
L’Aïd Al Adha 
sera célébré 

dans quelques 
jours, le 31 juillet 
prochain, et 
son approche,  
autant elle est  
réjouissante, 
comme tous ans, 
autant elle est 
inquiétante, cette 
année, à cause 
de la pandémie 
du Coronavirus.

Avec l’euphorie des festivités, on a tendance au relâchement, et c’est ainsi qu’on 
s’expose le plus à cette maudite maladie parce que les mesures barrières, la dis-
tanciation et les précautions indispensables ne représentent  plus la préoccupation 
majeure, du moins momentanément. 
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Un médecin sonne l’alarme : 
Des centaines de porteurs 

du Covid 19 se baladent à Tanger 
en toute liberté

Lire en page 2

Dans une déclaration faite, lundi 20 
juillet courant, sur l’antenne de la 

chaîne Medi 1 TV, le directeur médical 
de l’hôpital de campagne de la Forêt 
diplomatique à Tanger, le docteur Abdelilah 
El Kahloun a clairement confirmé ce que 
les gens avertis savaient déjà : «Le nombre 
de cas de coronavirus dont les symptômes 
sont avérés, pullulent à Tanger en toute 
liberté. Ils se baladent en ville, prennent 
des taxis et il y en a même qui continuent 
à travailler» dira-t-il, précisant que « ces 
malades n’ont pas les moyens pécuniaires 
pour effectuer les analyses nécessaires à 
leur état de santé ». 

Le docteur El Kahloun prévoit que « ces cas confirmés de Covid-19 qui 
sillonnent la ville de Tanger, parmi lesquels des jeunes de 17-18 ans incapables 
de se mouvoir, constituent un réel danger dans les prochains jour ».

Il conclue, d’autre part, en annonçant que : « des cliniques privées de la ville 
ont reçu 500 personnes infectées par le Covid-19, samedi dernier ».

Un weekend brûlant 
à Tanger 

Trois incendies 
dévastateurs

Aïd Al Adha 

une fête sous haute 
tension 
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ActuAlités

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

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

ou d’une salle de sport privative. 

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

L’aïd al adha sera célébré 
dans quelques jours, le 31 

juillet prochain, et son approche,  
autant elle est réjouissante, 
comme tous ans, autant elle est 
inquiétante, cette année, à cause 
de la pandémie du Coronavirus.

avec l’euphorie des festivités, 
on a tendance au relâchement, 
et c’est ainsi qu’on s’expose le 
plus à cette maudite maladie 
parce que les mesures barrières, 
la distanciation et les précau-
tions indispensables ne repré-
sentent  plus la préoccupation 
majeure, du moins momentané-
ment. 

L’inquiétude dont chacun est 
plus ou moins conscient en 
fonction du niveau d’apprécia-
tion de la dangerosité du virus 
Covid 19,  peut se dissiper au 
fil du temps et des événements, 
quand on a tendance à pen-
ser que : «Ça n’arrive qu’aux 
autres» (sans aller jusqu’ à ad-
mettre  qu’un  jour, les autres, ce 
sera moi ; ce sera  toi !). 

Cette inquiétude est apparue, 
dimanche dernier, dans une 
mise en garde du chef du gou-
vernement, Saad Eddine El Oth-
mani et du ministre de la Santé, 
khalid aït taleb, qui  ont, expres-
sément demandé aux citoyens  
d’éviter les déplacements à l’oc-
casion de l’aïd, car on  sait que 
cette célébration est aussi sy-

après la hausse des cas de 
contamination et de décès 

liés au Coronavirus, notamment 
à tanger, l’hypothèse d’une 
éventuelle mutation génétique 
du virus s’est posée. 

Or, hier vendredi, le ministre 
de la Santé, khalid ait taleb, a af-
firmé qu’aucune mutation géné-
tique n’explique l’augmentation 
des cas graves et les décès liés 
au coronavirus (Covid-19) enre-
gistrés dans certaines villes du 
royaume, notamment à tanger.

« La situation épidémiolo-
gique au Maroc ne diffère aucu-
nement de la situation à l’échelle 
internationale. Certes, nous 
avons des taux et des indicateurs 
qui sont très intéressants et encou-
rageants, néanmoins nous avons 
constaté ces derniers temps l’appa-
rition de cas graves et un nombre 
de décès en hausse à tanger par 
rapport à d’autres villes comme 
Fès, Casablanca et Marrakech », a 

nonyme de flux très importants 
de voyageurs du Nord au Sud, 
d’Est en Ouest, ou vice versa, et 
rien n’indique qu’il en sera au-
trement cette fois-ci, malgré les 
mouvements limités beaucoup 
plus en théorie qu’en pratique, 
sur le terrain.

Surtout qu’en passant à la 
troisième étape du plan de dé-
confinement, en classant pra-

indiqué le ministre, ajoutant que « le 
génome de souches du coronavirus 
détecté au Maroc n’a connu aucune 
mutation puisque c’est la souche 
qui existait et qui circulait depuis le 
début de l’apparition de la pandémie 
et que nous retrouvons même chez 
les personnes asymptomatiques ».

viaires et routières, sera sans 
nul doute courante tandis que 
le port du masque sera oublié 
quand le voyageur aura regagné 
le domicile familial, et qu’il sa-
luera « chaleureusement » ses 
proches qu’il n’aurait pas vu de-
puis longtemps !

Le plus inquiétant, c’est que 
les dangers ne s’arrêtent pas 
seulement dans les rituels  dé-

tiquement toutes les régions, 
hormis deux ou trois, en zone 
1, c’est-à-dire libres à la circu-
lation, les pouvoirs publics ont 
pris l’option délibérée de facili-
ter les déplacements et les re-
trouvailles pour les citoyens à la 
veille de l’aïd.

Or, la promiscuité dans les 
transports inter-villes et les files 
d’attente dans les gares ferro-

khalid ait taleb a annoncé 
que des études effectuées dans  
deux centres, ont démontré que 
la mutation génomique ne justi-
fie nullement ce constat de cas 
graves ou de létalité en hausse. 
« Par contre, ce qui pourrait 
expliquer ce phénomène, c’est 
que, depuis le début de la 3ème 
phase de la levée du confine-
ment, il y a eu un relâchement 
dans le respect des mesures 
d’hygiène et barrières, ce qui a 
permis d’exposer au virus une 
population vulnérable et d’un 
certain âge ou souffrant  de 
maladies sous-jacentes ou de 
comorbidité. Le respect des me-

sures sanitaires demeure la pana-
cée pour stopper la propagation du 
Covid-19 et les citoyens ont l’obli-
gation et la responsabilité  d’éviter 
tout relâchement face à la maladie, 
de porter un masque de protection 
et de se conformer aux mesures 
barrières » a conclu khalid ait taleb.

placements ou voyages dans le 
cadre des visites entre familles, 
mais ces dangers comment déjà 
aux souks des moutons qui 
peuvent constituer des foyers 
de virus, en dépit des quelques 
dispositions sécuritaires mises 
en place.

Ces dangers pourraient exis-
ter également lors de la céré-
monie d’immolation du mouton 
et toutes les opérations qui s’en 
suivent, si l’on n’observe pas 
strictement les mesures de dis-
tanciation et d’hygiène néces-
saires. Et combien même car 
rien n’est garanti.

Ce qu’il ne faut surtout pas 
perdre de vue, c’est  que le virus 
Corona  est toujours là présent 
dans notre entourage et que 
toutes les opérations de l’aîd, 
depuis le souk jusqu’au jour J 
sont potentiellement porteuses 
de danger. Et  pourraient entraî-
ner l’apparition de cas d’infec-
tion, voire de foyers importants 
dans la quinzaine suivant l’aïd, 
même dans des régions, vil-
lages et petites villes jusque-là 
plus ou moins épargnées par la 
Covid-19.

Donc, si la joie festive et l’eu-
phorie des retrouvailles ap-
portent effectivement  un baume 
au cœur, la vigilance est de 
rigueur face à la présence indé-
niable du virus Covid 19.

PH : DR

Aïd Al Adha 

une fête sous haute tension 

Ministre de la Santé :

Cas graves et hausse 
des décès à Tanger 
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ActuAlités

Le weekend dernier et jusqu’à 
lundi, le sort n’était pas tendre 
pour tanger et sa région.

D’abord, ce sont les statistiques du 
coronavirus qui ont encore grimpé au 
plafond, enregistrant pour la seule région 
tanger-tétouan- al Hoceima 181 contami-
nations sur les 326 cas enregistrés durant 
les 24 heures marquant la fin du weekend 
et une partie de la journée du lundi.

Et comme un malheur ne vient jamais 
seul, on n’avait pas encore digéré cette 
mauvaise nouvelle, qu’une autre est ve-
nue se greffer sur la liste des malheurs 
simultanés. Celle d’un gigantesque in-
cendie qui s’est déclaré dans la Forêt 
diplomatique, et qui menaçait de réduire 
en cendres le Centre national d’estivage 
transformé en un Centre hospitalier de 
campagne équipé de 700 lits pour prendre 
en charge les cas développant des symp-
tômes du Covid 19.

Malheureusement, cela ne s’est pas ar-
rêté là puisque, dans la soirée du même 
lundi, deux autres incendies, moins dévas-
tateurs, se sont produits, l’un à Boukhalf 
où le feu a dévoré un site de ferraille 
contenant des matériaux inflammables 
(bois, plastique, produits chimiques, etc) 
où le feu a été maîtrisé par des agents de 
la Protection civile, soutenus par des élé-
ments de l’Entraide nationale, de la Sûreté 
nationale et des autorités locales.

D’importants dégâts matériels ont été 
enregistrés dans le voisinage où plu-
sieurs maisons ont été atteintes par le feu. 

« Nous avons attiré l’attention plusieurs 
fois du propriétaire de cette ferraille, lui 
sollicitant de supprimer ce ou déménager 

ce foyer de dangers situé au milieu d’une 
zone d’habitation » affirme une mère de 
famille qui déclare se retrouver à la rue 
avec sa famille, après que leur demeure 
ait été dangereusement atteinte par le feu 
et par la déflagration d’un chauffe-eau 
et d’une bombonne à gaz. Elle réclame, 
comme ses voisins dont l’un a perdu sa 
voiture totalement consumée par le feu, 
une indemnisation immédiate pour pou-
voir restaurer et rééquiper sa demeure.

Le troisième incendie s’est déclaré du 
côté de M’nar à Malabata. 

Pour ce qui est du plus grand sinistre 
de la Forêt diplomatique qui a détruit 36 
hectares de massifs forestiers composés 
principalement d’espèces secondaires et 
d’arbres (liège et genévrier)., il a néces-
sité de gros moyens d’intervention et 
une très grande célérité des intervenants 
dont des éléments de la Protection civile, 
de la Gendarmerie royale, des autorités 
locales, des Forces auxiliaires et des 
citoyens volontaires, appuyés par des 
avions des Forces armées royales et huit 
camions-citernes, sous la supervision 
directe du wali de la région de tanger-té-
touan-al-Hoceima.

Ce violent incendie qui s’est déclenché 
vers 15h00 a ainsi pu être maîtrisé vers 
19h00, malgré les vents qui soufflaient 
sur la région, attisant les flammes et favo-
risant leur propagation rapide.

Fort heureusement, aucune perte hu-
maine n’a été déplorée lors de ces incen-
dies dont on ignore encore les causes, 
supposant, pour le moment, que les 
grandes chaleurs de ces derniers jours 
auraient pu en être à l’origine.

Un weekend brûlant à Tanger

Trois incendies dévastateurs

Ph : DR

A l’occasion du 21ème  anniversaire de l’intronisation de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI

que Dieu Le glorifie

Le président  
Adil RAis 

et la vice présidente générale régionale 
Chaibia Balbzioui Alaoui

ainsi que l’ensemble des membres de la

à S.A.R. le Prince Héritier Moulay Al Hassan, 
à S.A.R. le Prince Moulay Rachid, à LL.AA.RR. les Princesses, 

à l’ensemble des Membres de l’Auguste Famille Royale 
et au glorieux Peuple Marocain

ont l’insigne honneur de présenter leurs vœux déférents 
de santé, de bonheur et de très longue vie à

S.M. le Roi MohaMMed Vi 
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Rubrique   
Culturelle

Maktub
de Paulo C O E L H O

Maktub est un recueil d’histoires, de paraboles qui, si 
elles n’ont nullement la prétention de constituer un 

apprentissage, représentent un trésor coloré de sagesse en 
fragments. Devant le succès rencontré par la rubrique, l’au-
teur a décidé de sélectionner ses textes préférés pour offrir 
à ses lecteurs du monde entier ce Maktub, approfondissant 
par le jeu d’une mosaïque son message immuable: celui de 
la légende personnelle et des enseignements de l’âme du 
monde.

tout, autour de nous, change sans cesse. Chaque jour, le 
soleil illumine un monde nouveau. Ce que nous appelons 
routine est rempli d’occasions nouvelles, mais nous ne sa-
vons pas voir que chaque jour est différent du précédent. 
aujourd’hui, quelque part, un trésor vous attend. C’est peut 
être un petit sourire, ou peut être une grande conquête, peu 
importe. La vie est faite de petits et de grands miracles. 
Rien n’est ennuyeux, car tout change constamment. L’ennui 
n’est pas dans le monde, mais dans la manière dont nous 
voyons le monde.

Extrait : « La vie est à l’image d’une grande course cy-
cliste dont le but est pour chacun l’accomplissement de sa 
Légende Personnelle.». « Mais, à mesure que la course se 
déroule, la joie initiale fait place aux vrais défis : la fatigue, 
la monotonie, les doutes sur nos capacités...»

Et c’est ainsi avec toute sagesse que Paulo Coelho nous 
offre des clefs pour lutter contre tous ces défis. Un livre 
dont chaque page est une nouvelle histoire de sérénité, de 
paix et de réflexions quant au sens de la vie. A piocher à 
chaque jour l’une des pages, pour bien démarrer la journée.

Bonne Lecture !

@ par Meryem Cherradi S
elon un sondage effec-
tué par le Haut-com-
missariat au Plan (HCP) 
portant sur les com-

portements des Marocains face 
à la pandémie du Coronavirus, 
il s’avère que 414000 ménages, 
soit 4,9 % de la population, sont 
catégoriques : ils n’adoptent au-
cune mesure préventive depuis 
le déconfinement. Cette attitude 
est-elle  dangereuse?

Les résultats de cette étude 
font état de 7,1% de récalcitrants 
sont d’origine rurale ; 4% issus 
de milieux urbains. 48%  appar-
tiennent à un  milieu modeste;  
20% sont dirigés par une per-
sonne inactive, 17,2% par un 
ouvrier et 15% par un exploitant 
agricole. 

Ces chiffres montrent le de-
gré d’inconscience face au dan-
ger que représente ce virus qui 
devient aujourd’hui virulent et 
touche de plus en plus de per-
sonnes vulnérables.

Mesurant l’ascension de 
plus en plus alarmante  de la 
propagation de la pandémie, le 
HCP révèle qu’un  ménage sur 

dix compte un proche ou un 
voisin atteint du covid-19 alors 
que, comparativement à la 3ème 
semaine du mois de juin der-
nier, seule une minorité de 2,2% 
des ménages comptait  un cas 
confirmé au sein de réseaux 
familiaux, 5,4% dans l’environ-
nement géographique immédiat 
de cette catégorie  et 1,9% parmi 

leurs connaissances proches.
Ce qui aggrave davantage la 

situation, ce sont les aspirations 
des ménages en termes d’activi-
tés sociales depuis la levée du 
confinement sanitaire : rendre 
visite à la famille est la première 
activité massive enregistrée. 
45,7 % de la population n’y a pas 
échappé.

Dangers face au Covid 19

D’où viennent les risques 
d’un reconfinement ?

D
ans une étude intitu-
lée «approche par un 
Benchmark de la situa-
tion de la pandémie Co-

vid-19 au Maroc, un espoir réel 
d’une levée maîtrisée du confine-
ment», le Haut-commissariat au 
plan a indiqué que le Maroc se 
retrouve très proche de la zone 
de succès composée des pays 
qui ont atteint le contrôle de l’épi-
démie.

Le Maroc serait, depuis 
quelques jours, dans le Groupe 
3, le quadrant  des pays relative-
ment peu touchés à ce stade et 
qui sont en quête de la maîtrise 
de la propagation, relève le HCP 
précisant que le taux de repro-
duction (R0) est en dessous de 
1 et que sa progression récente 
sur les 10 derniers jours est de 
1,4% en baisse continue.

Selon l’étude menée par le 
HCP, le Maroc est également le 
pays le mieux positionné parmi 
les grands pays africains dans 
ce groupe et le plus proche pour 
basculer vers le groupe compo-
sé des pays relativement peu at-
teints et qui sont en cours d’éra-
dication de la maladie.

Dans son document, le HCP 
souligne également que la 
confirmation de la tendance à 
la baisse de R0, permettra de 
s’assurer que le déconfinement 
prochain d’une partie de sa po-
pulation, dicté par des raisons 
économiques et sociales évi-
dentes, ne fera pas dévier le Ma-
roc de la trajectoire qui devrait le 
conduire vers la configuration du 
groupe de succès composé des 
pays relativement peu atteints et 
qui sont en cours d’éradication 
de la maladie.

Dans une autre étude consa-

crée aux statistiques des tests, 
le HCP indique qu’après un mil-
lion de tests atteints au 19 juil-
let, la situation est marquée par 
une poursuite de l’amélioration  
de ce qu’il faut  appeler la “deu-
xième vague” de contamination : 
baisse du nombre hebdomadaire 
du taux de contaminations et du 
nombre de contaminés le tout 
accompagné d’une augmenta-
tion des rétablis, en nombre et 
en pourcentage. Les données 
collectées sur la “deuxième 
vague” permettent de présenter 
des simulations ainsi que des 
prévisions pour les prochaines 
semaines.

Depuis huit semaines, le Ma-
roc ne se limite plus au test 
des cas “fortement suspects“. 
Maintenant, on parle de “tests 
précoces” pour les personnes 
suspectes (symptomatiques ou 
positifs et leurs contacts) mais 
aussi de “tests d’anticipation” 
qui se font dans les milieux pro-
fessionnels.

ainsi, un programme vise à 
atteindre 1,8 million de tests qui 
toucheraient 5% de la popula-

tion,  dans la deuxième quin-
zaine du mois d’août prochain, 
sachant que depuis début juin, le 
nombre de nouveaux tests heb-
domadaires se maintient à une 
vitesse de croisière entre cent et 
cent trente mille par semaine 

Les statistiques actuelles in-
diquent que les porteurs de CO-
VID-19 du Maroc ont 1,58% de 
chance d’en mourir, en moyenne 
et abstraction faite de toute fai-
blesse qui causerait une aggra-
vation de ce risque. Ce taux de 
décès de tous les testés positifs 
décroît de façon lente depuis le 
12 avril dernier.

Dès lors qu’il y a suffisamment 
de critères que les protocoles 
hospitaliers ou les accords de 
test considèrent un individu 
comme étant “suspect à tester” 
(pour entourage ou pour symp-
tômes), il y a  environ 1.71%  de 
chance d’être porteur de CO-
VID-19, et 0.027 % de chance d’en 
mourir.

Cette forte baisse de la mortali-
té ne peut être due qu’au succès 
des protocoles de soin adoptés 
au Maroc. 

Etudes du HCP 
Après un semestre de covid-19, 

 Le Maroc proche de la zone
de succès

Gare à toi ! eh oui si jamais tu t’aventures à voyager ou à accom-
pagner un membre de ta famille à la gare. Dès que vous franchis-
sez la porte de la gare, aucune mesure de sécurité sanitaire est 
prise, aucun protocole COVID 19 n’est respecté, contrôle de tem-
pérature inexistant, gels hydro-alcooliques inexistants, contrôle 
du port des masques inexistants…même panorama quand vous 
accédez au train, surtout pour les trains navettes rapides (tNR) 
utilisés par la majorité des voyageurs! Et le plus alarmant, c’est 
que ces mesures sont inexistantes aussi bien pour les passagers 
qui partent de la gare de tanger ville que pour ceux qui arrivent ! 

Ne nous étonnons donc pas si les cas d’infections sont de plus 
en plus élevés ! Prions pour que les responsables s’impliquent 
sérieusement dans ce domaine car c’est de la santé et de la vie 
des personnes qu’il s’agit ! a bon entendeur…

M.C

GARE DE TANGER VILLE
GARE A TOI !
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Des médecins militaires
pour renforcer les services 

de réanimation à Tanger 

ActuAlités

Il existe un sage proverbe 
arabe tiré d’une légende 

séculaire qui dit « Le minaret est 
tombé, pendez le barbier ! »

Ce dicton influe certaines 
plumes mal inspirées à tanger, 
qui apprécient mal les causes 
réelles de la propagation du Co-
vid 19 dans notre région, et qui 
optent pour l’explication facile 
mais farfelue, basée sur une 
imagination débordante de mé-
diocrités, imputant ces causes 
à l’action dit-on « insuffisante » 
des autorités locales.

Que diraient donc ces cri-
tiques à la vision rétrécie, habi-
tués aux cancans de café, que 
diraient-ils des responsables des 
grandes puissances du monde, 
qui subissent de plein fouet, 
journellement, les effets impré-
visibles de la pandémie et qui se 
disent dépassés ?

Pour revenir à tanger et sa 
région, ayons la lucidité mais 
surtout l’honnêteté d’esprit 
de reconnaître qu’à l’heure de 
la proclamation de l’Etat d’ur-
gence, nous avons constaté, à 
pied d’œuvre, le wali de la région 
tanger-tétouan-al Hoceima, Mo-
hamed M’hidia à la tête de vail-
lantes équipes de l’Intérieur, de 
la Sûreté nationale, des Forces 
auxiliaires, des Forces armées 
Royales, de la Protection civile, 
constamment présents sur le 
terrain, aux côtés de ces autres 
braves soldats de la Santé, lut-
tant avec acharnement contre 
la propagation de la pandémie, 
dans une bataille pour la vie, 
pour le respect des règles de 
protection des citoyens et pour 
la préservation de l’ordre public.

En ces moments cruciaux, 
il s’agissait d’actions ayant un 
caractère anticipatif, préventif et 
de protection, impliquant, entres 
autres, des décisions tendant à 
imposer le confinement sanitaire 
consistant à restreindre la circu-
lation des personnes en les ame-
nant à ne pas quitter leurs domi-
ciles, d’interdire leurs réunions 
et de fermer les endroits ouverts 
aux publics.

Ces mesures impliquent un 
esprit ouvert pour convaincre 
les citoyens à se préserver eux-
mêmes et préserver les autres 
d’une contamination probable 
par le redoutable virus. La wali 
M’hidia et ses hommes avaient 
réussi cette tâche et tanger était 
ainsi devenue l’une des villes les 
mieux loties en matière de ges-
tion de la pandémie. 

Le wali M’hidia nous a ainsi 
déjà démontré ses capacités de 
travail sur le terrain , que ce soit 
dans la supervision des grands 
chantiers réalisés dans le cadre 
du programme tanger Métro-
pole, ou encore dans la récente 
reprise des activités écono-
miques freinées, voire stoppées 
par la pandémie Covid 19.

Lors des réunions tenues avec 
les professionnels de différents 
secteurs, il a dispensé des re-
commandations et des conseils 
qui se sont révélés constructifs.

Parallèlement à ces actions 
productives, nous avions consta-
té, avec regrets que l’action de 
nos braves élus locaux, pourtant 

au vu de la hausse 
du nombre d’in-

fections au nouveau corona-
virus à tanger, les équipes de 
médecine militaire mettent 
en place un nouveau service 
de réanimation, pour soute-
nir les structures médicales 
déjà mobilisées à cet effet.

ainsi, un pavillon spécial 
est en cours d’équipement 
près de la clinique mutualiste 
de tanger. Le travail d’accueil, 
de prise en charge et de suivi 
des patients s’y fera à partir 
de la semaine prochaine,  
conjointement entre le per-
sonnel de l’établissement et 
les médecins militaires, afin 
de réduire la pression sur 
l’hôpital Mohammed VI.

a noter que l’hôpital Moha-
med VI est momentanément  
saturé au point que des pa-
tients n’ont pas d’autre choix 
que de dormir à même le sol, 
dans les salles de soins in-
tensifs.

concernés à la même enseigne, 
était nulle…archi nulle.

Ces élus, dans leur écrasante 
majorité, font une triste figure en 
brillant par leur absence, profi-
tant réellement d’un confinement 
qui leur convient parfaitement 
pour se plonger dans un som-

meil léthargique. Pourtant, cer-
tains parmi eux, les plus effacés 
dans la société, ne lésinent pas 
sur les critiques, soit directement 
sous cape, soit à travers une 
presse lépreuse, bien connue 
pour son côté destructeur.

Si, aujourd’hui, l’alarme est 
donnée par les services sani-
taires faisant état d’une situa-
tion dramatique à tanger l’un 
des premiers foyers émetteurs 
de Covid 19 au niveau national, 
c’est du côté de ces services 
qu’il faut chercher la réponse, et 
non auprès des autorités locales. 
La preuve, c’est que le weekend 
dernier, le ministre de la Santé, 
khalid aït taleb, a effectué en 
urgence deux déplacements 
consécutifs à tanger. 

Cette visite nous a révélé que 
l’état des choses est arrivé à un 
point qui n’est plus rassurant, ni 
pour la population, ni pour les 
autorités centrales et locales, et 
encore moins pour les profes-
sionnels du corps médical local 
placé à la première enseigne 
face à la propagation démesurée 
de la pandémie, ce qui a conduit 
des médecins du secteur public, 
en fonction à tanger, à program-
mer un sit-in devant la préfecture 
de la Santé à Tanger-Assilah, afin 
de dénoncer les dysfonction-
nements que connaît le secteur 
au niveau de tanger, notamment 
l’insuffisance de moyens pour 
faire face aux clusters persis-
tants et à la saturation des struc-
tures de soins.

Si ce sit-in n’a pas eu lieu, 
c’est de nouveau grâce à l’inter-
vention pertinente  du Wali de la 
région Mohamed M’hidia auprès 
des syndicats concernés. 

Lors de sa visite-éclair, le mi-

sance, en détails, des failles, des 
difficultés et des insuffisances 
qui sont à l’origine de la multi-
plication des foyers de conta-
mination, et qui empêchent ou 
compliquent la tâche des soins, 
ce qui est à l’origine de l’effon-
drement du personnel soignant.

D’autre part, un communiqué 
du comité de sécurité de la wilaya 
de tanger, a informé l’opinion 
publique de l’arrivée imminente 
de renforts médicaux (médecins, 
réanimateurs, urgentistes, etc) et 
de matériel médical.

D’autres mesures devaient être 
prises par la wilaya, telles que : 

nistre de la Santé a effectué une 
descente à l’hôpital Mohammed 
VI, principal unité sanitaire ac-
cueillant les patients atteints du 
Covid 19.

Dans la soirée de mardi, le 
ministre a tenu une réunion 
de travail avec la déléguée de 

la Santé dans la préfecture de 
tanger-assilah, Ouafae ajnaou, 
en présence des médecins-di-
recteurs des hôpitaux de tanger 
et de professionnels impliqués 
dans la lutte contre la pandémie 
du Coronavirus à tanger.

Cette rencontre a permis au 
ministre de prendre connais-

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

- La mise sur pied d’une com-
munication plus intense pour en-
courager le dépistage ; 

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

- Recommandations aux 
entreprises de libérer momen-
tanément les employés qui pré-
sentent des pathologies risquant 
de mettre en danger leur vie en 
cas de contamination ;

 - Fermeture de toute usine 
ne respectant pas les règles sa-
nitaires ;

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

- Démarrage de dépistages 
dans les quartiers avoisinant les 
zones industrielles. 

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

Pas plus tard que ce dernier 
mercredi, le wali de la région tan-
ger-tétouan-al Hoceima a prési-
dé une réunion consacrée à cer-
taines dispositions préventives 
contre la propagation du Covid 
19, à l’occasion de l’aïd al adha. 

Bref, tout cela pour démontrer 
à ces gens qui se plaisent à cri-
tiquer gratuitement sans se ré-
férer à des sources sûres, qu’ils 
devraient revoir leurs batteries 
et s’attacher plutôt à édifier des 
analyses constructives, basés 
sur des faits réels et non sur 
une imagination débordante… 
d’asurdités.

Propagation du Covid 19 à Tanger

Les absurdités de certaines 
critiques déplacées 

Ph : DR
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Dire qu’à chaque fois qu’une occasion se présente 
entre des tangériens qui échangent des idées sur le 
comportement et la vie intérieure du sieur Sidi Flane-

flani, c’est un paradoxe !!!
Ce dernier est traité par les uns d’ homme de bonne vo-

lonté, brave et loyal, circonspect, qui regarde la vie positive-
ment ;  en revanche, pour d’autres, il est considéré  comme 
quelqu’un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, d’incom-
pris qui n’est pas bien dans sa peau, qui ne sait pas de quoi 
il parle, de déconnecté du monde réel, avec un tout petit cer-
veau qui tourne au  ralenti… 

Chacun  porte un regard différent comme bon  lui semble, 
selon son avis ; les critiques ne diminuent pas et les réponse 
du tac-au-tac à la culture urbaine tangérienne s’enchainent.

Quant  au sieur Sidi Flaneflani, il se fout éperdument de ce 
qu’on raconte par-ci, par-là, d’autant plus qu’il ne s’aventure 
même pas à saisir les choses comme elles viennent et d’y 
voir le bon ou le mauvais côté, car, à mesure que les heures 
de son existence s’écoulent lentement, ses propres repères 
se brouillent, bien à ses dépens !!! 

Dans ce monde contemporain, malgré ses technologies 
avancées, ses progrès informatiques significatives, les inter-
nautes en rapport avec le modernisme récent etc, …selon 
Sidi Flan, la vie est devenue, certes, plus facile pour la nou-
velle génération, mais pour lui, rien ne sera comme avant !

Loin de soulever de très vives réactions et d’éviter des 
désagréments pour certains, Sidi Flanflani ne désire pas se 
livrer à émettre…tout ce qu’il rumine au fond de lui-même, 
afin de ne pas s’attendre à des représailles incontrôlées.

Revenons en arrière pour essayer de comprendre Sidi 
Flan, après des années d’abandon, cette ville ayant indé-
niablement perdu, au jour le jour, une grande partie de son 
riche patrimoine, qui pèse sur le morale des habitants qui y 
tiennent beaucoup, un patrimoine prestigieux (?) qui coute 
une fortune, en outre,  pas mal de trésors ( ?), d’une énorme 
valeur, qui valent une mine d’or, cette ville défigurée de ses 
biens sociaux, sauvée in extrémis de l’oubli… lentement, 
méconnaissable, et, malgré tout ennuyeuse pour Sidi Flane-
flani !. 

Il y découvre des choses surprenantes et des résultats 
inexplicables. Il y flotte, depuis peu, dans le temps où nous 
vivons, au sein de la société :

- un air de joie : pour les gens insoucieuses du lendemain 
qui n’obtiennent pas de l’argent à la sueur de leur front, donc 
celles qui travaillent moins pour gagner plus encore ?!?!

- un air de prospérité : pour les arrivistes à l’appât du gain 
inimaginable, les opportunistes corrompus, et aussi pour  
les  roublards insoupçonnables qui se sont embourgeoisés 
et ont pu amasser, en un temps record,  plein de fric, avec 
des comptes bancaires bien garnis ou en placement quelque 
part  ???

- un air de liberté : pour les personnes sans énergie évi-
dente, par ignorance ou par prudence, dont le laxisme ne 
s’est pas encore périmée ??? 

- un air de bonne humeur : pour les « je m’en-foutistes qui 
ricanent tout le temps pour rien et sans savoir pourquoi ??

- un air de plaisir et de paix : pour les épicuriens qui 
cachent leur jeu…hermaphrodite…

   N.B : Tous les citoyens, éduqués et responsables, ayant 
vécu dans le monde d’avant, autrement dit autrefois, et à la 
fois dégoutés d’entendre parler de nouveaux airs accablants, 
inscrits sur cette liste extrêmement longue du monde souter-
rain d’aujourd’hui…  « y a hasra, à had frangin comme on dit 
dans le jargon franco-tangérien ».

(a suivre) 
Signé : OM-ART

Rubrique

7ème partie

Profil d’un ancien 
Tangérien Le wali de la région tan-

ger-tétouan-al Hoceima 
a présidé, dans l’après-midi de 
mercredi, une réunion consacrée 
à certaines dispositions préven-
tives contre la propagation du 
Covid 19, à l’occasion de l’aïd al 
adha. 

Cette rencontre à laquelle ont 
pris notamment part des repré-
sentants de l’autorité locale et 
de  différents secteurs profes-
sionnels,  s’adressait surtout 
aux chefs d’entreprises tenus de 
ne pas délivrer d’autorisations 
de déplacement à leurs salariés, 
afin de les empêcher de quitter la 
ville, comme c’est le cas chaque 
année, lorsque les milliers de  
gens, femmes et hommes,  tra-
vaillant à tanger , quittent la ville 
en masse pour aller passer la 
fête dans leurs familles, dans dif-
férentes régions du royaume. 

Les chefs d’entreprises sont 
garants du respect de cette inter-
diction.

Seules les autorités locales 
compétentes sont habilitées à 
délivrer des autorisations  si né-
cessaire.

Dans le cadre du plan d’ac-
tion spécifique visant à 
permettre aux citoyens 

marocains et aux résidents étran-
gers de rejoindre le Maroc, un 
premier navire en provenance du 
port de Sète en France, a accosté 
au port de Nador.

Cette première liaison inau-
gurale de l’opération spéciale 
de transport de passagers ex-
clusivement à partir des ports 
de Sète (en France) et de Gênes 
(en Italie) s’est déroulée dans de 
bonnes conditions. Le bateau, 
a accosté au port de Beni Nsar 
avec plus de 1 000 passagers et 
près de 400 véhicules à bord.

Dans le cadre de  la lutte 
contre la propagation de la pan-
démie du Covid-19,  les parties 
impliquées dans cette opération 
ont été mobilisées, pour veiller à 
l’application rigoureuse des me-
sures préventives préconisées 
par les autorités marocaines 
(port de masque, distanciation 
sociale, désinfection…).

D’autres mesures pour assu-

Dans un communiqué 
publié hier vendredi 24 

juillet, l’Office National des 
Chemins de Fer (ONCF), 

indique qu’en application 
des décisions des autori-
tés compétentes, l’achat 
d’un billet de voyage au 
départ des gares de la 
Zone 2 dont celle de tan-
ger, est désormais condi-
tionné par la présentation 
d’une  autorisation de dé-
placement.

a noter, par contre, que les 
personnes habitant les zones 1, 
peuvent se déplacer sans res-
triction à tanger et sa région. 

On apprendra, d’autre part, que  
toute personne ne portant pas de 
masque sera sanctionnée.

a ce propos, le wali a invité 
les entreprises à distribuer suf-
fisamment de masques à leurs 
salariés et leur famille.

Certaines entreprises, comme 

rer et préserver la sécurité sani-
taire des membres de la commu-
nauté marocaine, ont été prises 
telles que  les tests PCR et séro-
logique,  la mesure de la tempé-
rature des passagers , ainsi que  
la désinfection des véhicules.

Lancée dans le cadre du plan 
d’action spécifique visant à per-
mettre aux citoyens marocains 

celles des autobus et transports 
de masse  sont tenues de distri-
buer des masques aux passa-
gers qui n’en portent pas.  

Les associations sont égale-
ment mises à contribution pour 
la réussite d’une campagne de 
sensibilisation sur l’importance 
du port du masque et sur le res-
pect de la distanciation, à travers 
des capsules stickers et autres 
supports de communication.  

et aux résidents étrangers au 
Royaume, ainsi que leurs fa-
milles, d’accéder au territoire 
national, cette opération spé-
ciale de transport de passagers 
uniquement en provenance des 
ports de Sète (en France) et de 
Gênes (en Italie) devra se pour-
suivre pour le bonheur de mil-
liers de familles.

Aïd Al Adha 
Interdiction de quitter Tanger 

Arrivée à Nador du premier 
bateau de MRE

Achat conditionné 
d’un billet de voyage 

Ph : Archive

Annonces Légales et Administratives
FIDELH SARL AU

TRAVAUX COMPTABLES ET FISCAUX
N°15 IMAM MALIK IBN ANAS LARACHE

Email : fidsarlau@hotmail.com
Tél. : 0610795775 / 0539911002

ETTAR SARL A.U
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

A ASSOCIE UNIQUE
RC n° : 5089

Au termes d’un acte sous seing privé fait le 06/12/2019, enregistré 
à Larache le 06/02/2020 il a été établi les statuts d’une société a 
responsabilité limitée à associé unique dont ses caractéristiques 
sont les suivants :
- Dénomination : ETTER SARL AU.
- Objet : DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRE;
- Siège social : AV IMAM MALIK IBN ANAS N°15 LARACHE.
- Durée : 99 ans.
- Capital social : est fixé 10.000 Dhs divisé en 100 parts sociales de 
100,00 dhs chacune.
- Gérant : Mr. ETTARQESS MOUSTFA CIN: N368840 gérant 
unique de la société pour une période indéterminé.
- Année sociale : l’année sociale commence le 1er janvier et se ter-
mine le 31 décembre.
Le dépôt légal a été éffectué auprès de tribunal de première instance 
de LARACHE sous le numéro 83/2020 en date du 21/02/2020.

Pour extrait et mention
Le gérant

FIDELH SARL AU
TRAVAUX COMPTABLES ET FISCAUX

N°15 IMAM MALIK IBN ANAS LARACHE
Email : fidsarlau@hotmail.com
Tél. : 0610795775 / 0539911002

LE MITRAGE COMPLEXE TOURISTIQUE SARL A.U
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 

A ASSOCIE UNIQUE
RC n° : 613

Au termes d’un acte sous seing privé fait le 26/06/2007, enregistré 
à KSAR EL KEBIR le 25/09/2007 il a été établi les statuts d’une 
société a responsabilité limitée à associé unique dont ses caracté-
ristiques sont les suivants :
- Dénomination : LE MITRAGE COMPLEXE TOURISTIQUE SARL 
AU.
- Objet : RESTAURATION A PRIX FIXE.
- Siège social : ROUTE DE RABAT LARACHE.
- Durée : 99 ans.
- Capital social : est fixé 10.000 Dhs divisé en 100 parts sociales de 
100,00 dhs chacune.
- Gérant : Mr. KACEM EL FARJANI CIN : LA567 gérant unique de la 
société pour une période indéterminé.
- Années sociale : l’année sociale commence le 1er janvier et se 
termine le 31 décembre.
Le dépôt légal a été éffectué auprès de tribunal de première ins-
tance de LARACHE sous le numéro 264 en date du 25/10/2007.

Pour extrait et mention
Le gérant
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Covid 19

Cinq contaminations
dans un fast-food à Tanger 

Emigration clandestine 

107 migrants interceptés 
en Méditerranée 

Détroit de Gibraltar 

Huit corps de migrants 
repêchés en mer 

Quelques jours seulement 
après la reprise des 
activités dans les res-

taurants fast-foods, des conta-
minations au coronavirus sont 
déjà enregistrées, sachant que 5 
membres du personnel d’un cé-
lèbre fast-food à tanger ont été 
testés positifs au Covid-19.

après l’enregistrement de 2 
premiers cas contaminés dans 
ce fast-food, 3 autres cas d’in-
fection ont été signalés, dimanche dernier 
dans le même restaurant, ce qui porte à 5 
le nombre total de personnes infectées 
parmi le personnel de cette enseigne bien 
connue de tanger, dont  le directeur, trois 

Une femme est décédée, 
hier vendredi, à Ouezzane, des 
suites du covid-19.

La victime, originaire de la 
commune de Zoumi,  est décé-
dée à l’hôpital abou al kacem 
Zahraoui, où elle a été admise 
après son retour de tanger où 
elle a contracté le nouveau Co-
ronavirus.

Dans de pré-
cédents ar-
ticles, nous 

avions soulevé les 
épineux problèmes 
engendrés par la 
station d’épura-
tion d’amendis, 
d’abord par son 
emplacement ina-
déquat, ensuite par 
son insuffisance 
à drainer les eaux 
usées de la ville, 
mais aussi par les 
odeurs nauséa-
bondes qu’elle dégage au gré des vents,  
infectant ainsi  un endroit stratégique de 
la ville, situé dans le prolongement de la 
corniche et à l’entrée d’une zone aussi 
importante que celle de Merkala.

Dans notre  dernier article  en date, nous 
avions décortiqué en long et en large ce 
problème de mauvaises odeurs, dénon-
çant l’indifférence des responsables de 
la société délégataire amendis en tant 
que responsable d’une station d’épura-
tion qui n’en est pas une, du fait qu’elle 
empoisonne l’atmosphère sur un rayon 
de plusieurs milliers de mètre, selon les 
vents, nonobstant la situation de cette ca-
lamité environnementale à une proximité 
immédiate d’une superbe mosquée, la 
dernière inaugurée par le Roi Mohammed 
VI à l’entrée Est du port de tanger-ville qui 
est en train de se convertir en véritable bi-
jou touristique.  

Nous savons qu’amendis a atteint, de-
puis longtemps, ses limites en matière de 
règlement des problèmes de fonctionne-
ment  de sa pseudo station d’épuration 
de Bouknadel- Merkala .

Si nous revenons sur la question, c’est 

que la situation devient réellement intolé-
rable aujourd’hui encore.. 

Le pire c’est que les mauvaises odeurs 
dégagées par la station de traitement 
d’amendis se propagent sur un rayon 
atteignant, outre le port, les zones tou-
ristiques de la kasbah, ceux de la  plage 
communale, de la corniche avec ses hô-
tels et ses lieux touristiques, de la mé-
dina, voire le centre-ville en cas de vent 
violent très fréquent dans notre région.

Cet état de fait ne saurait être toléré da-
vantage et nos braves élus ont le devoir 
d’intervenir sans attendre, notamment 
que nous sommes en pleine saison esti-
vale et qu’en ces temps de crise, les pro-
fessionnels du tourisme s’efforcent de 
ranimer le secteur agonisant.

a moins qu’on ne veuille accueillir nos visi-
teurs avec « ces parfums » offerts par amen-
dis… avec la bénédiction de la mairie… !

D’ailleurs, nous l’avons constaté,  
amendis et la commune urbaine ont  la 
solution sous la main : à chaque visite 
royale dans notre ville,  la station d’épura-
tion se transforme, miraculeusement, en 
un  grand  parfumoir… !

Du trompe-odorat, quoi… !!!

collaborateurs et une femme de ménage. 
Les autorités sanitaires ont placé l’en-

semble du  personnel de l’établissement 
en quarantaine et lui ont fait subir  un test 
de dépistage.

Dans le cadre des 
mesures de préven-
tion pour endiguer la 
propagation du nou-
veau coronavirus, les 
autorités locales  de 
Midelt ont bloqué, jeu-
di à l’entrée de la ville,  
un autocar  en prove-
nance de tanger, 

Les passagers du 
bus  ont  été aussitôt  
transférés à l’hôpital 
régional de Midelt où 
on leur a fait systématiquement subir les tests appropriés du covid-19.

Les Garde-Côtes de 
la Marine Royale ont 
intercepté, dans la nuit 
de dimanche à lundi 20 
juillet, 107 candidats à 
l’émigration irrégu-
lière, dont des asia-
tiques et des Subsaha-
riens, qui se trouvaient 
à bord d’embarcations 
de fortune naviguant 
en Méditerranée.

Selon une source 
militaire, les secourus, 
dont 13 femmes et 4 mineurs, ont été acheminés sains et saufs vers les ports de 
tanger et Nador, après avoir reçu les soins nécessaires à bord des unités de la 
Marine Royale.

Huit personnes sont 
mortes, dans la nuit 
de lundi à mardi der-
nier,  dans le détroit de 
Gibraltar alors qu’elles 
tentaient de rejoindre 
l’Espagne à bord de 
deux  vieilles embarca-
tions.

La première barque 
a chaviré pendant que  
la Marine royale  maro-
caine tentait une opé-
ration de sauvetags.  
Deux migrants originaires du Sénégal sont ainsi  morts en essayant de s’échap-
per à la nage.

Dans la même nuit,  la marine espagnole a, pour sa part, repêché six cadavres 
de migrants clandestins dont l’embarcation a chaviré en mer 

Un autocar de Tanger 
réquisitionné à Midelt 

Un deuxième suicide 
devant Al Boraq 

après  le  tragique 
accident qui avait coû-
té la vie, samedi 27 juin 
dernier, vers 16H10, à 
un homme qui s’était 
jeté devant le train al 
Boraq, roulant à très 
grande vitesse, entre 
tanger et aquouass 
Briech, dans la com-
mune d’assilah, le 
même scénario s’est 
reproduit, mercredi 22 
juillet 2020  à 19h34, 
lorsqu’un autre homme s’est délibérément jeté devant le tGV entre Skhirat et témara. 

Le train al Boraq  n°1053/1054  qui  reliait Casablanca et tanger, s’est arrêté en 
urgence sur le lieu du drame, le temps du constat et de l’évacuation du corps de 
la victime à la morgue.   

A chaque saison estivale
La station d’épuration 

d’Amendis 
sème à tous vents ses 

odeurs nauséabondes

Ouezzane

Décès d’une femme ayant 
contracté le covid-19 à Tanger 
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Portrait

sportif

Entre la participation obligatoire des joueurs 
exerçant en ligue professionnelle jusqu’à 
la fin de la saison sportive, ou le «gel» de 

leur participation aux entraînements et aux matchs 
de l’équipe après la date du 30 juin derniers, les  
interprétations des recommandations de la FIFA, qui 
a tenté de mettre en place des contrôles spécifiques 
pour gérer une étape sans précédent, ont menacé le 
football mondial et les clubs de «crise cardiaque».

À un moment où la FRMF a souligné, de 
manière non officielle et à travers des déclarations 
distinctes de ses membres, que les footballeurs 
marocains, dont les contrats se sont terminés le 
30 juin dernier, doivent rester dans leur club, sous 
prétexte que le contrat type basé sur la loi 30.09 
sur l’éducation physique contient des clauses de 
circonstances atténuantes à respecter. Quant aux 
joueurs et leurs agents, ils ont déjà manifesté leur 
opposition, considérant que les contrats  signés 
expirent bel et bien à une date précise, et qu’il 
n’y a aucune raison valable de continuer avec 
l’équipe, à moins qu’il y ait une entente préalable en 
sauvant les intérêts  financiers et en garantissant 
la prolongation de l’assurance. A vrai dire, les 
compagnies qui assurent la santé du footballeur  
et qui couvrent tous les incidents surgissant 
(blessures, fractures,incapacités..) ne peuvent 
courir les risques de ses clients au-delà du 30 juin. 
A ce sujet, les agents des joueurs ont déclaré à la 
presse qu’ils n’avaient été consultés par la FRMF.A 
quelques jours de la reprise du championnat, aucun 
communiqué émanant de Faouzy Lekjaa ou de 
Naciri n’a été publié.

Qu’a dit la FIFA?
La Fédération Internationale a souligné, dans 

sa correspondance dirigée à toutes les fédérations 
de football le 11 juin dernier, à prendre en compte 
la situation sans précédent que traversent le monde 
et le football, et à susciter l’intérêt des clubs et des 
joueurs ainsi que des entraîneurs dans la gestion des 
questions contractuelles entre les trois parties, afin 
de réussir l’étape du retour à la vie. Football naturel, 
sortez de la crise du «Covid-19» avec un minimum 
de dégâts. La «FIFA» est satisfaite de la plupart des 
points énumérés dans le domaine de la réponse aux 
questions les plus fréquemment posées, en utilisant 
le mot «recommandations», étant donné que tous 
les contrats conclus entre les clubs, les joueurs et 
les entraîneurs sont discutés conformément à la 
législation locale et aux contrats de travail au sein 
de chaque syndicat séparément, ce qui signifie «Le 
contrat est la loi des entrepreneurs», et la Fédération 
internationale n’impose pas, mais recommande 
plutôt, la prolongation des contrats jusqu’à la fin 
des compétitions locales. La FIFA a recommandé 
aux clubs de compléter le championnat avec le 
même effectif  joueurs, et a également averti les 
joueurs d’une longue période d ‘»inertie» en cas de 
départ de leurs clubs avant la fin des compétitions 
locales, car ils seront obligés d’attendre à nouveau 
l’ouverture des contrats et le début de la nouvelle 
saison de football. Au cours de la même période, 
la FIFA  indique que les clubs et les joueurs ont le 
droit de refuser de discuter de l’idée de prolonger 
les contrats expirés.

La FRMF insiste sur la prolongation des 
contrats

Hassan Filali, président du Comité des lois et 
règlements de la Fédération royale marocaine de 
football,  explique que les joueurs qui pratiquent 
dans la Ligue professionnelle marocaine sont 
obligés de continuer dans leurs clubs jusqu’à la 
fin de la compétition le 13 septembre prochain. Il 

insiste sur les recommandations de la Fédération 
internationale de football qui sont claires et il en 
a personnellement discuté avec le président de 
la commission de recours et le président de la 
commission des litiges et 5 juges, soulignant que 
le «contrat type» indique dans la clause «durée du 
contrat» que la fin du championnat est le 30 juin et il 
est bien mentionné : «Le premier et le dernier match 
de la ligue».

Détails de la loi 30.09 et du contrat type
La loi n ° 30.09 sur l’éducation physique et 

le sport stipule à l’article 14 que «le contrat est 
d’une durée limitée et est conclu pour une durée 
minimale, à compter de la date de son entrée en 
vigueur jusqu’à la fin de la saison sportive, au cours 
de laquelle le contrat a été signé et pour une durée 
maximale de cinq ans».

Pour sa part, la décision du ministre des 
Sports publiée au Journal officiel de promulguer 
des modèles de contrats sportifs indique la durée 
du contrat par l’article trois avec le texte suivant: 
«Ce contrat est conclu pour une durée limitée 
conformément aux dispositions de l’article 14 de la 
loi n ° 30.09 précitée et cette période ne peut excéder 
5 ans «.

L’article stipule également: «Ce contrat est 
conclu pour une période de ... ans et s’applique 
aux saisons sportives ... Ce contrat commence à 
s’appliquer spécifiquement à ... et se termine par 
une date ...», car ce paragraphe lie le contrat aux 
saisons sportives, mais il a été défini en même 
temps à une certaine date.

Hassan Filali a passé en revue certains des 
contrats officiels qui unissent les joueurs et les 
clubs de la ligue marocaine qui ont été approuvés 
par la Fédération de football, car le terme «durée du 
contrat» est littéralement désigné comme suit: «Le 
contrat expire le 30 juin et en cas de match officiel 
dans la ligue après le 30 juin, le contrat expire après 
la fin de ce match. «

Le contenu du texte des contrats en cours ne 
correspond pas à ce que Hassan Filali a confirmé, 
à propos du contrat se terminant avec le dernier 
match de la ligue, d’autant plus que la clause «durée 
du contrat» n’indique pas spécifiquement le nombre 
de matches pouvant être joués après la date du 30 
juin, ce qui laisse le champ libre à l’existence de 
diverses lectures.

Les joueurs «en proie» au mystère
Un certain nombre de joueurs de la ligue 

marocaine dans leur communication avec la presse 
ont exprimé leur mécontentement face au flou de 
la scène concernant leur statut juridique dans les 
clubs dans lesquels ils pratiquent, d’autant plus 
que la FRMF n’a publié aucune communication 
ou orientation officielle expliquant aux joueurs les 
étapes à suivre dans cette saison spéciale. .

Certains joueurs de la ligue, qui ont demandé 
que leur nom ne soit pas inclus, ont indiqué que 
leur statut juridique est encore vague, malgré les 
déclarations de responsables fédéraux aux  médias 
nationaux, soulignant en même temps qu’un grand 
nombre de joueurs de différentes ligues ont quitté 
leur club après le 30 juin  malgré la reprise des 
compétitions.

Les joueurs ont critiqué la mauvaise 
communication avec eux par le biais de la Ligue de 
football ou de la ligue professionnelle, sachant que 
Mohamed Al-Nahiri, le footballeur du Wydad, avait 
refusé de terminer la saison de football avec son 
équipe, affirmant que le contrat qu’il avait signé avec 
«l’équipe rouge» avait pris fin.                                     

Tribune du Sport

La tactique de Zidane
Le Real Madrid est le champion de la Ligue 

2019-20! L’équipe de Madrid a battu Villarreal à Di 
Stéfano 2-1, avec Benzema (deux buts), et a certifié 
le grand rêve que les Blancs avaient cette saison, 
d’être champions .Après que Villarreal ait menacé 
pendant les deux premières minutes la supréma-
tie du contrôle du jeu , la vérité est qu’elle a été de 
courte durée. Le Real Madrid a pris peu de temps 
pour se connecter au match, d’abord avec le bal-
lon aux pieds, puis en augmentant le niveau des 
passes, en élevant les ailes, les contrôles et, sur-
tout, l’efficacité.

Et c’est que malgré le fait que ceux de Zidane 
aient essayé, la vérité est qu’au-delà d’un coup éloi-
gné de Modric, bien dégagé par Asenjo, il n’y avait 
pas de grandes occasions de danger à porter à la 
bouche. Bien sûr, la première opportunité qu’elle 
avait ne la laissait pas passer.

Si cette équipe Zidane a été caractérisée par 
quelque chose, c’est en raison de sa facilité à être 
totalement «caméléon». Il peut se replier, il peut 
jouer pendant des minutes, il est capable de jouer 
verticalement en quelques touches ... Tactiquement 
l’évolution de Zizou a été remarquée dans le jeu .

L’ouverture du score
L’un des slogans des joueurs du Real Madrid 

est de voler sur le terrain opposé, une méthode qui 
se rapproche toujours très près du but en raison de 
la courte distance qu’il faut parcourir pour atteindre 
le but rival, et juste celle que les Blancs utilisaient 
auparavant. prendre de l’avance dans ce match.

Tout est venu dans une balle coupée par Ca-
semiro, profitant du dos de son rival. Le Brésilien 
a mis sa jambe dedans et a non seulement empê-
ché l’avance de Villarreal mais a lancé une rapide 
contre la sienne. Luka Modric a reçu le `` cadeau 
‘’ de son partenaire, a accéléré et a mis le ballon à 
Benzema pour que le Français, avec un tir entre les 
jambes d’Asenjo, mette son objectif numéro 20 du 
championnat et, avec lui, Madrid encore plus près 
du titre. De plus, à ce moment, Osasuna gagnait 0-1 
à Barcelone. 

Si quelque chose a montré ce Real Madrid, 

surtout depuis le retour de la pause, c’est qu’il sait 
parfaitement gérer le fait d’être en avance sur le 
tableau de bord. Les hommes de Zidane n’ont eu 
aucun problème à gérer leurs matchs avec 1-0 et 
un match décisif comme celui-ci, contre Villarreal, 
ne pouvait pas être l’exception. De cette façon, les 
minutes passaient, Barcelone souffrait chez lui et 
Madrid gagnait sans voir son butin à aucun moment 
compromis. En fait, la chose la plus dangereuse qui 
est arrivée à Courtois : un énorme coup au visage 
avec un adversaire et il n’y avait aucun signe d’une 
opportunité dangereuse .

Le surprenant penalty indirect
Bien que le Real a joué calmement, la vérité est 

que la réalisation d’un deuxième objectif était la clé 
pour certifier le championnat. Une « étincelle » de 
rage de Ramos, qui a quitté la défense  pour voler 
un ballon et atteindre la zone rivale, a mis fin au 
défenseur du Real Madrid sur le terrain. Un penalty 
contre lequel Hernández Hernández n’avait aucun 
doute.

Sergio Ramos était en charge de se mettre 
devant le goal visiteur pour tirer des 11 mètres. Le 
capitaine a cependant surpris ses coéquipiers en 
ne tirant pas au but mais a laissé le ballon mort à 
un Benzema qui, venant de derrière, a tiré sur le 
filet de Villarreal. L’idée était bonne, mais l’exécution 
n’était pas parfaite car Karim est entré dans la zone 
avant que le Ramos ne touche le ballon. Comme 
il y avait aussi des joueurs «jaunes» qui gênaient 
l’action, comme le veut la norme, l’arbitre a ordon-
né de répéter. Cette deuxième fois ,il n’y avait pas 
d’hésitation avec Benzema devant le gardien de but. 
Le Français a cherché la main droite du gardien de 
but et n’a pas échoué. Bien sûr, après que Madrid 
a tout laissé pour défendre sa victoire, dans une 
arrivée surprise de Villarreal, le tableau de bord a 
été resserré. Iborra a connecté une superbe tête qui 
est devenue imparable pour Courtois. Malgré cela, 
ceux de Zidane n’ont pas permis plus de perfora-
tions de leur réseau et, avec cela, ils ont certifié le 
grand objectif de la saison, remporter la Ligue. Un 
titre, pour tout ce qui s’est passé, qui restera dans 
l’histoire, MADRID EST À NOUVEAU UN CHAMPION 
DE LA LIGUE!

Un agent de joueurs certifié, a vivement critiqué 
le «silence» qui domine la scène du football au 

Maroc, concernant l’interaction de la Fédération royale 
marocaine de football avec les recommandations de 
la Fédération internationale pour le jeu, ajoutant que 
la Fédération invite les joueurs à continuer avec leurs 
clubs malgré la fin de leurs contrats en 30 juin.Il pense 
que les clubs devraient prolonger formellement les 
contrats de leurs joueurs, en leur garantissant leurs 
droits et en les protégeant en cas de blessures graves 
pouvant affecter le reste de leur parcours sur le terrain 
de football. Il a donné de nombreux exemples aux 
joueurs des différents clubs, qui sont  partis immé-
diatement après la fin des dates spécifiées dans les 

contrats, ou ont négocié  pour une prolongation de deux ou trois mois, considérant 
qu’obliger les joueurs de la ligue marocaine à achever la ligue sans les protéger du 
côté juridique et financier, est incompréhensible. Il appelle à une intervention urgente.Cô
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rt CE QUE PENSE UN  AGENT DE JOUEURS

EXPIRATION DES CONTRATS DES FOOTBALLEURS
 HALA MADRID !

LE REAL CHAMPION D’ESPAGNE 
DUEL ENTRE LA RECOMMANDATION

 DE LA FIFA ET L’OBLIGATION DE LA  FRMF

(Samira Abdi première femme agent 
des joueurs dans le monde arabe)
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tAnger prAtique
 

Jour

as
-S

ou
bh

ad
-D

ou
hr

al
-a

sr

al
-M

ag
hr

ib

al
-Ic

ha
e

  Sam. 25 04:37 13:35 17:18 20:38 22:08 

 Dim. 26 04:39 13:35 17:18 20:37 22:07 

 Lun. 27 04:40 13:35 17:17 20:36 22:06 

 Mar. 28 04:41 13: 35 17:17 20:35 22:04 

 Mer. 29 04:42 13:35 17:17 20:35 22:03 

 Jeu. 30 04:43 13:35 17:17 20:34 22:02 

 Ven. 31  04:44 13:35 17:17 20:33 22:01

HORaIRES DES PRIÈRES
du 25 au 31 Juillet 2020

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Semaine du 27 au 31
Juillet 2020

Lundi 27 Juillet 2020 
Pharmacie Drissia
Bd Tarik Ibn Ziad Drissia, 42
Tél.: 05.39.95.64.15  
Pharmacie Misterkhouch
Bd Anfa Misterkhouch  N°36
Tél. : 05.39.93.72.82
Pharmacie Al Boustane
Boubana n°163; Rés Annassim, 
rte Rmilat à coté café Al Boustane
Tél. : 05.39.37.67.68 
Pharmacie Ibn Al Arabi
Complexe Zemmouri 3 Yousra 
à côté Aswak Assalam
Tél.: 05.39.31.58.43

Mardi 28 Juillet 2020 
Pharmacie Annajat
Avenue Mly Rachid, Ex. Route de 
l’Aviation 114 
Tél.: 05.39.31.39.66                
Pharmacie La Source
Lots Al Majd  Rue Al Kadissia en 
face cplx. Al Majd
Tél.: 05.39.95.82.47
Pharmacie Al Hamd
Rte Rabat Complexe Hassani 1ére rue 
à droite
Tél.: 05.39.31.61.33
Pharmacie Hay Gambouria
Hay Bir El Ghazi; Rte principale 
N23 El Gambouria
Tél. : 05.39.95.90.39

Mercredi 29 Juillet 2020 
Pharmacie Al Kodss
Rue Mansour Ibn Abi Amir Drissia
Tél. : 05.39.95.33.12
Pharmacie Riad Ahlen
Rte de Rabat, Hay Riad Ahlen
Tél. : 05.39.42.31.42
Pharmacie Tarik El Moujahidine
Hay El Moujahidine
 rés. Omar bloc B N°24
Tél.: 05.39.31.40.79 
Pharmacie Moderne
32; place du 9 Avril place du 
grand SOCCO
Tél. : 05.39.93.17.90

Jeudi 30 Juillet 2020
Pharmacie Beni Makada
152, Avenue Mly Slimane
Béni Makada 
Tél. : 05.39.34.00.46
Pharmacie Beni Ouriaghel
Route Sidi Driss Beni Ouriaghel 
prés clinique Chifae
Tél. : 05.39.31.52.17 
Pharmacie Ibn Rochd
134 Bis, Rue d’Anglettere 
Ain Ktiouat
Tél. : 05.39.93.18.55
Pharmacie Ain Jdida
Route de Tétouan Mghogha kbira 
au dessus de 200m de la circons-
cription
Tél. : 05.39.95.69.26

Vendredi 31 Juillet 2020
Pharmacie Ifriquia
Av; Mly Ami Cherif 
Beni Makada n° 44
Tél. : 05.39.95.31.97
Pharmacie Abbes
Bis Azib Hadj Kadour
quartier El Aouina; 88
Tél. : 05.39.31.77.92
Pharmacie Assalama
Quartier El Mers. 
Lot N°1262 Achenad
Tél. : 05.39.38.94.98     
Pharmacie Al Boughaz
78; rue du Mexique en face 
cinéma Lux
Tél. : 05.39.93.80.17 

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

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
DU FETE DE TRONE

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
DU AID AL ADHA

Samedi 25 et dimanche 26 
Juillet 2020

•  SaMedi
Pharmacie Al Amal
Avenue Moulay Abdelaziz 20 
Imm. Dar Amal 
Tél. : 05.39.31.85.49
Pharmacie Arrabie
716, Satfilage rte de l’aviation 
Tél. : 05.39.31.84.48
Pharmacie Cervantes
49, rue Anoual Cervantes
Tél.: 05.39.37.13.41
Pharmacie Al Moustakbal
Cplx. Al Moustakbal Bloc A 
N°3 Rte de Rabat 
Tél. : 05.39.31.31.42     

 •  diMancHe

Pharmacie Annasr
Hay Annasr n°212 Bendibane 
Tél.: 05.39.31.08.64
Pharmacie Place des Arenes
Route de Tétouan Rgaie N°12
Tél. : 05.39.95.51.55
Pharmacie Kasbah
67, Rue Kasbah
Tél. : 05.39.93.51.20
Pharmacie Mghogha
Mghogha Kbira route de Tétouan 
km3 en face Super Lux
Tél. : 05.39.36.30.94

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

Samedi 25 et dimanche 26 
Juillet 2020

Pharmacie Casabarata
58 a; Av. Mly Abdelhafid
Tél. : 05.39.31.82.13
Pharmacie Makarim
Lot. banque populaire n°265 route 
sidi driss
Tél. : 05.39.31.51.18  
Pharmacie les Parents
Sat Filage en face l’ENCG
Tél. : 05.39.31.16.62
Pharmacie Saada
3; place des Arènes Souk Charf 
Tél. : 05.39.36.36.00
Pharmacie Masjid Marchan
81, Av. des Nations Unies
en face Palais Marchan 
Tél. : 05.39.33.45.90
Pharmacie Bd Mohamed VI
Cplx Jardins Andalous en face 
Kandinsky
Tél. : 05.39.94.21.81
Pharmacie Tanmia
Cplx Atanmia Mghogha, en face 
Jacob Delaphon
Tél. : 05.39.95.68.39

Pharmacie Mabrouka
Quartier Al Boughaz, Beni Makada
Tél. : 05.39.95.36.82
Pharmacie Arrazi
Bd Mly Rachid Rés. Golden Beach 
Tél.: 05.39.31.58.73
Pharmacie Avenue Kowait
Quartier Haddad hay Bouhout rue 
110 n°36 
Tél.: 05.39.36.48.96
Pharmacie Souk Msallah
127; Bis rue Msallah Tanger 
Tél.: 05.39.93.36.94
Pharmacie Doha Louama
Rte Al Aouama a côté bureau Addoha
Tél. : 05.39.95.11.70
Pharmacie Leila
Mghogha Kbira entré école Ben Ajiba
Tél. : 05.39.35.05.75                             
Pharmacie Dhar El Mers
67; Lotissement Belle Vue Tanja Balia 
Tél.: 06.91.14.91.74

JOuR i
Pharmacie Ibn Batouta
Rue Ibn Ardoun n° 134 A Branes I
Tél.: 05.39.31.42.52
Pharmacie Msallah
45 Av. Sidi Med Ben Abdellah
Tél. : 05.39.93.25.64
Pharmacie Imam Mouslim
87; Av Imam Mouslim Ain Hayani
Tél.: 05.39.94.71.85
Pharmacie Madchar Aouama
Madchar Aouama Charkia
Tél. : 06.02.29.23.26
Pharmacie La perle du Boughaz
Quartier gambouria 2 Rte Ain Dalia
Tél. : 05.39.95.13.35
Pharmacie Université
Rue Boukhalef N° 50
Tél. : 05.39.39.34.25
Pharmacie Sania Malabata
Sania Tanja Balia derrière Moving
Tél.: 05.31.44.31.44

JOuR ii
Pharmacie Populaire
Nouveau quartier casabarata 
Tél. : 05.39.31.82.17
Pharmacie Annour
Lot Dhar Ejjaidi n°15 Aouama
Tél.: 05.39.95.11.05
Pharmacie Touzani
Rte de Tétouan lot Dorilla N° 41
Tél. : 05.39.36.08.46
Pharmacie Riad
complexe habitats Hay Mesnana 
Tél. : 05.39.31.60.51
Pharmacie Kasbah
67, Rue Kasbah
Tél. : 05.39.93.51.20
Pharmacie Aouama Gharbia
700 Av. Kods Rte Aouama Gharbia
Tél. : 05.39.95.62.36
Pharmacie Boutour
Tanja Balia Cplx Boutour Im 1 RDC 3
Tél.: 06.22.02.99.32

BéLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Vos idées sont percutantes. Alors, si un projet vous trotte en tête 
depuis un moment, n’hésitez pas à en faire part à votre entourage !
amour : Vous nouerez plus facilement des liens d’amitié plutôt que des liens 
d’amour.
argent : Les conseils que vous recevrez aujourd’hui vous donnent de quoi 
réfléchir, une meilleure gestion financière en ressortira. 
Travail : En cette journée, des doutes en vous s’envolent, des confirmations 
apparaissent pour vous faire progresser dans votre sphère professionnelle. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Vous êtes satisfait de vos derniers résultats, vous êtes submergé 
de pensées parasites qui vous empêchent de savourer le travail bien fait. 
amour : Si vous décidez de ne pas sortir et de ne pas voir trop de monde, 
c’est que vous en avez besoin. 
argent : Les astres vous aident dans le bon sens, vous recevez des garan-
ties. Si il y a des demandes de crédit, elles pourraient être acceptées ... 
Travail : Le ciel vous focalise sur le travail et ne vous laisse guère l’occasion 
de batifoler !. 

GéMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Face à une situation de remise en question, vous adoptez une 
hygiène de vie irréprochable.
Amour : Vous rencontrez de nouvelles personnes qui vous ouvrent une 
porte importante pour votre avenir professionnel.
Travail : L’horizon s’éclaircit et des changements se profilent autant d’occa-
sions de vous faire une place au soleil.
Argent : Il ne se passe rien de réellement intéressant dans votre vie finan-
cière en ce moment. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Moins stressé que d’accoutumée, vous faites preuve de calme 
pour assumer tous les impératifs du semaine. 
amour : Vous pourriez comprendre avec rapidité ce qui manque à l’autre et 
vous en saisir pour l’aider. 
argent : Un déplacement sera la clé de la poursuite de vos objectifs finan-
ciers. Allez-y sans crainte inutiles. 
Travail : Vous observez que l’ambiance sur votre lieu de travail est meilleure 
et vous entendez mieux avec vos supérieurs et vos collègues.. 

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur :  Mettez toute votre énergie au service de la communication. Votre 
vie relationnelle est sous le feu des projecteurs. 
amour : Vous comprendrez les autres par des silences et par des petites 
choses de votre quotidien.
argent : L’administration est particulièrement compréhensive donc c’est 
peut-être le moment idéal pour demander certaines autorisations utiles.
Travail : Le soutien de votre entourage, la cordialité de vos liens d’affaires 
vous mettront du baume au coeur.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Vous serez une véritable locomotive face à ce que vous avez à 
faire. Vous tenez le bon bout pour réussir et faire avancer vos projets. 
amour : Vos sentiments sont analysés pour être pleinement vécus. Belles 
énergies pragmatiques ! 
argent : Vous séparez très bien les affaires des sentiments et vous êtes 
redoutable dans votre domaine.
Travail : Si vous recherchez du travail, vous êtes déterminé à trouver une 
activité épanouissante qui rapporte. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Des soucis mineurs vous empêchent de vous consacrer à vos 
proches, le quotidien est trop prenant, organisez-vous en conséquence. 
amour : Il faudrait peut-être que vous commenciez à vous assouplir avec 
vos proches, arrondir les angles serait aussi profitable. 
argent : Les influences astrales sont favorables, vous pourrez vous acheter 
la chose que vous convoitez depuis pas mal de temps.
Travail : Quel que soit votre secteur d’activité, votre inspiration atteint les 
sommets et vos mérites sont enfin reconnus !.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur :  Pour réaliser vos projets vous ne comptez que sur vous-même. 
Ce n’est pas uniquement par fierté mais parce que vous avez besoin de vous 
donner des défis et des objectifs.
amour : C’est comme une évidence, vous avez besoin d’évasion et vous 
avez du mal à vous libérer.
argent : Ne cherchez pas à accélérer le mouvement, prenez le temps d’éclai-
rer les zones d’ombre qui freinent l’évolution de vos affaires.
Travail : Votre ciel est agréable et paisible pour entretenir des relations sans 
faux-semblant, exprimer vos sentiments en toute simplicité.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur :  Votre bonne humeur est communicative et ne manque pas de 
réjouir votre entourage.
amour : La mise en confiance est un peu difficile et il faut déployer beaucoup 
de séduction pour vous apprivoiser.
argent : Il y a toujours un détail qui ne vous convient pas dans ce qu’on vous 
propose et c’est souvent le prix.
Travail : Vous recevez des informations ou vous participez à des réunions 
de travail importantes qui vous obligent à prendre des décisions. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous avez des facilités pour faire un bilan objectif et précis de vos 
efforts de ces deux dernières années.
amour : Vous disposez de tous les atouts pour réussir et gérer haut la main 
vos relations amoureuses.
Travail : La naissance d’un grand projet collectif est à l’ordre du jour. Vous 
trouverez une route dégagée, c’est le moment de prendre des initiatives.
argent : Vous vous sentez moins concerné par les affaires et la pression 
baisse d’un cran. 

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Vous chasserez un doute qui va vous faire avancer positivement. 
Vous vous féliciterez pour votre clairvoyance !.
amour : Vous laissez l’amour couler à flots de votre cœur pour atteindre l’être 
aimé et, de cette manière, vous construisez un pont exclusif entre lui et vous. 
argent : Vous comprenez mieux que personne que l’argent est une énergie 
neutre et qu’il ne tient qu’à vous de la dompter et de l’apprivoiser avec cœur. 
Travail : Dans votre travail, cette journée est très productive à condition de 
vous organiser et de vous concentrer. 

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Vous risquez de vous laisser désorganiser par des futilités d’un 
intérêt secondaire, à moins que vous ne soyez trop centré sur vous-même. 
amour : Les énergies du jour, timides et angoissées, viennent réveiller vos 
fragilités intérieures. 
argent : Votre côté matérialiste vous fait faire de belles actions. À chaque 
fois que vous faites des bénéfices c’est pour placer votre argent dans d’autres 
projets.
Travail : Cette semaine devrait vous aider à reconsidérer votre emploi du 
temps et vos priorités.

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



وقع نادي المغرب أتلتيك تطوان أخيرا، اتفاقية شراكة وتعاون مع رابطة 
وذلك حرصا من  الرياضية،  والفعاليات  أتلتيك تطوان  المغرب  قدماء العبي 
الجانبين على االنخراط الفعلي في كل ما يساهم في خلق دينامية رياضية 
نادي  رئيس  من  كل  االتفاقية  ووقع  ودوليا.  ووطنيا  وجهويا  محليا  حقيقية 
خالل  التطوانية  الكرة  ونجم  الغازي  رضوان  محمد  تطوان  أتلتيك  المغرب 
“ميتي”  بـ  المعروف  بلعربي  السالم  عبد  الماضي  القرن  وسبعينات  ستينات 
والفعاليات  تطوان  أتلتيك  المغرب  العبي  قدماء  رابطة  رئيس  بصفته 
الرياضية، وبحضور كل من النائب األول للرئيس السيد جمال الدين الغازي 
وثالثة أعضاء عن المكتب المسير للرابطة. وتهدف هذه االتفاقية إلى العمل 
بشكل مشترك وناجح إلعادة االعتبار لالعب القديم عبر كل اآلليات واألساليب 
واالمكانيات المتاحة. وتلتزم الرابطة بموجب االتفاقية، وضع كل إمكانياتها 
النادي  النادي، وتوفير أطر تقنية تساعد  البشرية واللوجستيكية رهن إشارة 

في التنقيب عن المواهب على مستوى الجهة ومختلف مناطق المملكة عبر 
المنخرطين التقنيين المنتمين لها في جميع أقاليم المملكة، فضال عن القيم 
قصد  للنادي  العمرية  الفئات  لفائدة  التحكيم  مجال  في  تحسيسة  بمبادرات 
بالعمل  تتعلق  دورية  برامج  وإنجاز  التحكيم،  قوانين  استيعاب  توعيتهم في 
الجمعوي ووضعها رهن إشارة النادي، إضافة إلى عقد ندوات ومحاضرات في 

مختلف أنحاء الجهة بشراكة مع النادي.
التأطير  في  بالمساهمة  تطوان  أتلتيك  المغرب  نادي  يلتزم  جانبه  من 
المحلية،  األطر  لفائدة  تكوينية  دورات  لعقد  ودولية  وطنية  أطر  وتوفير 
والمساهمة في تنظيم المباريات التكريمية لقدماء الالعبين أو توفير بعض 
المساعدات اآلنية التي تستوجب التعجيل، عالوة عن تزكية مشاريع الجمعية 
للجهات المانحة للدعم مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو الجماعات 

الترابية وغيرها من الجهات المسموح لها قانونيا.

الملحق الرياضي814
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وتساوي  الفرص  تكافؤ  مبدأ  ترسيخ  أجل  من 
البطولة  برمجة  مجال  في  األندية  بين  الحظوظ 
المباريات  لباقي  والثاني  األول  االحترافية بقسميها 
احترام  تم   2020-2019 الرياضي  الموسم  عن 

المبادئ اآلتية:
أ( برمجة البطولة االحترافية القسم األول

خوض  قبل  المؤجلة  المباريات  جميع  برمجة   -
الدورة 21 من هذه البطولة

 26 والدورة   21 الدورة  بين  الراحة  أيام  - مجموع 
يتراوح بين 13 و14 يوما موزعة كالتالي:

نوادي ستحصل على 13 يوم راحة هي يوسفية برشيد 
والفتح الرياضي وحسنية اكادير والمغرب التطواني وأولمبيك 

آسفي؛
الحسني  الدفاع  هي  راحة  يوم   14 على  ستحصل  نوادي 

وأولمبيك  وجدة  ومولودية  طنجة  واتحاد  الملكي  والجيش  الجديدي 
خريبكة ورجاء بني مالل والرجاء الرياضي ونهضة بركان والوداد الرياضي.

أما بالنسبة لنادي سريع واد زم ونهضة الزمامرة الذين لعبا مباراتهما 
عن الدورة 21 سيعرف مجموع عدد أيام الراحة بين الدورة 22 والدورة 26 

تساويا نسبيا مع باقي األندية.
سيتم تعويض األندية التي حصلت على 13 يوم راحة ببرمجة المقابالت 
على  إما  المباريات  انطالق  توقيت  من  ميادينها  أرضية  على  تستقبل  التي 

الساعة الثامنة أو العاشرة ليال حيث سيحترم التوزيع التالي:
- بالنسبة للنوادي ذات 13 يوم راحة والتي تستقبل ثالث مرات بميدانها 

ستبرمج مرتين على الساعة الثامنة ليال ومرة على 
الساعة العاشرة ليال. باستثناء أندية حسنية اكادير 
أربع مرات بميدانها  التي تستقبل  وأولمبيك آسفي 
ومرتين  ليال  الثامنة  الساعة  على  مرتين  وستبرمج 

على الساعة العاشرة ليال؛
والتي  راحة  يوم   14 ذات  للنوادي  بالنسبة   -
التوالي  على  ستبرمج  بميدانها  مرات  ثالث  تستقبل 
على الساعة السادسة والثامنة والعاشرة ليال. باستثناء 
أندية أولمبيك خريبكة ومولودية وجدة ونهضة بركان 
احداها  وستبرمج  بميدانها  مباراتين  فقط  تستقبل  التي 

على الساعة الثامنة ليال واألخرى على الساعة العاشرة ليال.
هذه  من  األخيرة  الدورة  حتى   27 الدورة  من  وابتداء   
بالنسبة  والتوقيت  التاريخ  نفس  في  برمجتها  سيتم  البطولة، 
المحتلة  الخمس  واألندية  األولى  للمراتب  المحتلة  الخمس  لألندية 
هذه  برمجة  عن  يعلن  أن  على  الترتيب،  سبورة  من  األخيرة  للصفوف 

الدورات زوال يوم 28 غشت 2020.
ب ( برمجة البطولة االحترافية القسم الثاني

بُرمجت مباريات جميع دورات هذه البطولة في نفس التاريخ والتوقيت 
لبرمجة  للتي خصصت  مخالفة  أيام  في  الدورات  في حين ستبرمج بعض  و 
البطولة االحترافية القسم األول، حيث سيفسح المجال إلمكانية النقل التلفزي 
المتعلقة  خصوصا  لذلك،  التنظيمية  الظروف  سمحت  إذا  المباريات  لبعض 

الدوري اإلسبانيبالتجهيزات التقنية التي تتوفر عليها مالعب استقبال هذه المنافسة.
ريال مدريد يلقي بليجاني�س  يف 
الدرجة الثانية  ويتوج بطال لليغا

بر�شلونة ثانيا ومي�شي هدافا 
وريال �شو�شيداد وغرناطة 

اإلى الدوري الأوروبي
الموسم،  هذا  اإلسباني،  الدوري  في  مشواره  مدريد  ريال  اختتم 
بالتعادل خارج قواعده مع ليجانيس )2-2(، لحساب الجولة الـ38. هدفا 
الريال جاءا عن طريق سيرجيو راموس وماركو أسينسيو، في الدقيقتين 
في  ليجانيس،  هدفي  أسالي  وروجير  جيل  بريان  أحرز  بينما  و52،   9
الدقيقتين 46 و78. بهذه النتيجة، أنهى الريال البطل موسمه برصيد 
87 نقطة، بينما هبط ليجانيس للدرجة الثانية، بعد احتالله المركز الـ18 

برصيد 36 نقطة. 
ديبورتيفو  على  نظيفة  بخماسية  عريضًا  فوزا  برشلونة  وحقق 
أالفيس. و سجل أهداف برشلونة، ميسي »هدفين« في الدقيقتين 34 
 ،44 الدقيقة  في  ولويس سواريز   ،24 الدقيقة  في  فاتي  وأنسو  و75، 
إلى  برشلونة رصيده  رفع  االنتصار  وبهذا   .57 الدقيقة  في  وسيميدو 
الثاني، بينما تجمد ديبورتيفو أالفيس عند 39  82 نقطة في المركز 
نقطة في المركز 16. وتوج ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، بجائزة 
هداف الدوري اإلسباني »البيتشيتشي« لموسم 2020-2019. وسجل 
ميسي ثنائية أمام أالفيس ليضمن لقب الهداف، معززا صدارته لترتيب 
الهدافين بـ25 هدفا، ويحرز لقب الهداف للمرة الرابعة تواليا والسابعة 
بنزيمة  كريم  الفرنسي  أهداف عن  أربعة  بفارق  متقدما  في مسيرته، 

مهاجم ريال مدريد.
مع   1-1 التعادل  سوسيداد  ريال  يانوزاي،  عدنان  البديل  ومنح 
المركز  احتالل  ليضمن  الدوري  ختام  في  مدريد،  أتلتيكو  مستضيفه 
السادس والتأهل للدوري األوروبي. ورفع التعادل رصيد أتلتيكو إلى 70 
نقطة في المركز الثالث، متأخرا بفارق 17 نقطة عن ريال مدريد البطل 
و12 نقطة عن برشلونة الوصيف. وتأهل الثالثي إلى دوري أبطال أوروبا 
بجانب أشبيلية الذي انتصر على فالنسيا، وثبت في المركز الرابع رغم 
تساويه في النقاط مع أتلتيكو )70(. وسحق غرناطة ضيفه أتلتيك بيلباو 
0-4 ليضمن المركز السابع، ومقعدا في الدور الثاني لتصفيات الدوري 

األوروبي. 

نتائج الدورة األخيرة
أالفيس / برشلونة: 0 – 5 

صوصيداد:  ــال  ري  / أ.مــدريــد 
 1 – 1

إسبانيول / سلطا: 0 – 0 
غرناطة / أ.بلباو: 4 – 0 

ليغانيس / ريال مدريد: 2 – 2 
ليفانطي / خيطافي: 1 – 0 

أوصاصونة / مايوركا: 2 – 2 
بلد الوليد / بيتيس: 2 – 0  

إشبيلية / فالينسيا: 1 – 0 
فيا الريال / إيبار: 4 – 0 

الترتيب العام
1 -  ريال مدريد: 87 نقطة 

2 -  برشلونة: 82 // 
3 -  أ.مدريد: 70 //  
4 -  إشبيلية: 70 // 

5 - فيا الريال: 60 // 
6 -  ريال صوصيداد: 56 //

7 -  غرناطة: 56 // 
8 - خيطافي: 54 // 

9 - فالينسيا: 53//
10 - أوصاصونا: 52 //

11 - أ.بلباو: 51 // 
12 - ليفانتي: 49 // 

13 - بلد الوليد: 42 //
14 - إيبار: 42 //

15 - بيتيس:41 //
16 - أالفيس: 39 //
17 - سلطا: 37 //  

18 - ليغانيس: 36 //
19 - مايوركا: 33 //

20 - إسبانيول: 25//

اأ�شـــ�س وقــواعـــد الربجمـــــة

�شراكة بني املغرب التطواين  ورابطة قدماء لعبيه

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

خبر األسبوع

أكد رئيس اللجنة الفنية للحكام في االتحاد اإلسباني لكرة القدم 
صحفي  مؤتمر  في  الخميس  امس  أول  كاربايو  فيالسكو  كارلوس 
لتقديم تقييم ذاتي ألداء التحكيم إنه »من الناحية الموضوعية، كانت 
معدالت الصواب مرتفعة للغاية، أعلى من الموسم السابق«. و أوضح 
أن خاصية التحكيم عبر الفيديو »ساهمت في تصحيح أكثر من 150 
»فار«،  مشروع  مدير  جانب  إلى  قدمها  التي  للبيانات  ووفقا  خطأ«. 
عبر  التحكيم  تدخل  بعد  الدقة  معدل  ارتفع  جوميز،  كلوس  كارلوس 
قاموا  »الحكام  أن  أوضح  الصدد،  وفي هذا   .%  6.18 بنسبة  الفيديو 
بعملهم في مناخ من التوتر والنقد أعلى بكثير مما تبرره حقيقة كل 
قليلة  مناسبات  في  الفار يخطئ،  بأن  االعتراف  وتابع: »يجب  جولة«. 
بين  أنه من  اللجنة  تقدر  الصدد،  لكن ذلك يحدث«. وفي هذا  جدا، 
يكن  لم   6 هناك  كان   ،156 بواقع  »فار«  الـ  إلى  اللجوء  مرات  عدد 
ينبغي أن تتدخل فيها. وطالب الجميع بالتزام االحترام وخفض لهجة 
االنتقادات بعد تلك التي تلقتها اللجنة خاصة في الفترة األخيـرة من 
في  التحكيم  أنظمة  أفضل  »أحد  لديها  إسبانيا  أن  وأكد  الموسم، 
العالم وأن خاصية التحكيم عبر الفيديو في إسبانيا من بين األفضل 

في العالم«.  

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

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

التالية:
-  فئة أقل من 15 سنة   -   فئة أقل من 17 سنة    -  فئة أقل من 20 سنة

الحتاد الإ�شباين
يرد على انتقادات 

التحكيم
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تحـــت شعـار : »قطــــرة مـــن 
جرعـة  لغيرك« نظمت  حياة  دمــك.. 
الرياضي  اإلتحاد  مع   بشراكة  أمـــل 
لطنجة لكرة السلة،  األيام المفتوحة 
األربعـــاء  أيــام  بالدم، وذلك  للتبرع 
الجمعــــة  23، وأمس  الخميس   ،22
تحاقن  بمركـــز  الجاري  يوليوز   24

الدم بطنجة.
المبــــادرة   هـــذه  تدخـــل  و 
في  المتميزة  اإلجتماعية  اإلنسانية 
تقوم  التي  الموازية  األنشطة  صلب 
لطنجة  الرياضي  اإلتحاد  جمعية  بها 
السلــة مع مختلــــف شركائها  لكرة 
تنسجــــــم  والتي  االستراتجييــــن 
الوطنية  المبادرة  برامج  برامجها مع 
الهدف  يبقى  حيث  البشرية.  للتنمية 

مكونات  بين  اإلجتماعي  والتكافل  التآزر  روح  قيـم  تفعيل  منها 
أن  السلة  لكرة  طنجة  اتحاد  من  مصدر  وأكد  المدني.  المجتمع 

اإلنسانية  المبادرة  هذه  من  الهدف 
المتميزة التي إنفتحت فيها الجمعية 
مع تنظيم شبابي حر يمثل خيرة من  
المواطن  المدنــي  المجتمـع  شباب 
والغيــور على بلده المغــرب الحبيب 
والحكيمة  الرشيـــدة  القيادة  تحت 
محمد  الملـــك  الجاللـــة  لصاحــب 
يبقى   - وأيده،  اهلل  نصره  السادس 
ثقافة  نشر  منها-  األساسي  الهدف  
التبرع بالدم لدى عموم المواطنين  
بمدينة طنجة بصفة خاصة وببربوع 
عــامـــة  بصفــة  المغربية  المملكة 
في  الفعليـــة  للمساهمــة  وكذالك 
الذي  المهـــول  الخصــاص  تغطيـة 
 ، بطنجة  الدم  تحاقـــن  مركز  يعرفه 
والمتبرعين من مختلف  المتبرعات  للعديد من  بمشاركة مكثفة 

األعمار.

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

برشلونة يبدأ ثورة التصحيح
 عبر أومتيتي

كشف برشلونة فعليا عن نواياه الجادة 
كانت  التي  الدفاعية  للتخلص من مشاكله 
سببا رئيسيا في تعثره طوال الموسم الجاري. 
وأفاد تقرير صحفي، بأن إدارة النادي، أبلغت 
المدافع الفرنسي أومتيتي بأن ال مكان له في 
صفوف الفريق، ليصبح عمليا خارج حسابات 
بلوجرانا للموسم المقبل. وتعرض أومتيتي 
للعديد من اإلصابات عقب مونديال 2018، 
لفترات  برشلونة  مباريات  عن  أبعده  مما 
دفاعيا  عبئا  مشاركاته  مثلت  بينما  طويلة، 
على الفريق، بسبب أخطائه المؤثرة. وبحسب 
الدفاع  خط  تجديد  يعد  صحيفة سبورت ، 
هذا الصيف، أولوية لدى إدارة برشلونة التي 
اتخذت عدة قرارات في هذا االتجاه، أبرزها أن 
صامويل أومتيتي لن يستمر مع الفريق في 
برشلونة  أن  إلى  وأشارت  المقبل.  الموسم 
منح الضوء األخضر ألومتيتي للبحث عن نادٍ 
جديد هذا الصيف، ويعتبر الخيار األفضل لكال 
الطرفين هو البيع.أوضح التقرير أن إيطاليا 
ستكون الوجهة األقرب الستضافة أومتيتي، 
حيث ترحب فرق مثل نابولي بوصوله، الذي 
أجهزت اإلصابات على مسيرته في كامب نو.

سيتين يستعجل عودة ديمبلي 
قبل موقعة نابولي

أفادت »موندو ديبورتيفو« أن ديمبلي، 
أجل  من  الزمن  يسابق  برشلونة،  نجم 
أبطال  دوري  في  نابولي  بمباراة  اللحاق 
أوروبا. وتعرض ديمبلي )23 عامًا( لإلصابة 
في فبراير الماضي، كلفته جراحة، كان من 
المقرر أن تنهي موسمه تماما، لوال تعليق 
الصحيفة  وبحسب  كورونا.  بسبب  النشاط 
اإلسبانية، فإن سيتين، مدرب البرسا، يتمنى 
أوروبا،  أبطال  دوري  في  ديمبلي  استعادة 
في  برشلونة.  لهجوم  كبيرة  أهمية  ويمثل 
الذي  الفنلندي  الطبيب  حدد  الوقت،  ذلك 
أجرى جراحة ديمبلي فترة غيابه لمدة تصل 
إلى 6 أشهر، والتي ستكتمل يوم 12غشت 
، وهو التاريخ الذي يأتي بعد مباراة نابولي 
على  وبناء  الشهر.  نفس  من   8 لها  المقرر 
جهد  بأقصى  العبه  سيتين  يطالب  ذلك، 
إشراف  تحت  جاهزيته،  يستعيد  أن  ممكن 
حالة  وفي  نابولي.  بموقعة  للحاق  األطباء، 
عدم لحاقه بالمباراة، سيتم تجهيزه لألدوار 
النهائية التي ستقام في لشبونة بالبرتغال 

في حال تأهل برشلونة.
إصرار برشلونة يثير غضب كونتي

إنهاء  إنتر ميالن إن  قال كونتي مدرب 
المركز  في  اإليطالي  األولى  الدرجة  دوري 
وسيعني  له  مهما  أمرا  يكون  لن  الثاني 
تعادل  بعد  وأضاف  الخاسرين«.  »أول  أنه 
الثالث  للمركز  فريقه مع فيورنتينا وتراجعه 
»الفائزون يكتبون التاريخ، اآلخرون يواصلون 
طريقهم ويقرأون فقط«. وزاد: »من المهم 
يعرفون  الالعبون  مركز،  أعلى  إلى  الوصول 
الثاني  المركز  عن  تحدثنا  لو  لكننا  ذلك. 
فنحن أول الخاسرين فقط. هناك من يرضى 
بذلك لكنه ال يعني أي شيء بالنسبة لي«. 
وحسم إنتر تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في 
التكهنات  كونتي  وانتقد  المقبل.  الموسم 
إلى  باالنتقال  الوتارو  مهاجمه  تربط  التي 
يزعجني  »األمر  الموسم:  بنهاية  برشلونة 
نتحدث عن  حوله.  التضارب  ألنني شاهدت 
يبني  والذي  عاما   22 العمر  من  يبلغ  شاب 
نفسه ولديه طريق طويل أمامه.من الواضح 
أنه يتقلب بين اللحظات اإليجابية والسلبية 
أنا مهتم بمحاولته تقديم  الفترة.  في هذه 

أفضل ما لديه.

أندية صينية تغري راموس للرحيل 
عن ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تجدد 
اهتمام عدد من األندية الصينية بالحصول 
ريال  قائد  راموس،  سيرجيو  خدمات  على 
بعقد  عامًا(   34( راموس  ويرتبط  مدريد. 
مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل، 
وسط أنباء عن اقتراب عملية التجديد، ولكن 
وبحسب  اآلن.  حتى  رسمية  خطوة  دون 
فإن  سينترال« اإلسباني،  موقع »ديفينسا 
نجم  انتقال  أهمية  تدرك  الصينية  األندية 
كبير بحجم راموس إلى دوري بالدها، وبناًء 
عليه أرسلت عروضًا مادية ضخمة من أجل 
إقناعه بالقدوم إلى الصين. وأوضح التقرير 
اإلعالن  يتم  لم  )التي  الصينية  األندية  أن 
يورو  مليون   22 لدفع  استعداد  على  عنها( 
مجانًا،  ضمه  حال  لراموس،  سنوي  كراتب 
مدريد.  ريال  إلى  انتقال  رسوم  دفع  دون 
يورو  مليون   13 حاليًا  راموس  ويتقاضى 
وبالتالي فإن هناك  ريال مدريد،  سنويًا مع 
وأكد  الصين.  إلى  انتقاله  حال  كبير،  فارق 
راموس هي االستمرار في  أن فكرة  التقرير 
في  ستستمر  التي  العروض  لكن  الريال، 
ومن  للغاية.  مغرية  طاولته  على  التراكم 
الريال  بقميص  راموس  يستمر  أن  المقرر 
ال  أنه  من  الرغم  على  عقده،  نهاية  حتى 
يشعر  حيث  آخر،  لعام  التوقيع  يستبعد 

باالرتياح لمواصلة اللعب على مستوى عاٍل.
أربعة عروض على طاولة خاميس 

للهروب من جحيم زيدان
قال برنامج »الشيرنجيتو« إن الكولومبي 
خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، تلقى 4 
عروض لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي. 
ويرتبط خاميس بعقد مع ريال مدريد حتى 
نهاية الموسم المقبل، ومن المرجح رحيله 
حسابات  من  خروجه  ظل  في  الصيف،  هذا 
زين الدين زيدان. وبحسب البرنامج الشهير، 
فإن خاميس لديه 4 عروض من أندية بنفيكا 
يونايتد،  ومانشستر  ميالن وميالن  وإنتر 
مشيرًا إلى قيمته السوقية تقدر بـ32 مليون 
يورو. وحصد خاميس لقب الدوري اإلسباني 
مع الريال هذا الموسم، ليكون هذا اللقب هو 
قضى  خاميس  أن  بالذكر  جدير  له.  التاسع 
 ، بايرن  إلى  معارًا  الماضيين  الموسمين 
لكنه اتفق مع إدارة النادي البافاري على عدم 

تفعيل خيار ضمه نهائيًا.
وكيل بيل يستفز ريال مدريد

 بقرار حاسم
لم يتراجع الجناح الويلزي بيل عن خطته 
التي اتفق عليها مع وكيله جوناثان بارنيت 
وغاب  مدريد.  ريال  في  مستقبله  بشأن 
الموسم  في  الريال  مباريات  عن  كثيرا  بيل 
المنقضي، بعد خروجه من حسابات زيدان. 
الريال،  عن  يرحل  لن  بيل  أن  بارنيت  وأكد 
رغم خروجه من حسابات زيدان. وقال وكيل 
بيل، في تصريحات لهيئة اإلذاعة البريطانية 
أي  إلى  يذهب  لن  »بيل  سي«:  بي  »بي 
مكان، ويتبقى في عقده سنتان، وهو سعيد 
»اللعب  وأضاف:  مدريد«.  في  بالحياة  جدًا 
عليه،  االعتماد  يريد  ال  زيدان  أقل؟  لوقت 
رغم أن بيل جيد مثل بقية زمالئه، لكنه قرار 
المدرب، وليس هناك أي كراهية من جانب 
لكن  يوم،  كل  جيد  بشكل  ويتدرب  بيل، 
باألمر.«وتابع: »إنها خسارة  زيدان ال يهتم 
كبيرة أن بيل ال يلعب لكنه لن يغادر الفريق، 
وبالطبع كان هناك اهتمام من بعض الفرق، 
لكن ليس هناك الكثير من األندية يمكنها 
واحد من  هو  »بيل  واختتم:  معه«.  التعاقد 
أفضل الالعبين في العالم، وأفضل الالعبين 

ال يخرجون على سبيل اإلعارة«.

» قطرة من دمك .. حياة لغريك« مبادرة من �شلة 
احتاد طنجة و جرعة اأمل

تفا�شيل قرار احلكم باإعادة مباراة الدفاع احل�شني 
اجلديدي اأمام الرجاء الريا�شي

قرارات اللجن القضائية:
نازلة  على  يدها  تبسط  للتأديب  المركزية  اللجنة  إن  »حيث 
الحال في إطار تطبيقها للمقتضيات المتعلقة بالتأديب بناء على 
تجمع  أن  المقرر  من  كان  التي  المباراة  حكم  تقرير  في  ورد  ما 
 07 يوم  الرياضي  الرجاء  بفريق  الجديدي  الحسني  الدفاع  فريق 
يناير 2020 على الساعة السابعة مساء بملعب العبدي بالجديدة 
تجرى  لم  والتي  االحترافية،  البطولة  من   9 الدورة  مؤجل  برسم 
بسبب عدم حضور الفريق الزائر نادي الرجاء الرياضي في الوقت 

المقرر النطالق المباراة.
اللجنة  أمام  الرياضي  الرجاء  فريق  ممثلو  تمسك  وحيث 
بضرورة تطبيق مقتضيات الفصل 21 من قانون المنافسات التي 
تنص على احترام أجل 3 أيام كاملة للعب مباراة البطولة الوطنية 
بالخارج.  الدولية  الرياضية  االستحقاقات  في  المشاركة  حالة  في 
وحيث إن تقدير اللجنة لجدية الدفع المتمسك به من طرف فريق 
للدفع  المؤطر  القانوني  اإلطار  تحديد  يقتضي  الرياضي  الرجاء 
لمنافسات  المنظم  القانون  إلى  بالرجوع  إنه  وحيث  المذكور. 
المقتضيات  أن  نجد  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة 
بين  احترامها  المتعين  الزمنية  للمدة  تطرقت  التي  القانونية 

المشاركة في منافسة دولية ومنافسة بالبطولة الوطنية هما:
- الفصل 3 وبالضبط البند 9 منه، والذي نص على احترام 

أجل يومين كاملين كمجال زمني بين إجراء المباراة الدولية
والمباراة المقدمة أو المؤجلة عن المنافسة الوطنية.

الشكلية  الشروط  ضمن  ورد  أعاله   3 الفصل  إن  وحيث 
الباب األول  التي يتعين على األندية اإللتزام بها والذي ورد في 

المعنون بشروط مشاركة األندية في المنافسات.
الفصل  الموضوع، فهو  عالج هذا  الذي  الثاني  الفصل  أما   -
21 من القانون المنظم للمنافسات والذي ورد ضمن المقتضيات 
التي  لألندية  بالنسبة  المستدركة  المباريات  على  المطبقة 
األولى على  فقرته  والذي ينص في  منافسات دولية،  تشارك في 
الدولية بالمغرب، فإن مباراة  المباراة  إذا أجريت  أنه في حالة ما 
المباراة  تاريخ  بعد  األقل  على  يومين  برمجتها  تتم  االستدراك 

الدولية.
في حين تنص الفقرة الثانية من نفس الفصل 21 على أنه 
في حالة مشاركة إحدى األندية في مباراة دولية في الخارج، فإن 
مباراة االستدراك ال يمكن برمجتها إال بعد ثالثة أيام كاملة على 

األقل بعد تاريخ إجراء المباراة الدولية.
وحيث إنه في نازلة الحال، نحن أمام مباراة دولية جرت في 
 21 الفصل  من  الثانية  الفقرة  يجعل  الذي  األمر  بالجزائر  الخارج 
خالف  على  وذلك  بالتطبيق  المعنية  هي  المنافسات  قانون  من 
السند الذي استدلت به العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية.

وحيث إنه تبعا لذلك، فإن النص القانوني الذي يكون أولى 
نص  أنه  اعتبار  على   21 الفصل  هو  الحال  نازلة  في  بالتطبيق 
في  األندية  بمشاركة  تتعلق  خاصة  حاالت  لينظم  جاء  خاص 
من   3 الفصل  من   9 البند  بخالف  بالخارج،  الدولية  المنافسات 
عن  عبارة  هو  الذي  األول  الباب  ضمن  جاء  الذي  القانون  نفس 

أحكام عامة تحدد التزامات األندية بشكل عام.
في  يقدم  الخاص  النص  أن  قانونا  المقرر  من  أنه  وحيث 

التطبيق على النص العام.
الرياضي  الرجاء  نادي  فيها  شارك  التي  المنافسة  إن  وحيث 
تندرج  األبطال  لألندية  العرب  كأس  ضمن  الوطن  أرض  خارج 
القانون  من   16 للفصل  وفقا  الدولية  المنافسات  خانة  ضمن 
الرياضي  الرجاء  فريق  مشاركة  إن  وحيث  للمنافسات.  المنظم 
كانت  الجزائر  مولودية  فريق  أمام  بالجزائر  الدولية  مباراته  في 
المحلي،  بالتوقيت   20h00 الساعة  على   04/01/2020 بتاريخ 
مباراته  فيه  يخوض  أن  مبرمجا  كان  الذي  التاريخ  أن  حين  في 
على   2020 يناير   07 هو  الجديدي  الحسني  الدفاع  فريق  مع 
الساعة السابعة مساًء. وحيث إن برمجة هذا اللقاء األخير لم تراع 
 21 الفصل  من  الثانية  الفقرة  في  عليها  المنصوص  المدة  فيه 
كحد  كاملة  أيام  ثالثة  في  القانون  حددها  والتي  أعاله  المذكور 
أدنى. وحيث إنه لئن كان قرار تأجيل أو إعادة برمجة المنافسات 
المنظمة  الهيئة  صالحيات  من  الوطنية  بالبطولة  الرياضية 
الحقوق  احترام  من  الجهة  هذه  يعفي  ال  ذلك  فإن  للمنافسة، 
صراحة.  عنها  تتنازل  لم  ما  لألندية  القانون  بمقتضى  المخولة 
وحيث إن فريق الرجاء الرياضي مادام يتمسك بهذا الحق المقرر 
لفائدة  المنافسات  قانون  من   21 الفصل  من  الثانية  الفقرة  في 
أمام  به  تمسك  وأنه  السيما  بالتطبيق.  أولى  كان  فإنه  األندية، 
هذا  إن  وحيث  البرمجة.  لجنة  وأمام  للتأديب  المركزية  اللجنة 
من  يجعله  مما  األندية  لفائدة  األساس  في  القانون  قرره  الحق 
المقرر  من  إنه  وحيث  مخالفتها.  يمكن  ال  التي  اآلمرة  القواعد 
قانونا أن إعمال النص مقدم على إهماله، األمر الذي كان يتعين 
تجمع  أن  المقرر  من  كان  التي  المباراة  برمجة  في  استحضاره 
يناير   07 يوم  الجديدي  الحسني  بالدفاع  الرياضي  الرجاء  فريق 

2020 برسم مؤجل الدورة 9 من البطولة االحترافية.
القانون  من  و16   21 الفصول  لمقتضيات  وتطبيقا  ألجله، 
القدم.  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  لمنافسات  المنظم 

منطوق القرار
قررت اللجنة استنادا لما تم بسطه من العلل أعاله

- إعادة المباراة التي كان من المقرر أن تجمع نادي الدفاع 
 9 الدورة  برسم مؤجل  الرياضي  الرجاء  بنادي  الجديدي  الحسني 

من البطولة االحترافية برسم الموسم الرياضي 2019/2020.
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وإن كــان الوقــت غير مناســب الفتعـال 
المشاكل داخل بيت اتحاد طنجة لكرة القدم، 
نظرا لكون وضعية الفريق تتطلب في الظرف 
التالحم واالنسجام وتشجيع الالعبين  الحالي 
الذين يبقوا الورقة األولى المعول عليها كي 
النزول بنجاح.  امتحان تفادي  الفريق  يتخطى 
ويبقــى من  الالعب  مع  للخطأ  هنا  وال مجال 
إلى  الوقوف  المسيـر  المكتـب  الضروري على 
من  له سواء  المناسبة  األجواء  وتوفير  جانبه 
الجانب النفسي أو المادي باألساس. وال يعقل 
أن نتعامل بجحود مع الالعبين ونحرمهم من 
بالتداريب  ملتزمـون  الماليــة وهم  حقوقهم 
النفسي استعدادا الستئناف إحدى  والتحضير 
وباء  انتشار  تصادف  التي  المنافسات  اصعب 

كوفيد 19...
ان  سمعنــــا  كوفيــد،  مشامـل  ظل  في 
إحــدى  في  التدريــب  عن  امتنعـوا  الالعبون 
الحصص التدريبية احتجاجا على المستحقات 
ال  حمراء  خطــوط  وهذه  العالقــة.  المالية 
في  الالعب  تجاوزها.. ألن مساس  من  مجال 
مستحقاته تهدد مسار ومستقبل الفريق وهو 

علىى أبواب مرحلة دقيقة..
واجهتـه من خالل  التي  الضربات  يكفي 
مصابون  الفريق،  من  افراد  إصابة  اكتشاف 
بالفيروس. والحمد هلل أن كل الحاالت غادرت 
المستشفى الميدانـي بالغابـة الديبلوماسية 
بطنجة بعد الشفــاء  بشكل تام من فيروس 
الفريق  تلقي  رغم  مشجـع،  خبر  وهو  كورونا. 
إثر  ثانية  لمرة  النـوع  هذا  من  ثانية  ضربة 
ثبوت إصابة ثالثــة أطراف أخـرى ضمنهـــم 
العب ناشئ. ثم العبون من الفئات الصغرى 

هذا االسبوع.
في نهايــة المطــاف وصلتنــا أخبار عن 
بتسوية  ووعد  الالعبين  مع  المكتب  إجتماع 
الوضعية المالية وتمكينهم من مستحقاتهم 
قبل قدوم عيد األضحى.. وفعال تدخل الرئيس 
بشكل مباشر وضخ في صندوق الفريق مبلغا 
غير  الوقت  المستحقات..طبعا  لتسديد  مهما 
مناسب للتهاون في مثل هذه األمور، وال بد 
من حل مثل هذه المشاكل. وكما نقول دائما. 
أن الفريق وهو يبحث حاليا عن االنعثاق من 
النزول، أصبح ملزما بتغييـر جلـده ويبدأ من 
في  نموذجي  فريق  بناء  خالل  من  الصفر 
مستوى طموحات وقيمة مدينة طنجة، وكل 
استحضرت  إن  االتجاه  هذا  في  تؤدي  الطرق 
حسن النية.. الفريق حاليا بصدد التحضير في 
تربص معلق بأكادير، وانطالق المباريات بات 
وشيكا.. ـعلى أي ننتظر.. وللحديث بقية وفي 

الوقت المناسب.

عبد الغني معاويحوار السبت

»احتاد طنجة �شيقاتل للنجاة من دوامة الهبوط«
هل احتاد طنجة

م�شتعد لالإنقاذ؟؟

يعول بيدرو بنعلي، مدرب اتحاد 
طنجة كثيرا على نجم الفريق عبدالغني 
معاوي، عند استئناف منافسات الدوري 

المغربي خالل يوليو الجاري، أمام الدور 
الذي يلعبه في الهجوم. ويدرك معاوي 
المسؤولية الملقاة على عاتقه، وانتظار 
جمهور اتحاد طنجة لظهوره، خصوصا 
أن الفريق يمر بمرحلة صعبة، باحتالله 

المركز قبل األخير في ترتيب الدوري 
برصيد 15 نقطة فقط. واعترف معاوي 

في حوار خاص مع موقع »كووورة«، 
بصعوبة المهمة مؤكدًا أن فريقه قادر 

على الهروب من دوامة الهبوط. 

أيضا محمد فاخر الذي دربني مع المنتخب المحلي 
والجيش، له تجربة كبيرة في التدريب، وهو خبير في 

هذا المجال.
ما هي المحطة األفضل في مشوارك؟

طنجة  واتحاد  أسفــي  وأولمبيــك  للوداد  لعبت   
والجيش وإإلمارات اإلماراتـي، لكن المحطـة األفضــل 
هي اتحاد طنجــة، حيـث قضيت موسمين رائعين لن 
أنساهما. كانت نتائجنا جيدة واألداء رائعا، دون استثناء 

الحضور الجماهيري الكبير.
برأيك ما سبب تراجع نتائج اتحاد طنجة هذا 

الموسم؟

ما السبب في رحيلك عن آسفي إلى طنجة؟
خصوصا  سعيدا،  وكنت  أسفي  ألولمبيك  عدت 
أنني لعبت لهذا الفريق سابقا وكانت تجربتي ناجحة 
الكيسر  محمد  المدرب  أن  األسف  مع  موسمين،  في 
سبب،  دون  المباريات  في  إشراكي  عدم  يتعمد  كان 
كلما  أقدمهـا  كنــت  التي  الجيدة  المستويات  رغم 
أشركني.  الكيسر كان يتصور أنني شخص متعجرف، 
كالعب،  مسؤولياتي  وأحترم  متحفظ  أنني  والحقيقة 
لذلك طلبت من مجلس اإلدارة الرحيل إلى طنجة في 

الميركاتو الشتوي.
لماذا لم تواصل مشوارك في اإلمارات؟

النتائج لم تكن جيدة في ذلك الموسم، وتعرض 
يريدون من  كثيرة، هم  النتقادات  األجانب  الالعبون 
الالعب األجنبي أن يدافع ويهاجم ويسجل، كما كانت 

لي مشاكل مع المدير اإلداري، فقررت الرحيل. 
عانيت من المشاكل في بعض األندية..هل 

ذلك يعود لشخصيتك؟
لي  سبَبت  وشخصيتي  صعوبات  وجدت  فعال 
مشاكل مع بعض المدربين، مع األسف أن أغلبهم لم 

يفهم شخصيتي، وكانت لهم نظرة خاطئة عني.
ولماذا لم تستمر مع الوداد؟

كان ال بد من الرحيل، بحثا عن آفاق أرحب وفرص 
أكثر للعب، كنت أعرف أن المنافسة شديدة بين نجوم 
الفريق، لذلك آثرت الرحيل، لم أندم على  تلك الخطوة، 

ألني استفدت كثيرا من ممارستي مع أندية أخرى.
الذين استفدت  المدربين  ومن هـم أكثـر 

منهم؟ 
كثيرا،  منه  استفدت  الذي  بنشيخة،  الحق  عبد   
من  رائع  شخص  إنه  طنجة،  اتحاد  مع  دربني  عندما 
حيث تواصله وعمله، تعلمت العديد من األمور التقنية 

والتكتيكية على يده.

الشتوي،  الميركاتو  في  طنجة  باتحاد  التحقت   
وكل ما أعرفه، أن التركيبة البشرية شهدت تغييرات، 
كما أن الفريق عانى من اإلصابات وغياب أبرز العبيه، 
ربما تكون لهذه األمور عالقة بتراجع مستوى اتحاد 

طنجة.
وكيف ترى حظــوظ اتحاد طنجـة هـــذا 

الموسم؟
 أنا متفائل ومتأكد أن الفريق لن يهبط، رغم أنه 
يحتل المركز قبل األخير في الترتيب، استئناف الدوري  
الخطأ  كؤوس،  مباريات  عن  عبارة  هو  لنا،  بالنسبة 
سيكون فيها ممنوعا، لدينا كل اإلمكانيات من أجل 

تفادي الهبوط.
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وزارة العدل  
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق التنازل 

ملف عدد:2020/373
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بمقتضى عقد عدلي مؤرخ في 
مسعـــود  بن  امحمـد  السيد  تنازل   ،2020/06/19
الطالب، الحامــل لبطاقــة التعريــف الوطنيــة عدد 
K 28334 والساكن بطنجة تجزئة البستان زنقة ليث 
بن سعد رقم 42 والمسجل بالسجل التجاري بطنجة 
األصل  في  واجبه  مجموع  عن   59016 عدد  تحت 
المرحومة  في  إرثا  له  المنجز  الحظ  وهو  التجاري 
والدته السيدة فضمة بنت عبد اهلل الحسني، الكائن 
بطنجة زنقة عمرو بن العاص رقم 25  لفائدة ورثة 
أخيه المرحوم محمد بن مسعود الطالبي وهم: زوجته 
السيدة رقية بوبكر)K 78441( وأوالده منها فاطيمة 
 )K 277717 (وأمينة الطالبي )K 291772(الطالبي
الطالبي  كلثوم  وأم   )K 277721(الطالبي وخديجة 
)K 291773( وعمر الطالبي )K 399733( وسكينة 
الطالبي )K 503710(، وحددت قيمة األصل التجاري 
موضوع التنازل في مبلغ إجمالي قدره 20.000.00 

)عشرون ألف( درهم. 
بكتابة  تقدم  التعرضات  جميع  فإن  وعليه 
ابتداء  يوما   15 أجل  المحكمة داخل  الضبط بهذه 
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 84 و ما يليه من 

مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
خديجة فراجي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 2018/8516/160
إعالن عن بيع عقار 

لفائدة: شركة وفا ايموبيليي، في شخص ممثلها 
القانوني.

ضد: السيد عبد الرحيم لقديم، عنوانه طريق الرباط 
foret diplomatique مجمع الرياض طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/09/09 بتاريخ:  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
R.TG-( المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو

عدد  العقــاري  الرسم  ذي   )TRC1-GH8-12-A1
06/153648، المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله 
الكائن بطنجة سيدي قاسم اجزناية وهو عبارة عن 

شقة بالطابق األرضي مساحته 50 م 2.
حدد الثمن االفتتاحي لبيــع العقــار في مبلــغ  

225.000.00 درهم. 
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ  
ملف عدد: 26/2012/20

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

ضد: السيد رضوان بن ميري، عنوانه حي البرانص 
زنقة ابن عرضون رقم 129 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/09/09  : بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )ميموزا 
55 ( ذي الرسم العقاري عدد 06/66605 المملوك 
طنجة  بمدينة  الكائن  أعاله  المذكور  عليه  للمنفذ 
شارع موالي يوسف، والعقار عبارة عن متجر بالطابق 

األرضي من العمارة مساحته 11 م 2.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقــار في مبلــــغ 

180.000.00 درهم.   
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
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 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2015/106 

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

ضد: السيد محمد البوعزاوي، عنوانه ب 5 زنقة 
المستشفى اإلسباني الطابق 8 الشقة 37 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/09/09 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
ذي   )18C006( المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
الرسم العقاري عدد 06/125775 المملوك للمنفذ 
ابن عبد  الكائن بشارع فيصل  المذكور أعاله  عليه 
6 طنجة،  رقم  العمارة  من  السادس  الطابق  العزيز 

وهو عبارة عن شقة مساحتها 96 م 2 .
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

595.200.00 درهم. 
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
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

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 26/2015/209
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد : السيد رشيد المهداوي، عنوانه إقامة ربيعة 1 

الطابق الخامس رقم 66 البرانص طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/09/09 بتاريخ   أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو)السعادة 
المملوك   06/74126 العقاري عدد  الرسم  52( ذي 
للمنفذ عليه المذكور أعاله الكائن بعنوانه المذكور 
أعاله كذلك، وهو عبارة عن شقة بالطابق الخامس 

مساحتها 125 م 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

687.500.00 درهم. 
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
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 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2012/67

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

ضد : السيد محمد العربي أعلياد والسيدة الهوارية 
الطهيري بصفتها كفيلة، عنوانهما : حي دار البيضاء 

زنقة 61 رقم 6 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
 2020/09/09  : بتاريــخ  أنـــه  بطنجــة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  سيجرى  مساء  الثالثة  الساعة  على 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
 06/109242 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )-14L002(
الكائن   أعاله  المذكورين  عليهما  للمنفذ  المملوك 
ببروكرام العرفان الطابق الثالث عمارة رقم 2 طريق 
الرباط طنجة، والعقار عبارة عن شقة مساحتها 56 

م 2.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقــار في مبلــــغ 

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

بمكتب التنفيذ بالمحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار

ملف تنفيذي عدد: 2019/8515/359 
لفائدة : السيد رشيد عياد، ينوب عنه ذ/محمد بلفقيه 

المحامي بهيئة تطوان.
ضد : السيدة أمينة الفاسي.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/08/31: بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار 
المدعو )الفاسي(، ذي الرسم العقاري عدد 36/27410 

والكائن بمدينة العرائش.
وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 6 هكتار 
و 25 آر و 50 سنتيار بنيت فوقها بناية غير مكتملة 

البناء تتكون من طابق أرضي وطابقين علويين.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 3000.000.00 

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

على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد اللطيف فالح 
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة االبتدائية بطنجة  

مصلحة كتابة الضبط
إشهار إنذار بواسطة قيم عدد 6151/19-2387

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
صدر  بتاريخ 2019-12-18  أنه  بطنجة،  االبتدائية 
عن السيد رئيس المحكمة بالنيابة أمر قضى باإلذن 
 1109/19-11451 عدد  الملف  في  اإلنذار  بتبليغ 
موضوع  قيم  بواسطة  مخربش  أنس  السيدة  إلى 
بأنه مدين للسيد عبد السالم  المعني باألمر  إنذار 
يوما   15 أجل  داخل  درهم   6000 بمبلغ  المصوري 
تبتدئ  أشهر  أربعة  إيجار  تمثل  والتي  التوصل  من 
من شهر يونيو 2019 ومتم شتنمبر 2019 بحسب 
مشاهرة قدرها 1500 درهم موضوع الشقة الكائنة 

بزنقة 94 رقم 1 بن حنا الطابق السفلي طنجة.
ألجله 

 فإنه بعد انصرام أجل شهر من تاريخ التعليق 
والنشر سيرتب اإلنذار أثاره القانونية، فعلى المعني 
باألمر أو من ينوب عنه أن يتقدم إلى مكتب التنفيذ 

قبل  القضائي  اإلنذار  ملف  على  لالطــالع  المدني 
انصراف االجال المذكور.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 2019/8515/382
إعالن عن بيع نصيب في العقار

لفائدة: السيد فران سارين مارسيلو.
ضد: السيدة فاطمة حمادي، عنوانها حي بئر 

الشعيري زنقة 26 رقم 15 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/09/09 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني لنصيب المنفذ عليها في 
العقار المسمى )بيل في 2(  ذي الرسم العقاري عدد 
G/957 والكائن بمدينة طنجة طريق ماالباطا مدشر 
النوينويش، والعقار عبارة عن أرض عارية بها أشجار 
وبنايات وتخترقها طريق الرابطة بين طنجة والقصر 

الصغير مساحتها اإلجمالية 9291 م 2. 
حدد الثمن االفتتاحي لبيع نصيب المنفذ عليها 

في العقار في مبلغ  3.921.250.00 درهم.
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
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
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ 

ملف عدد :2019/8515/249   
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: السيد سعيد أقلعي، ينوب عنه ذ/ عمر 
الميموني محام بطنجة.

ضد: السيد لحرش بوغالب، عنوانه بالمحل التجاري 
مجوهرات بوغالب، شارع طارق ابن زياد 01 تطوان.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/09/08 على الساعة 
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني  للعقار المحجوز، المملوك للمنفذ 
 8 رقم  شقة  عن  عبارة  وهو  أعاله،  المذكور  عليه 
بالطابق الثالث من العمارة رقم 50 المقابلة لمسجد 
الحسن الثاني، الكائنة بشارع محمد الخامس تطوان. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

210.000.00 درهم. 
من  ابتداء  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. ويمكن لكل شخص داخل 
عرضا  يقدم  أن  السمسرة  تاريخ  من  أيام  عشرة 
بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض 
يفوق بمقدار السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف 
)الفصل479 ق م م(، ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3 
في المائة. وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمد بنسعيد

منتدب قضائي من الدرجة الثانية   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 2018/8516/383
إعالن عن بيع عقار 

لفائدة: شركة وفا ايموبيليي، تنوب عنها ذات/
بسمات والعراقي محاميتان بالدار البيضاء.

ضد: السيد مأمون الحناوي، عنوانه بمحج الجيش 
الملكي عمارة ايبيريا الطابق 8 شقة 25 تطوان.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/09/08 بتاريخ:  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
)محل  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة 
 19/46725 عدد  العقاري  الرسم  ذي  د-12(  تجاري 
المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله، مساحته 1 آر 8 
سنتيار، وهو عبارة عن متجر بالطابق األول، الكائن 

بإقليم تطوان مرتيل المحل المدعو كابو نيكرو.
مبلغ   في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 26/2013/142 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م، ينوب 
عنه ذ/ أحمد عبد اإلله الزيدي محام بتطوان.

ضد السيد : بريان جون ماك كارتي، عنوانه بالشقة 
بالطابق األرضي باهية أو جماعة المالليين طريق 

كابونيكرو بتطوان. 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/09/08 على الساعة 
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )باهية او -1( ذي 

أصدر محمد مهيدية والي جهة طنجة، 
إلى  السفر  يمنع  قرارا  الفارط،  األربعاء  أمس 

خارج المدينة خالل فترة عيد األضحى.
وأكد الوالي في االجتماع الذي عقده مع 
الشركات في والية طنجة، على عدم إصـــدار 
الشركات تصاريح السفر لفائدة مستخدميها 
وقــف  إلى  إضافــة  المذكورة،  الفترة  خالل 

إصدار الرخص االستثنائية للسفر.
وحسب بالغ لجمعية المنطقة الصناعية 
بطنجة، فإن الوالي شدد خالل االجتماع على 
ضرورة احترام التدابير الوقائية في الوحدات، 
مسافة  واحترام  األقنعة  ارتداء  ذلك  في  بما 
الوسائــط  مختلف  عبر  والتحسيــس  األمان، 
بأهمية احترام التدابير المتخذة، وأن كل من 
خالفها ووجد غير مرتد للقناع الواقي سيكون 

عرضة للعقوبة.

الوعي  زيادة  إلى  مهيدية  الوالي  ودعا 
بأهمية ارتداء الكمامـــات، وكذلك احتــــرام 
التباعد االجتماعي، مؤكدا على وجوب توزيع 
االتصال  والملصقـــات ووسائط  الكبسوالت 
األخرى على نطـاق واســـع من قبل جميـــع 

الجمعيات والمنظمات والشركات.
كما سيتم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات 
لتوفير الكمامات الواقية بالمجان، حيث سيتم 
تفيرها بالمجان من قبل شركة “أمانديس”، 
ألي  الحافالت،  وفي  الوكاالت،  دخول  قبل 
شخص ال يرتديها، إضافة إلى حث الشركات 
على توفيرها للعمال بكميات تغطي حاجيات 

أسرهم.
محاصـرة  أجل  من  القــرار  هذا  ويأتي 
انتشار فيروس كورونــا، خاصة ما االرتفـــاع 
بمرض  المصابين  عـــدد  في  سجـــل  الذي 

كوفيد- 19 في األيام األخيرة.

�شلطات طنجة متنع م�شتخدمي 
ال�شركات من ال�شفر خارج املدينة 

خالل عطلة العيد

أعلنت المندوبية العامة إلدارة السجون 
أنه  الفــارط  وإعادة اإلدمــاج، يوم الخميس 
المؤسسات  بجميع  النزالء  لعائالت  سيسمح 
لفائدة  الغذائية  المؤونة  بإدخال  السجنية، 
ذويهم من النزالء ابتداء من ثاني أيام عيد 
المبرمجة  األيام  وطيلة  المبارك،  األضحى 

لكل مؤسسة سجنية.
أنه  لها  بالغ  في  المندوبية  وأوضحت 
المؤونة  قفة  بتسليم  فقط  للعائالت  يسمح 
لفائدة ذويهم من النزالء، دون إجراء الزيارة 
أو إيداع المالبس أو المبالغ المالية أو أشياء 

أخرى.
وأضافت المندوبية أن هـذا اإلجراء هو 
األعياد  باستثناء  قرارها  لمقتضيات  ترسيخ 
الدينية من قرار المنع النهائي لقفة المؤونة، 

دينية  حمولة  من  المناسبة  لهذه  لما  نظرا 
ومن وقع على نفسية النزالء في الحفاظ على 

العالقات األسرية والروابط العائلية.
وأكــد بالغ المندوبيـــة أن المؤسسات 
السجنية ستعمل على منح جميع التسهيالت 
من  بعائالتهــم  لالتصال  لنزالئهـا  الالزمة 
أجل إخبارهم بالموعــد المــحدد، والشروط 

الطلوبة إلدخال المؤونة الغذائية.
بجميـــع  العامـــة  المندوبية  وأهابــت 
والمسؤول  الجدي  االنخراط  النزالء،  عائالت 
والمساهمة الفعالة إلنجاح هذه العملية، مع 
االلتزام التام باإلجراءات االحترازية والوقائية 
من فيروس كوفيد- 19، حفاظا على سالمة 

وصحة الساكنة السجنية.

مندوبية ال�شجون ت�شمح لالأ�شر باإدخال 
العيد فرتة  خالل  “القفة” لل�شجناء 

للمنفذ  المملوك   19/48882 عدد  العقاري  الرسم 
بالطابق  عن شقة  عبارة  وهو  أعاله،  المذكور  عليه 
باهية  بإقامة  الكائن  سنتيار،   69 مساحته  األرضي 

بلوك E المالليين طريق كابو نيكرو بتطوان.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

المملكة المغربية 
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ 

ملف عدد :2019/8516/141   
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: القرض الفالحي للمغرب، تنوب عنه ذات/ 

بسمات والعراقي محاميتان بالدار البيضاء.
ضد: السيدة إيمان بوشرابة، عنوانها بمحج باديسة 
رقم 31 تطوان أو بالرقم 24 الطابق الرابع بلدية 

مرتيل حي األغراس إقليم تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/09/08 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
بيع  المحكمة  بهذه  سيجرى  عصرا  الثالثة  الساعة 
بالمزاد العلني  للعقار المدعو )البيت العتيق 165-4( 
ذي الرسم العقاري عدد 76/4714 المملوك للمنفذ 
وهو  سنتيار،   24 مساحته  أعاله،  المذكورة  عليها 
عبارة عن شقة بالطابق الرابع منها أنافة مساحتها 
2 سنتيار، الكائن بإقليم تطوان مرتيل حي األغراس. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

160.000.00 درهم. 
تقـــدم العــروض إلى مكتــب التنفيذ ابتــداء 
شخص  لكل  ويمكن  اإلعالن.  هذا  نشر  تاريخ  من 
يقدم  أن  السمسرة  تاريخ  من  أيام  عشرة  داخل 
عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون 
العرض يفوق مقدار السدس من ثمن البيع األصلي 
والمصاريف )الفصل479 ق م م(، ويؤدى الثمن ناجزا 
مع زيادة 3 في المائة. وللمزيد من المعلومات يمكن 

االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمد بنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
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ما أحلى مرحلة الطفولة
حيث الحب المرهف.. والعشق الجنوني..

قصة حياتي الطفولية وأحالمي المبكرة الصبيانية، مما هوت نفسي التواقة 
للخصومات والمشادات مع أقراني، فتنقلب إلى عناق ومودة وصداقة بريئة..

البنت  بطلتها معي  وخيال..  تخلو من حقيقة  ال  ومراهقة  قصة كمراهق 
)نجاة( في مقتبل العمر، أنهت ربيعها األول، جمعتني بها المدرسة االبتدائية، 

الصف الخامس لنيل شهادة انتهاء المرحلة االبتدائية، المنهج القديم.
تجلس في أول صف البنات اليافعات من أمهات الغد وسيدات المجتمع 

المرتجى، هن ربات بيوت عامرة.
المجتمع،  ورواد  الغد  رجال  الذكور،  األول صف  المقعد  في  أجلس  وأنا 

وعليهم بناء مجد البالد وعلو شأنها.
في  األولى  الدرجة  لنيل  والتسابق  القسم  في  منافستي  »نجاة«   -

حكيم  أدبي  بأسلوب  والتناوش  الصعاب  تتخطى  المقررة،  المواد  كل 
ومنطقي، بعيدا عن التكلف..

ظلها،  من  تستحي  متدينة،  محافظة  عائلة  من  »نجاة«   -
فذ،  ودماغ  عقل  راجحة  ودودة..  وديعة،  نعيم  نظرة  عليها 

بهية المالمح، قوية الذاكرة، هادئة الطبع، رزينة التحدث، 
ممتنة  المعاشرة،  لطيفة  الخلق،  جيدة  القول،  صادقة 
المعلمين والمعلمات يعتبرونها رائدة  الجميع، كل  من 

المؤسسة..
- بهية المالمح، جمال أخاذ، ذات شعر وهاج ذهبي 
يصل خصرها النحيل، زرقاء العينين، حاجبين هاللين 
سرمدي..  بليــل  لك  توحي  كحـل،  بسواد  انحناء  في 

بياض في زرقة بحر لجي.
آه.. آه.. آه..

تطلعت  إن  الشفرين،  بكحل  الزرقاء  العين  من 
هـذا  مثل  عن  بحثـا  أخرى  وتأتي  بلدا  تعمر  إليها 
أجمل خلقه  تكبر اهلل على  أن  إال  ما عليك  الجمال.. 
شبيهة بحور الجنة.. ثم تصلي على النبي صلى اهلل 
عليه وسلم الذي جعل اهلل من أمته بناتا ذوات حسن 
واهلل  في عصرنا..  وجوده  قل  جمال  وبهاء..  وجمال 
جميل يحب الجمال.. أنيقة الملبس.. مرتبة.. صاحبة 
ابتسامة خالبة.. تشرق من وجنتيها ثغر وخال على 

خدها األيمن زادها حسنا وبهاء..
نطقها..  بحالوة  وأعجبت  بها  ُفتنت  أقول،  الحق 
جدي  وتكفل  بيُتمي  علمت  حين  لها  تطلعي  وزاد 
الكريم رحمه اهلل تعالى بدراستي وتعليمي، وعودني 
وروح  والسخاء  والتواضع  الكبرياء  وعدم  االحترام 

المنافسة الشريفة..
قالت مخاطبة لي :

روح مرحة، وصاحب نكت هادفة، متسامح غيور، عفو وصاحب محيا.. لمست فيك 
بشغف،  علمهم  من  وتأخذ  العلماء  تحترم  كريم،  جواد  ورسوله،  اهلل  وحب  الصدق 
وتسامرهم مع جدك الجليل.. البد أنك محبوب من األقارب واألحباب والمعلمين، لهذا 
المدرسة وممثلها  أحببت صداقتك لعفتك، وأعطيتك صوتي لتحظى برئاسة تعاونية 
في الحفالت الدينية والوطنية وتعتبرك المدرسة نموذجا للرزانة واألخالق الحميدة.. 
كسهام  حجليتان  وعينان  عسلي  وشعر  ممشوق  قد  شريف..  منافس..  ذكي..  وجيه.. 
العذارى الظمآى للحب، ال يخامرني شك أنك ورثت من والدتك وجها  موجهة لقلوب 
مشرقا دائم االبتسامة ولو في عقم الصعاب سباق إللقاء السالم والتحية.. لمست فيك 

روح اإلسالم والدين الحنيف وال تبغي به بديال..
قوي اإليمان تتلو القرآن الكريم وتسبح اهلل بكرة وأصيال.. هنيئا لك من كل قلبي، 
محافظ على صلواتك وصيامك، تعودن عليهما من صغرك، تذكر اهلل تعالى وتشكره 
على نعمه، وأن يعينك على الدرس والتحصيل، ويلهمك الصبر والسلوان والتفتح على 
العلم والمغفرة، ومجاورة العلماء، تحرسك مالئكة الرحمان، منطوي على نفسك األبية، 
تختار أجود وأخلق رفاق بوصية من والدك رحمه اهلل تعالى.. هذا باختصار ما عرفت 

عنك.

مفيدة،  ولكنها  معدودة  دقائق  بها  تجمعني  االستراحة  وقت  المدرسة  ساحة  في 
نناقش دروس الصباح، نتجاذب الحديث بصدق دون مجاملة أو كبرياء، نتقاسم أكالتنا، 
أقتسم معها لوحة شكالطة والكعكع الذي صنعته جدتي الوقور، أما هي فتقتسم معي 
واحترام  ومودة  بمحبة  هذا  كل  وحليب..  وبلح  بتمر  علي  تبخل  وال  طعامها، 

متبادل.
اجتزنا مرحلة التعليم االبتدائي بنيل الشهادة االبتدائية بميزة 
حسن، اختار والدها أن تتابع دراستها الثانوية بالتعليم العصري 
أتابع  دينيا،  توجيها  جدي  توجيه  وكان  الحكومة،  بمدارس 
أستاذا  ألصبح  العامرة  العتيدة  القرويين  بجامعة  دروسي 

مرموقا..
كان التوجيه للتعليم الثانوي عائقا منيعا ضرتة قاسية 

على نفسي..
مرت عشر سنوات عجاف ولم أعثر لها على حس وال 

على أثر رغم بحثي المتواصل..
صهري  أرافــق  أن  العطل  أيــام  عادتي  من  وكــان 
السيد )عالل( إلى معمله أو متجره لصباغة أصناف من 
الحلي والذهب، آلخذ شيئا من هذه الصناعة والتجارة 

المكسبة..
وذات مساء يوم سبت وأنا بمتجر الصهر، دخلت 
من  خاتما  لها  يشتري  خطيبا  ذراعها  يتأبط  نجاة 
الثمن،  غالي  أبيض  )معدن  اإليطار  بالتينية  الماس 
)بوبيلية(  الماسة ثمانية األبعاد من نوع  الخاتم  تاج 
صنعت ببلجيك مدينة )انتوبرن( شمال بالد بلجيكا..

ساعدها صهري في اختيار أجود الخواتم وأبهاها.. 
فاختارت إحداها على قياس أصبعها )البنْصر(.. ساوم 

خطيبها صهري في الثمن وحدده له.
لما تطلعت إلى الفتاة، خالجني شعور كونها الفتاة 
)نجاة( لم أتمالك نفسي وتدخلت في أمر السعر، راجيا 
من صهري تخفيض الثمن بحجة أنهما مقبالن على 
حياة زوجية، أعدت النظر إلى وجه الفتاة تيقنت من 
على  كثب، فوضعت سبابتها  وعرفتني عن  معرفتها 
لها  بمعرفتي  البوح  وعدم  بالسكوت  توهمني  فمها 
على  حقود  عليها  الغيرة  شديد  خطيبها  ألن  سابقا، 

من يجاملها له غيرة شديدة يغار حتى من ظلها..!!
عرفتني  أنها  تشعرني  لكي  الخاتم،  قاست  ولما 
الجمال، عبارة كانت  : خاتم جميل، واهلل يحب  قالت 
حاضرة في حديثنا وقت االستراحة، أومأت برأسي أني 
تحققت من وجودها، خبأت وجهي خلف ظهر صهري، 

وأنا مُمتن برؤيتها..
أخرج الخطيب محفظة نقود، ووضع بعضها على 
ثمن  على  اتفقنا  لقد   : لصهري  وقال  المتجر  مكتب 

جديد بفضل تدخل هذا الشاب فحسم الثمن في...
المقبل.. كتب له صهري وصال  الباقي خالل األسبوع  هذه دفعة أولى وسأسلمك 
بالمبلغ ودوّن الباقي، خرج الخطيب وخطيبته معا، ولمحت عدم رضاها وتنهدت إشعارا 
آخر  أتمكن من وجودها وخطبتها كما تعاهدنا، كانت هذه  الحياة ولم  أني على قيد 
إشارة موجهة إلي، الحظ صهري ذلك جليا، ولما ابتعدا، توجه إلي بالخطاب وقال : أشم 
ابتسامة  الفتاة، وقد لمحت في وجهك  رائحة سر خفي وراء غبطتك لما حضرت هذه 

مشرقة وبادلتك االبتسامة دون أن يشعر بها الخطيب..
أصدق القول :

الدراسة، كانت تربطني بها صداقة  أيام  له بتفصيل ممل قصتي معها  - حكيت 
متينة بعيد كل البعد عن كل شبهة، من ذلك قواعدنا على مواصلة التعلم وإن شاء 
القدر تعالى أن يجمعنا في بيت الزوجية، لكن تغير الحال من حال إلى حال، ومع مرور 
أرذل  وأما  حسنى  إلى  أحسن  فمن  شأن،  يوم  كل  ففي  الحياة  أنماط  تبدلت  األيام 

العواقب وإلى أذلها..
)يتبع(

إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

وِبيْل خاَت الـَمـا�ْس اليجُ
»ذكريات ل تن�سى «

سلسلة المجتهد
104
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مع الكاتب والأديب املختار محمد التم�شماين يف كتابه:

“مع صاحبي”

فبادر منشدا في تساؤل حمسي :
عالم هذا الخـــوف من نــوره       وفيهم هذا الضيق من رحبــه)59(

وكيــف نخشـــاه على أمـــــة       من روحه صيغت ومن كسبــه
سادت على الدنيا بسلطـانــه       وراعت األعــــداء من عضبــــه
وجاؤ عهد جاهل ما انطـــوى        من مجده الماضي ومن غيبـه
يأخـــذ من أعدائــــه رأيـــــه       في سعيه األعمى وفي دربـــه
ويقبــل الـزعــــم بأن الدواء        في كفه يفضــــي إلى نحبــــه
يخجل من روح بـــه أعرقـــت       كأنمـــا يخجـــل مـــن ذنبــــه
قسوا عليــه وهـــــم أهلــــه        في محنة الدهر وفي خطبــــه

قد شاركوا الطاعم من لحمه        وساـعدوا الغاصب في غصبــه)60(
فهززت برأسي وقلت :

وكأنهم  أعداؤنا  وتوحد  باطل،  على  وكأننا  تفرقنا  أننا  المرائر  له  تنفطر  ومما 
على حق! لقد أصبح الكفر رمز وحدتهم فطبقوا بواعثها، ونفذوا مقاصدها، ووقفنا نحن 
على عتبة »نظرية االتحاد« ال نتعداها ولو قيد فترنحوا أولى الدرجات التي توصل إلى 
إيانا، ومن تقريعهم  تأنيبهم  التطبيق وذلك خوفا من  التفكير في نهج سبيل  كيفية 
ومن تهديدهم!! ورب ملوم ال ذنب له سوى ضعفه وهوانه! وال قيمة لمن جهل نفسه 

ورضي بالدون!
وارتشفت ما بقي في كأسي وقلت :

دعني لو سمحت، أعرج بك قليال إلى قوله تعالى : »واعتصموا بحبل اهلل جميعا 
وال تفرقوا..« وأنت على الغوص في معاني آيات اهلل أوسع إدراكا وأدق بيانا.. فالحبل 
»إن هذا   : عليه وسلم  اهلل  رسول اهلل صلى  موالنا  لقول  الكريم، مصداقا  القرآن  هو 
القرآن هو حبل اهلل وهو النور المبين، والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك به، ونجاة من 
اتبعه..«، وقوله في حديث »... فاعتصموا بحبل اهلل، إن حبل اهلل هو القرآن«)61( وهذا 
الحبل المتين يرمز إلى سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ألنه الواسطة الهادية 
إلى كنف اهلل عز وجل... إلى غاية الغايات... إلى االعتصام باهلل تعالى، وألنه -صلوات 
ربي  وسالمه عليه- القدوة السامية في السلوك النبيل المتدفق من سيرته الطاهرة 
أننا تمسكنا بتعاليم هذه القوة وأجريناها أسوة في  النيرة سلما وحربا... ولو  العطرة 
حياتنا لهانت أمامنا كل المخاوف والشبهات والمفتعلة في طريق وحدتنا اإلسالتمية 

ألن...
فبادر معلقا :

المجاالت لم تهدأ، ولن تهدأ  المسلمين في شتى  الحرب على توحيد صفوف 
ما دام لإلسالم أهل، وما دام هو الحق الذي يتمثل صدقه لكل ذي بصيرة... ألم يقل 
البارون  المدعو  الحنيف  لديننا  العداوة  الشديد  المتعصب  الفرنسي  المستشرق  ذاتك 
»وجه العجل« عفوا: كارادي فو : »أعتقد أن علينا أن نعمل جاهدين على تمزيق العالم 
االنقسامات  الغاية  هذه  أجل  من  مستخدمين  الروحية  وحدته  وتحطيم  اإلسالمي 
عاجزا  األبد  إلى  ولنجعله  والعرقية... دعونا نمزق اإلسالم... كي نضعفه...  السياسية 

عن صحوة كبرى..«)62(.
فتهافت وقلت :

السامري،  الذهب  بريق صفرة  عليه  بدا  وقد  ذاك،  العجل«  يتقول »وجه  مهما 
بمعاضدة  اإلسالم  كيان  هدم  والعلمانية  والتبشير  االستشراق  حركات  تحاول  ومهما 
أرسال من مرتزقة األقالم، ومؤازرة شراذم من المستغربين من بني جلدتنا، وتواطؤ 
أذباب أباطرة االستدمار وشيعتهم، فاإلسالم ال يطاول باللحاف، وال تنال منه معاواللشر 
واإلفساد، وال تخذله ترهات الباطل ألنه قوام الحياة الكريمة وأسسها المتين... اإلسالم 
-هذا البنيان الشامخ القائم الشاهد في الوجود- ال تفتر طائفة من المؤمنين على مدى 
الدهر على المجاهدة والعراك لتحصن مبادئه ومثله وقيمه، وتزيح عنه حوازب النقم 
دنيا  في  الحق  لدعائم  وتوطيدا  العدل  لقواعد  إرساء  وأباطيل  وافتراءات  شبهات  من 

اكتسحها الجور والطغيان والفساد...
الحق بضرب في الجذور جدوره       والزيف يذهب ما أقام جفاء)63(

أجل موالي الشريف... لقد نالت خطط أولئك األعداء األلذة من صف المسلمين.. 
فمزقت وحدتهم وتركتهم فرقًا منفكة متصارعة، ال يكاد يرجى أن تجتمع سيوفهم في 
غمد واحد، وال أن يلتاط أخ بصفر أخيه)64(، إيه لقد ذهبت هيف ألديانها)65( أو كادت! 
أجل.. نالوا منا كل منال، أما من اإلسالم فلن تتم لهم فيه رغبة أبدا ولو تألب عليه 

تشبثنا  أننا  لو  الدولي  المجتمع  في  مقامنا  يسمو  كم  إيه،  وجنهم..  إنسهم  شياطين 
دربه صدقا  ونحن نسير على  رذا في كنف  أفنجمجم  الحنيف وشرته!  إسالمنا  بتعاليم 

وعدال؟!
جل شأن اإلسالم ما خاب حر        يرتضيه وسيلة للصعود)66(

قال :
إن نحن أردنا المناعة في حرز حريز، وركن ركين، وتوخيناها بإخالص، أما من 
تشوبه طوارئ التردد، وعوارم الوجل وسلكنا الجدد، فعلينا أن نتمسك بحبل اهلل القوي 
العزيز ال بحبل »العم سام«، وهو وهق وقماط)67(، وال بحبل »الخال صهيون«، وهو خناق 
وكتاف)68(، وال بحبل الغرب وهو قياد ووثاق)69(.. يا شريف.. حالتنا رهيبة كأننا ال نفرق 
فيها  وريبة..  نظافة  فيها  وابتذال..  استكانة  فيها  حالتنا  وبلواها..  األيام  فاجئات  من 
سآمة ويأس.. فيها ضغن وحسرة.. فيها مغمز وخسة.. فيها عجز وضعف.. فيها صغار 
وخمول.. فيها تهاون وحقارة.. فيها تشتت وعزوب.. فيها وفيها.. ألننا في مضلة وتيه 
إذ لذنا بالغرب، وفزعنا إليها، واستسلمنا له، وابتغينا العزة من عند غير ذي العزة، فأذلنا 
اهلل بعزته، وقصمنا وأصبحنا حيارى متسكعين متخذرين، وصدق موالنا رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم »كل عزة ليس باهلل فهو ذل«)70(.. ومن سره أن يكون أعز الناس فليتق 
المؤمن،  الناس فليتوكل على اهلل«)71(.. فالعزة ميراث  أقوى  اهلل، ومن سره أن يكون 
فليعلق بها أمانيه، وليستمت إليها ألنها القوة في غير طغيان، وألنها الشدة في غير 

بقي ألنها من اإلسالم!
قلت :

أمتنا، موالي الشريف، لن تكون خير أمة إال إذا ما تحلت بالعزة ألن في العزة 
ويرعى  شرفها،  عن  ويذوذ  كرامتها،  يحصن  الذي  القويم  السلوك  على  المثابرة  قوة 
ذمامها، ويعلمها كيف تأبى الضيم، وتتمرد على المذلة حيث أتت.. ولقد أشرت وبحق 
كيد  يصيبنا  ال  حتى  التحصين  إلى  الصريحة  الدعوة  هي  وإنما  واهلل..  ال  التمسك  أن 
الكائدين، وحتى ال يطغى علينا غاز متغطرس حقود يريد بحماقته العمسقية التي تدلت 
حضارتنا  ويدس  كرامتنا،  يخدش  أن  الهمجية  وشطط  الوحشية  درك  إل  بتصرفاتها 

ويرغممنا أن نرضخ في هوان وخنوع إلمالءات طغاة الصهيونية!
وأطرقت قليال ثم أضفت :

لكن مهما تنحدر أمتنا في سلم الذرية، فلن تصل أبدا إلى الحضيض المهول.. 
إلى نقطة الصفر.. أبدا ألنها أمة حية، جرؤ مقدمها، وألن اهلل جل جالله عزيز غيور ال 
يرضى للمسلمين -وقيم بقية خير وصالح- أن يظلوا يقادون بخطام األمم خاصة وأن 
األرض ال تخلو من قائم على الحق يدعو إلى اهلل على بصيرة! فأسبا النهضة، وقد قلتها 
فوناك،  دي  كاري  يخشاها  التي  الكبرى  معالم صحوتها  بدت  قد  اآلن،  وأكررها  سابقا 

تتنفس كإشراقة الصبح، كطالع الخير، وكل آت لناظره قريب.. موال الشريف :
رد ومض من شعــاع وليـد       يبهر األبصار يغزو الضبابا
رب جيل لم يزل بعد نبتـــا       أخضر الكفيـن يغد شبـاب
يحملون الروح في راحيتهم      خلصا ال يعرفـون الصعابـا

يرجعون األن شبرا بشبــــر       إن دعـوا اهلل فيهــا أجابــا)72(
ــــــــــــــــ

الهوامش :
)59( نوره أي نور اإلسالم

)60( من قصيدة »محنة اإلسالم« للشاعر اليمني محمد الزبيدي رحمه اهلل في »شعراء الدعوة« ج/33.
)61( الحديثان وأحاديث أخرى في »موسوعة أخالق القرآن« الشرباصيث، ج72/4.

)62( »األصولية في العالم العربي« ريتشارد هرير دكمجيان - 8
)63( للشاعر يحيى الحاج في »شعراء الدعوة« ج87/6

)64( التاط : التصق - الصفر : القلب والعقد-»فصل المقال« 393.
)65( الهيف : ريح حارة - أديان ج دين : العادة - والمثل يضرب عند تفرق كل إنسان لشأنه »مجمع األمثال« ج/279.

)66( للشاعر اليمني حسن الذاري في »شعراء الدعوة« ج116/6.
)67( وهق : حبل يرمي بأنشوطة فيوخذ به اإلنسان والدابة وغالبا ما يستعمله رعاة البقر بأمريكا، القماط : حبل تشد به قوائم الشاة عند الذبح.

)68( الخناق : الحبل يخنق به اإلنسان - الكتف : الحبل يكتف به األسير وغيره.
)69( القياد : حبل تقاد به الدابة - الوثاق : حبل توثق به الدابة وغيرها.

)70( »موسوعة أخالق القرآن« ج21/1.
)71( نفس المصدر ح258/2

)72( للشاعر محيي الدين عطية في »شعراء الدعوة« ح31/6.

)يتبع(

الجزء األول  ـ  جلسة 3

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

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

لِّلجُ الأَْحقاد احَلفيَظة حتجُ
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القراءة  البدايات. متى بدأت رحلة  • أول سؤال سيكون عن 
والكتابة وما هي المؤلفات التي أثرت فيك خالل مختلف مراحلك 

الدراسية والعملية؟
• • ال أذكر متى بدأت القراءة بالضبط. كل ما أذكره بعد تعلمي 
الحروف الهجائية أنني كنت أتسلل إلى مكتبة أبي البسيطة، هناك 
قرأت كليلة ودمنة وقصص األنبياء وكتب أخرى مختلفة. كان أبي 
العراقية.  األطفال، خاصة منها  لي مجالت  ويقتني  يشجعني كثيرا 

بالرويضة  العامة  المكتبة  اكتشفت كنوز  في مرحلة اإلعدادية 
بطنجة، فكنت أقضي فيها جل وقت فراغي. قرأت الحيوان 

للجاحظ واأليام لطه حسين واستهوتني القصة القصيرة 
ونجيب  وتيمور  إدريس  ليوسف  فقرأت  خاص،  بشكل 

الكيالني وغيرهم...
طفلـــة  وأنا  حولها  حمت  فلقد  الكتابة  عن  أما 

قالـــت  أمي،  إليها  دفعتنـي  سنوات،  ثمان  ذات 
أوربا  من  طفلة  عن  المذياع  في  سمعت  لي: 

الشرقية ألفت كتابا ثم سألتني: وأنـت لماذا 
أكتب؟  ماذا  بدوري:  سألتها  تكتبين؟  ال 

فنهرتني قائلة: أال ترين؟ أال تسمعين؟ 
قلمـــي  إلى  فهرعـت  تشعرين؟  أال 

وأدمنتها  الكتابة  في  وشرعــت 
لكننــي كنــت  بعد ذلـك، 

الكاتبــــة والقـارئـة 
الناقـــدة  وأحيانــا 

بالنسبــة  كــذلـك. 
ألمي هي امرأة بسيطة تحفظ بعض قصار السور وبعض األدعية 
وتتهجى قليال، لكنني مدينة لها وألبي ألنهما حبباني في القراءة 
والكتابة. أما بالنسبة لتأثري بكتب محددة فقراءاتي كانت منفتحة. 
تأثرت بعائشة بنت الشاطئ وكانت مثلي األعلى، تأثرت أيضا باألم 
لمكسيم غوركي وبطه حسين وبيوسف إدريس والكيالني ومقامات 

بديع الزمان وغيرهم...
• بصفتك خريجة كلية الشريعة هل ترين بأن اإلبداع األدبي 
خصوصا الرواية والقصة القصيرة يتعارضان مع الدين اإلسالمي؟ 
مرد هذا السؤال كون أغلبية الكتاب العرب المشهورين هم إما 

ملحدين أو علمانيين وذلك واضح من خالل كتاباتهم التي تميل 
دائما إلى تمجيد اإلنسان المنفتح على الغرب وتبخيس اآلخر ونعته 

بالظالمي والرجعي.
• • اإلسالم ال يتعارض نهائيا مع األدب والقرآن الكريم يضم 

العديد من قصص األنبياء واألقوام السابقة. 
• كيف ترين مسار األدب النسائي بالمغرب؟

• • هناك من يعارض هذه التسمية على اعتبار أن 
األدب إنساني يشمل الرجال والنساء على حد سواء. 
األدب  النقاش،  هذا  في  أدخل  لن  العموم  على 
النسائي هو كل ما تكتبه المرأة. بالنسبة للمغرب 
عدد  حيـــث  من  تطورا  يعرف  النسائي  فاألدب 
في  أيضا.  األديبـات  عدد  حيـث  ومن  اإلصـدارات 
وراء  التخفي  إلى  يلجأن  الكاتبات  كانت  الماضي 
أسماء مستعارة أما اآلن فالمرأة المغربية تكتب 

بكل حرية. 
• ما هي العراقيــل التي تواجه 
المـرأة  على مستـــوى الكتــابــة 

والنشر؟
العراقيـــل  بأن  أظــن   •  •
تشمــل  النشــر  تواجه  التي 
الرجل والمرأة على حد سواء. 
المشكلــة في عدم تشجيـــع 
النشر فأغلب األدباء يتولون النشر دون أي دعم، ناهيك عن إكراهات 

توزيع الكتاب. 
وهل  الكتابة؟  عن  للتوقف  مضطرة  نفسك  تجدين  متى   •
هناك خطوط حمراء ال يمكنك تجاوزهـا؟ ثم هل نُعتبر كتابا 
اعتبارا  ونتجاوزها  الطابوهات  عن  الطرف  نغض  حين  حقيقيين 

للموروث والمجتمع؟
يمكن  وال  الكتابة  عن  للتوقف  يضطرني  ما  هناك  ليس   •  •
غض الطرف عن الطابوهات. أما عن سؤالك عن الُكتاب الحقيقيين 

فالحقيقة نفسها نسبية وكل حكم يبقى نسبيا. 

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

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

الجزءالرواية المسافرة
1

• محمد العودي
  oddimed@gmail.com

مدينة اأ�شيلة تعي�س على اإيقاع
 “رفع احلجر الفني”

يبدو أن مدينة أصيلة، التي تتنفس عبق 
عتيقة”  “وصفــة  مع  الوصل  جددت  قد  الفن 
تنزع عنها حلة “الحجــر الصحي” التي غشيتها 
متوسلة في ذلك بالجميل من األلوان، وتخفف 
الزيالشييـن  على   )19  - )كوفيد  تداعيات  من 

والوافدين عليها: إنها وصفة الجدارايات.
للفنون  إطـــار  تظاهــرة  في  ذلك  يأتي 
أصيلــة  منتدى  قـــررت  مؤسسة  التشكيلية 
تنظيمها ما بين 13 و31 يوليوز الجاري، قصد 
بعث السرور واألمل في قلوب الساكنة وتجاوز 
تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك 
بمشاركة فناني المدينة الذين تحدوهم الرغبة 
الذي  “العالجي”  النشاط  هذا  في  للمساهمة 

ينبني على الفن.
للمدينة  العام  الشارع  في  مشهد  وفي 
يلخص القصة، تتراءى لزائر المدينة مجموعة 
مالئكية  ابتسامات  تعلوهم  وفتيات  فتيان 
في  تواكبهــــم  وهي  مؤطرتهـــم  يرافقون 
خطواتهم األولى في سفر فني متعدد الوجهات، 
المدينة  من  تشكيليون  فنانون  يحمل  فيما 
صباغة  وأدوات  ريشاتهم  أيديهم  في  نفسها 
على  ويدلقون  اللوحات  رسم  في  ينهمكون 

الجداريات ألوان الحياة. 
وأمضوا  ترعرعــوا،  المدينـــة  هذه  في 
وعاينوا  وردهاتها،  أزقتها  بين  طفولتهم 
الجداريات  هذه  يرسمون  الفنانين  أسالفهم 
واحد من  نهجهم. لكل  على  فساروا  الضخمة 
أنهم  يتبعها، غير  يتبناه وفلسفة  هؤالء نمط 
وبعث  مدينتهم”  حلة  “تجديد  على  أجمعوا 
األمل والسرور في هذه اللحظات العصيبة التي 

يعيشها العالم بسبب الجائحة.
العام  األميــن  أكد  المناسبــة،  وبهــــذه 
لمؤسسة منتدى أصيلة، السيد محمد بنعيسى، 
في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أنه 
عقب اتخاذ قرار تأجيل النسخة 42 من موسم 
الدولي بسبب تداعيات جائحة  الثقافي  أصيلة 
يغية  فني  معرض  تنظيم  “ارتأينا  كوفيد19-، 
الخروج من أجواء الضيق والحزن التي تخيم على 
صورها،  أبهى  في  الظهور  على  دأبت  حاضرة 

السيما إبان فترة الصيف“.
أصيلــة  فناني  أن  بنعيسى  السيد  وأبرز 
الجداريات، وهي  اإلبقاء على فقرة  اتفقوا على 
جزء من فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي، 
باعتبارها ال تتطلب تجمهر الناس، وكذا بالنظر 
األحداث  به جميع  تبدأ  ما  أول  كانت  أنها  إلى 

الثقافية بالمدينة منذ سنة 1978.
من  ذلك  مع  يمنع  لم  “هذا  أنه   وأضاف 
كان  كما  كبير  بعـــدد  ليس  بالزوار،  الترحيب 
طنجة  مدن  يأتون  الذي  السابق،  في  معتادا 
وتطوان والعرائش بالخصوص، ما خلق دينامية 

تجارية نوعا ما“.
وكد السيد بنعيسى أن هذا النشاط يهدف 
إلى بعث طمأنينة وارتياح وأمل سكان مدينة 
أصيلة بعد حالة اتسمت بنوع من “االكتئاب”، 
وذلك من خالل منح فرصة للجمهور للتأمل في 

جداريات جميلة رسمت بألوان زاهية.
التشكيلية،  الفنانــة  من جهتها، قالـــت 
بدرية الحساني، إن هذه النشاط يشكل فرصة 
عن  معبــرة  رأسهـا،  مسقط  إلى  للعودة  لها 
سعادتها بمبادرة مؤسسة منتدى أصيلة على 
تنظيم “النسخة المحلية” من الموسم الثقافي 

الدولي لمدينة أصيلة. 

وأوضحت بدريـة في تصريح مماثـل أنه 
“في ما يتعلق بالموضوعة التي اشتغلت عليها، 
فقد اخترت أن أكون متفائلة من خالل اختيار 
ألوان مشرقـة”، مضيفة، أن على الرغم من كل 
ما يقال عن الحجر الصحي إال أنه سمح للطبيعة 
البساطة  يثمنوا  بأن  ولألشخاص  تتنفس،  أن 
منظر  الطبيعية..  المناظر  من  المستوحاة 

الفراشة، والخضرة، واألشجار.
البوعناني  أنس  الرسام  اختار  جهته  من 
لوحة جدارية على شكل رسالة أطلق عليها إسم 

“رسالة إلى بلدي“.  
“بلد”  كلمـــة  أن  إلى  البوعنانــي،  وأشار 
استخدمت هنا بالمعنى األكثر شمولية للكلمة، 
المغرب”،  “بلدنا  أنها قد تحيلك على  موضحا 
أو  “أصيلة”،  مدينة  على  تحيل  أن  يمكن  كما 

على “العالم” بشكل عام. 
وتابع األستاذ في الفنون التشكيلية، “إنها 
أيضا رسالة عرفان لبلدنا المغرب على الدعم 
الذي ما فتئ يقدمه لنا، وخاصة في هذه األوقات 

الصعبة لكوفيد 19“.
أما بالنسبة للفنان الرسام، وأستاذ الفنون 
التشكيليــة، معاذ اليبــاري، فإن األمر يتعلــق 
توظيــف  مع  خاصة  قليال”،  “مختلفة  بتجربة 

اكسسوار جديد هو “الكمامة“.
إعادة  اخترت  جهتي،  “من  اليباري  يقول 
رسم )الموناليـزا( للرسـام اإليطالـي ليونــاردو 
دافينشي بطريقتي الخــاص، بحيـث أضفــت 
كمامة على وجهها”، مشيرا إلى أن هذا يعكس 
الوضع الحالي الذي يعيشه العالم وفي إيطاليا 

التي تضررت كثيرا من هذا الوباء.
على  الصباغــــة  مشغـــل  إلى  وإضافة 
الجداريات بمشاركة 14 فنانا من جيل المبدعين 
هذه  برنامج  يتضمن  المرموقين،  المغاربة 
بأطفال  مماثال خاصا  الفنية مشغال  التظاهرة 
أصيلة الفنانين الصغار، ومعرضا ألعمال مختارة 
للفنانين المشاركين في التظاهرة سيقام في 
رواق المعارض بمركز الحسن الثاني للملتقيات 

الدولية.
التظاهرة،  هـــذه  برنامــج  يتضمن  كما 
في  المنجز  الصغار  الفنانين  ألعمال  معرضا 
2019؛  أصيلـــة  موسم  في  الطفل”  “مرسم 
بقصر  الشباب  الزيالشيين  للفنانين  ومعرضا 
الثقافة، إلى جانب إقامة منحوتة معدنية كبيرة 
الوسط  في  القباج  إكرام  المغربية  للفنانة 

الدائري بمحج محمد السادس.
أيضا  التظاهرة  هــذه  إطــار  في  وستتم 
مرافقة شباب “ورشة الكتابة” في توثيق أعمال 
الجداريات وكتابة بورتريهات تتحدث عن مسار 
ضمن  اإلبداعية  وتجربتهم  وفنان  فنانة  كل 

مشغل الكتابة.
لهــذه  الرسمي  التدشيـــن  مراسيم  أما 
المنحوتة  إقامــــة  فيهـا  بما  الفنية،  األعمال 
المعدنية الكبيرة للفنانة المغربية إكرام القباج 

ستتم يوم 21 يوليوز.
يشار إلى أن مؤسسة منتدى أصيلة، قررت 
تأجيل تنظيم موسم أصيلة الثقافي الدولي ال 
صيف  إلى  الصيف  هذا  مرتقبا  كان  الذي   42
2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
)و.م.ع(

سيتعــزز قطـــاع الثقافـــة بمختلــف 
بافتتاح  الحسيمة  التابعة إلقليم  الجماعات 
بنيات تحتية جديدة ستساهـم في الرقــي 
الثقافية  الحركية  ودعم  الثقافي  بالعرض 

والفنية على صعيد اإلقليم.
إطـــار  في  المشاريــع  هذه  وتنــدرج 
منارة  “الحسيمة  المجالية  التنمية  برنامج 
المتوسط”، الذي أعطى انطالقتــه صاحــب 
أكتوبر  في  السادس  محمد  الملك  الجاللة 
من سنة 2015، والذي مكن من إحراز دفعة 
الحسيمة  بإقليم  الثقافي  للقطاع  قوية 

والنهوض بعجلة التنمية باإلقليم.
حسب  المشاريع،  هـــذه  بعض  وتهم 
معطيات مقدمة خالل زيارة قام بها مؤخرا 
بطنجة-تطوان- للثقافة  الجهوي  المدير 

والمديرة  اللميون،  بن  كمال  الحسيمة، 

اإلقليمية للثقافة، جيهان الخطابي، أساسا 
بلغ  الذي  الحسيمة  لمدينة  الكبير  المسرح 
مراحله األخيرة من اإلنجاز والمركز الثقافي 

إلمزورن الذي انتهت أشغال إنجازه.
وتمت بالمناسبة معاينة هذه البنيات 
التحتية التي رصــد إلنجازهــا غـالف مالي 
إجمالي يناهز 99 مليون درهم لالطالع عن 
كثب على مختلف مكوناتها ومراحل إنجازها.

الكبـيــر  المســرح  مشــروع  ويعتبــر 
للحسيمة أحد المشاريع الهامة والمهيلكة 
يضـــم معهدا  أنه  اعتبــــار  على  باإلقليم 
ستشكل  عديدة  ثقافية  ومرافق  موسيقيا 
إلبراز  اإلقليــم  لشبـــاب  حقيقيا  متنفسا 
الخالقة، ومتنفســــا  طاقاتهـــم ومواهبم 

للساكنة للترويح عن النفس.
وصمم هذا الصرح الثقافي وفق أحدث 

حيـــث  بها،  المعمول  المعمارية  المعايير 
يتميز بجمالية خاصة وطراز معماري أصيل 

وفريد من نوعه.
الثقافي  المركز  يشتمل  جهتــــه،  من 
القاعـــات  من  مجموعــــة  على  إلمـــزورن 
المسرحيـة ومكتبـات،  المخصصة للعروض 
إلى معهد موسيقي والعديد من  باإلضافة 
للمهتمين  خدماتها  ستقدم  التي  المرافق 

والمولعين بالحقل الثقافي.
للثقافة  اإلقليمية  المديريــة  وحســب 
فإن وزارة الثقافة والشباب والرياضة )قطاع 
الثقافة( تحرص على تعزيز انخراط الشباب 
في الممارسة الثقافية بمجاالتها المتعددة 
وتشجيعهم على تنمية روح المواطنة وصقل 
ملكة اإلبداع والرقي بالثقافة الوطنية بكل 

مكوناتها وروافدها.

 قطاع الثقافة باإقليم احل�شيمة يتعزز ببنيات
حتتية جديدة
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االنتحار،  تفاقم ظاهرة  إلى خطورة  السابقين  العددين  في  أشرت 
التي باتت تهدد أمن واستقرار المجتمع، بالنظر إلى الوتيرة المتصاعدة 
مختلفة..!!  ومستويات  أعمار  من  فئات  تشمل  التي  المعضلة  لهذه 
في  وأصبحت  بقوة،  نفسها  فرضت  االنتحار  ظاهرة  أن  جليا  ويتضح 
اآلونة األخيرة مقلقة ومثيرة، تطرح عالمة، بل عالمات استفهام كبيرة، 
الوضع  على  الخطورة  غاية  في  وانعكاسات  آثار  من  عنها  يترتب  لما 

االجتماعي حاضرا ومستقبال.  
هل صحيح أن المغاربة مصنفون في المرتبة الثانية، لكونهم أكثر 
الشعوب العربية إقباال على االنتحار، وذلك بنسبة 5،3 في المائة من 
كل 100 ألف مواطن..!؟ بمعنى أن المغرب، استنادا إلى دراسة  أنجزتها 
منظمة الصحة العالمية في السنوات األخيرة )2017( تضع المغرب في 
حسب  المغاربة،  المنتحرين  عدد  وأن  السودان..   بعد  الثاني  المركز 
من  العدد  لينتقل  و2012   2000 بين سنتي  تضاعف  الدراسة،  نفس 
2،7 الى 5،3 حاالت انتحار بين كل 100 ألف مغربي، وتضمنت  الدراسة 
هذه  )لإلشارة  العربية!  البلدان  باقي  تخص  وبيانات  أرقاما  المذكورة 
إحصائيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، نطلعكم عليها لألمانة 

في سياق  الموضوع ضمن جزءه الثالث واألخير(..
في  الواردة  والبيانات  األرقام  اختلفت  ومهما  أمر،  من  يكن  مهما 
العالمية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح  تقرير منظمة الصحة 
إلى وضع حد لحياتهم..!؟ ماهي ياترى  الناس  هو: لماذا يعمد بعض 
هل  المغربي..!؟  المجتمع  في  االنتحار  ظاهرة  تفشي  ودوافع  أسباب 
اعتبار  على  انتحار،  حاالت  من  مايقع  في  مسوؤلية  المغربية  للدولة 
أن وراء هذه الظاهرة أسباب اقتصادية باألساس دون إغفال األسباب 
االجتماعية والنفسية التي تقود األشخاص المنتحرين إلى قتل أنفسهم 
شنقا أو حرقا أو تناوال ألعشاب سامة،  أو قفزا حتى من أعالي البنايات 
أو بوسائل أخرى انتقاما من الذات بشكل يثير في نفوسنا الكثير من 
الرعب.. والشك في أن األمر مؤسف ومؤلم للغاية !!؟ النقاش في أن 
والتفاوت  والتشرد،  والبطالة،  الفقر،  في  المتمثلة  المجتمع  معضالت 
من  دعك  الحياة،  إكراهات  مواجهة  على  القدرة  وعدم  االجتماعي، 
أوساط  في  المتفشية  اإلدمان  وحاالت  والعاطفية،  األسرية  المشاكل 
المراهقين والشباب.. وهذه وحدها تشكل أم اآلفات والمعضالت في 
المجتمع المغربي.. كلها أسباب تؤدي إلى إيذاء النفس باعتماد أسلوب 

القتل واالنتحار..!!
في األسابيع األخيرة، طالعتنا أخبار عن انتحار بعض األشخاص من 
الجنسين في جهات وضواحي بعض المدن بسبب عطالتهم وظروفهم 
االجتماعية واألسرية الصعبة الذين قاموا بوضع حد لحياتهم في ثوان 
قتل  في  األشخاص  هؤالء  يفكر  كيف  شيء..!  كل  وانتهى  معدودة، 
أنفسهم شنقا أو رميا بأرواحهم من أعالي السطوح أو البنايات، مخلفين 
وراءهم أطفاال وأسرا وضحايا من نوع آخر..!؟ إنه مسلسل انتحاري في 
حلقات رهيبة مروعة ومرعبة للغاية!!  لما كل هذا الرعب المتمثل في 
إيذاء النفس التي حرم اهلل قتلها بدون موجب حق..؟؟ وبعد كل هذا 
المسلسل المزلزل للنفوس البشرية المتمسكة بفطرتها وحبها للحياة، 
وإزاء هذه الحالة بكل أبعادها اإلنسانية واألخالقية، فإن ظاهرة االنتحار 
في المغرب تضعنا جميعا أمام األمر الواقع.. وبدورنا نتساءل على من 
تقع المسوؤلية فيما يحصل من عمليات انتحار ال إنسانية..؟؟ أهو الفرد 
والتعليمية..؟؟  واالجتماعية  التربوية  مؤسساتها  بمختلف  الدولة  أم 
أسئلة  التعليمية..؟؟  المنظومة  أم  المختلفة..!؟  اإلعالم  وسائل  أم 
وغيرها نطرحها جميعا على أنفسنا وعلى من يهمهم األمر في محاولة 
السلبية  وانعكاساتها  مسبباتها  أسبابها،  الظاهرة  طبيعة  لتشخيص 
للظاهرة  حد  بوضع  أقول  ال  الكفيلة،  البدائل  وماهي  المجتمع..  على 
لعدم القدرة على احتوائها والسيطرة عليها، ولكن للتخفيف من حدتها 
اإلدمان بسبب  النفسية وعالج  إنشاء مستشفيات لألمراض  قبيل  من 
تفشي المخدرات وحبوب الهلوسة وغيرها من األشياء والمواد الخطيرة 
ومضاعفاته  السلوك  هذا  مع  بموازاة  البشري؟!..  بالعنصر  تفتك  التي 
الخطيرة على األشخاص المدمنين هناك  أيضا حاالت اكتئاب في درجة 
مستويات  في  والنساء  الرجال  من  واسعة  فئات  منها  تعاني  متقدمة 
عمرية مختلفة داخل المجتمع! ما السبيل إذن لمحاصرة هذا السلوك 
المجتمع؟؟  واستقرار  توازن  على  الحفاظ  من  نتمكن  حتى  االنتحاري 
الذي خلق ضعيفا  باإلنسان  التي تدفع  والدوافع  مهما تكن  األسباب 
إلى وضع حد لحياته، فإن دالالت اآلية الكريمة التي نذكر بها مرة أخرى  
تضعنا أمام األمر الواقع، وترغمنا على مراجعة أنفسنا، وعلينا أن  نتأمل 

جيدا في قوله تعالى: »وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيما«.

ال�شلوك النتحاري يف املجتمع 
املغربي !!

ما ال�شبيل اإلى احلد من 
ا�شتفحال الظاهرة..؟!

من صميم المجتمع

الصناعـة واالقتصــاد.. قاطـــرة 
النمو

بعد تسجيل متوسط معدل نمو سنوي 
يناهز 4،6 في المائة منذ عام 2010، ارتفعت 
الرسمية  الجهــة، حسب األرقـــام  مساهمة 
األخيرة، إلى 8،6 في المائة من الناتج المحلي 
الخام، كما صارت ثاني أكبر جهة مساهمة في 

سلسلة إحداث القيمة المضافة الصناعية.
نشــاط  أهـــم  الخدمات  قطاع  ويعتبر 
اقتصادي على صعيـــد الجهــة، بمساهمته 
بحوالي 55.2 في المائة من القيمة المضافة 
قطـــاع  الثانـي  المقام  في  ويأتي  بالجهة، 
في   33،5 إلى  تصــل  بمساهمة  الصناعة 

المائة.
لجهـــة  االقتصادي  القطاع  ويتمحور 
األنشطـــة  على  طنجة-تطوان-الحسيمـــة 
التسريــع  بمناطـــق  والصناعية  المينائية 
الحواضر  محيط  في  المتواجدة  االقتصادي 
الكبرى، وفي مقدمتها المركب المينائي طنجة 
بمواصفات  منصة  يعتبر  الذي  المتوسط، 

دولية بالضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق.
ويتوفر المركــب المينائي،  األكبــر من 
المتوسط،  وحوض  اإلفريقية  بالقارة  نوعه 
على خطوط بحرية تربطه بحوالي 180 ميناء 
عبر العالم، وبقدرة تصل إلى مناولة 9 ماليين 
حاوية في العام، واستقبال 7 ماليين مسافر، 
وتأمين عبور 700 ألف شاحنة للنقل الدولي 

الطرقي، ومليون عربة.
بعد العام األول فقط من انطالق تشغيل 
العمليات المينائية  لميناء طنجة المتوسط 2، 
الميناء نموا قياسيا في نشاط مناولة  حقق 
المائة،  في   38 إلى  تصل  بنسبة  الحاويات 
ليصل خالل العام الماضي إلى مناولــة 4.8 

مليون حاوية.
وال تكمن أهمية هذا المشروع المهيكل 
في شقه المينائي فقط، بل واصلت المناطق 
الصناعية التابعة لمجموعة طنجة المتوسط 
مدى  على  األجنبية  االستثمارات  استقطاب 
العام الماضي وخالل األشهر األولى من العام 
الجاري، وهو ما رفع عدد المقاوالت المستقرة 
بها إلى أزيد من 1000، تحقق رقم معامالت 
قطاعات  في  وتنشط  أورو،  ماليير   8 يفوق 
والنسيج  واللوجستيك  والطائرات  السيارات 

والتجارة.
االقتصادية  المؤشرات  هذه  وانعكست 
فمعدل  للمواطنين،  اليومي  المعيـش  على 
البطالة بالكاد يصل إلى 7.8 في المائة، في 
في   9.6 الوطني  المستوى  على  يناهز  حين 
المائة، كما أن معدل الفقر بالجهة )2،6 في 
المائة( يعتبر أقل من المعدل الوطني )4.85 

في المائة(، وإن كانت هذه المؤشرات متباينة 
بين عمالتي وأقاليم الجهة.

التعليم والصحة.. قطاعان قيــد 
اإلقالع

في شتنبر الماضي، تم االفتتاح الرسمي 
والذي  بطنجة  والصيدلة  الطب  كلية  لمقر 
جاء ليكمل عرض التكوين في التعليم العالي 
مختلف  في  للتكوين  نموذجية  بمؤسسة 
الشعب الطبية، وتم بناء مقر الكلية بمحاذاة 
الذي  الجامعــي،  االستشفائـي  المركز  ورش 
القليلة  االشهر  بدوره خالل  تدشينه  يرتقب 
بين  الجمع  الطلبة من  المقبلة، ما سيمكن 

التعليم النظري والتطبيقي.
على صعيد آخر، تم اإلعالن عن مشاريع 
مدن  بمختلف  عليا  ومدارس  كليات   5 بناء 
المالك  عبد  جامعة  سيجعل  ما  وهو  الجهة، 
مؤسسة   20 على  قريبــا  تتوفـــر  السعدي 
جامعية، تمنح تكوينات في الهندسة والطب 
واالجتمـاع  واالقتصـاد  والحقوق  والصيدلة 
واآلداب واللغات والفيزياء والبيولوجيا وغيرها 
من الشعب التعليمية التي تنفتح على مختلف 

اآلفاق األكاديمية.
األساسي،  التعليـــم  مستوى  على  أما 
 2019 المدرسي  الدخول  بداية  مع  تم  فقد 
على  تتـــوزع  مشروعا،  إطالق 35   2020  –
4 مدارس جماعاتيـــة و8 مدارس ابتدائيـــة 
و13 ثانوية إعدادية و5 ثانويات تأهيلية و3 
داخليات ودارين للطالبة والطالب، إلى جانب 
إطالق عملية بناء المئات من حجرات التعليم 
ومن  والقروي.  الحضري  بالوسطين  األولي 
التمدرس  معدالت  رفع  المشاريع  هذه  شأن 

والنجاح على صعيد الجهة.
كما شهد قطاع الصحة بدوره منجزات 
افتتـــاح عدد  باألســاس في  تمثلت  مهمة، 
لتعـــزيــز  االستشفائيـــة  المؤسســات  من 
العرض الطبي، وتمثلت على الخصوص في 
الكبير،  والقصر  بإمـزورن  القرب  مستشفيي 
االستشفائي  المركــز  بناء  أشغال  أن  كما 
الجامعي بطنجـــة والمستشفــى اإلقليمـــي 
بالحسيمة قاربت على االنتهــاء، إلى جانــب 
إطالق مشاريع بناء مستشفى إقليمي بوزان 
العديد  وافتتاح  بتطوان،  جهوي  ومستشفى 
من المراكز الصحية بالمدن والمراكز القروية 

لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين.
العموميـــة  االستثمــارات  مــع  موازاة 
المباشرة في قطاع الصحة، أعلنت المديرية 
الجهوية للصحة عن إبرام عدد من االتفاقيات 
بالجهة  الصحية  الخدمات  وتجويد  لتعزيز 
بقيمة إجمالية تصل إلى 256،9 مليون درهم، 
ومجلس  ووالية  الصحة  وزارة  بين  وتجمع 

الحقل  الفاعلة في  الجمعيات  الجهة وبعض 
الصحي، وهي اتفاقيات تشمل الفترة الممتدة 

من 2019 إلى 2021.
البيئة والتراث .. هاجس التنمية 

المستدامة
على  الغابوي  المجال  يمتــد  جهة  في 
حوالي ثلث مساحتها )31 في المائة(، تشكل 
البيئة هاجسا أساسيا بجهة الشمال لضمان 
وتثمينها  المقبلة،  لألجيال  الموارد  استمرار 
بشكل يحقق التنمية المستدامة عبر الجمع 
بين إكراهات النمو االقتصادي والحفاظ على 

البيئة.
الموارد  تثميــن  مواصلة  جــانــب  إلى 
باهتمـام خاص  الماء  الغابوية، حظي قطاع 
من خالل اإلعــالن عن الخطــوط العريضة 
لتنزيل البرنامج الوطني لمياه الشرب ومياه 
الري 2020 2027- على صعيد الجهة، عبر 
بناء 4 سدود كبرى بحقينة إجمالية تصل إلى 
1400 مليون متر مكعب من الماء، وتعميم 
تزويد الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب 
وتوسيع  والقـــروي،  الحضري  بالوسطين 

المدارات الفالحية السقوية.
برنامج بقيمة  المشاريع،  بين هذه  من 
لتمويــل  درهم  مليــون   335 إلى  تصل 
واإلعالن  الفالحــي،  بالقطاع  الري  مشاريع 
للمدن  الشروب  بالماء  برنامج التزويد  عن 
والتجمعات السكانية بجهة طنجة – تطوان 
درهم،  مليارات   4 بأزيــد من  الحسيمــة،   –
وهو برنامج يروم تسريع االستثمارات بقطاع 
الماء إلعطائه دفعة جديدة ولمواكبة جهود 

القطاعات المستعملة للموارد المائية.
هي دينامية دؤوبة شملت أيضا قطاعات 
التــراث  على  للحفـــاظ  والسياحــة  الثقافة 
جهة  حواضـــر  لمختلف  والالمادي  المادي 
الشمال وتثمينه في دعم الجاذبية السياحية 
المصادقة  ذلك  على  أدل  وال  واالقتصادية، 
على خمس اتفاقيات متعددة األطراف لتأهيل 
ووزان  لشفشاون  العتيقة  المدن  وتثمين 
والقصر الكبير والعرائش وطنجة بكلفة مالية 
إجمالية تصل إلى مليار و 860 مليون درهم، 
إلى جانب البرنامج التكميلي لتهيئة المدينة 
 350 يناهز  مالي  بغـــالف  لتطوان  العتيقة 

مليون درهم.
فيروس  جائحة  تداعيات  من  وبالرغم 
كورونا، تواصل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 
ترسـم  المنشــود،  المستقبل  نحو  التطلع 
خطوطه مشاريع وبرامج مهيكلة، كانت ثمرة 
رؤية حكيمة وعناية ملكية مولوية موصولة 

من صاحب الجاللة الملك محمد السادس.
)و.م.ع(

جهة طنجة.. منجزات تكر�س مكانة اجلهة
بوابة لإفريقيا نحو العامل

قطب  أهم  لثاني  ترتقي  جعلتها  نمو  وتيرة  على  الماضية،  السنوات  مدى  على  طنجة-تطوان-الحسيمة،  جهة  حافظت 
صناعي بالمملكة المغربية، والبوابة األولى للقارة اإلفريقية نحو أوروبا والعالم.

التطور المطرد للجهة على مدى أزيد من عقد، شمل مجاالت االقتصاد والصناعة، والثقافة والخدمات االجتماعية والبنيات 
التحتية، وفق رؤية حكيمة رسم معالمها صاحب الجاللة الملك محمد السادس، لرفع مختلف مؤشرات التنمية البشرية، عبر 
تسطير مشاريع هادفة تروم في المقام األول خدمة اإلنسان، وتكريس الصيت الدولي لجهة طالما كانت جسرا يربط المغرب 

بمحيطه المتوسطي واألوروبي.
التقدم  طريق  طنجة،  مدينة  حواضرها،  كبرى  مقدمتها  وفي  الشمال،  جهة  واصلت  الماضي،  شهرا   12 ال  مدى  وعلى 

كقاطرة نمو لكافة التراب الوطني، مع اقتسام ثمار التنمية في إطار التضامن الجهوي مع باقي عماالت وأقاليم المنطقة.
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كانت سلطة فرانكو الجائرة تسخر الجنود الصغار بمنطقة إفني 
في حفر الخنادق وتسييج األراضي وتبليط المسطحات وتعبيد الطرق 
وشق المعابر ونقل األحجار واقتالع النباتات الشوكية من دغموس 
وفرنان وصبار.. دون اكتراث بما  يحف بهم من أخطار أو يلحق بهم 

من أضرار خاصة في الفصل الحار.
وخالصة ما سجل والدي  في هذا المضمار قوله :

كان الجنود الصغـار مثلـي من حليقـي الرؤوس يساقون، بكرة 
وأصيال، كعبيد يحملون المعاول والفؤوس لمزاولة أعمال شاقة في 
أماكن غير آمنـة بين نباتات الدغموس الشوكية حيث ترتع الزواحف 
والعقارب والهوام.. تحت سلطة رقيب آمر زاجر سليط اللسان اليكف 
عن نعتهم وقذفهم بأبشع الصفــات وقوفا على رؤوسهم كفوهـة 

بركان تلقي بحممها على وجوههم  المتصببة عرقا.    
ذاك الذل المهين لكرامة اإلنسـان واالستغالل البشـع لسواعـد 
جنود فتيان أجج في دواخلي نيران الغضب ولهيب العصيان.. مما 
جعلني أتحين الفرص للهـروب من قيـود االستبداد والتخلص من 

مهمة توزيع الجرائد رغم ماكان فيها من مزايا وفوائد..
قبائل  بانتفاضة  إال  المراد واالنعتاق من االستعباد  يتحقق  ولم 
آيت باعمران المجيدة التي أطلـق شرارتهــا ثلـة من قـــادة جيش 
االستعمار  ربقــة  من  تنصلوا  أحرار  بواسل  وفتيـان  األبرار  التحريـر 

وحاربوا جنوده بالحديد والنار فألحقوا بهم ذل الهزيمة والعار.  

كنت آنذاك ـ ياولدي وأنت في المهد ـ منتفضا ثائرا يحمل روحه 
على زناد بندقيته كسائر رفاق دربه في الكفاح ممن وهبوا أرواحهم 

فداء للوطن .
كان زادنـا عبارة عن سمـك مصبر وحليب مبستــر ودقيق شعير 
محمص نهيـئ به وجبـة »البسيس« للغــذاء ومشروب »المريس« 
الفينــة  المجفــف.. وبين  التيــن الشوكــي  إلرواء العطش وشرائح 
واألخرى كنا نظفر بصيد بري نعد به شواء.. وتارة يتبرع علينا أهل 
الجود ممن نتخندق في حماهم بوجبة عصيدة أوقصعة كسكس.. 
أما براد الشـاي فهو سيد المجالـس في أوقـات االستراحـة ولحظة 

صقل السالح.
وانفصلنا عن  الغاشم  المستعمر  انتفضنــا ضد جيـش  حينمـــا 
صفوفه وجدنا أنفسنا في جبهة القتــال  نحارب وجها لوجه عددا من 
أصدقائنا اإلسبان المجندين إجباريا في جيش »الديكتاتور« فرانكو 
الذي يكرهون سياستــه االستبدادية التوسعيــة التي طوحت بهم 
في منطقة نائية بعيدا عن األهل واألحباب لخوض معارك ضارية..

فهؤالء الجنود األبريـاء، ضحايا الطاغية فرانكو، كنا نتقاسم معهم 
في  وننام سواسية  المسوس..  العدس  ووجبــات  »الصوبة«  حساء 
عنابر واسعة ونتسامر بسرد الحكايات المشوقة والنوادر الطريفة.. 
ونتناوب  »الهارمونيكا«..  و  الغيطة  إيقاع  على  ونرقص  نغني  وكنا 
في دوريات الحراسـة الليليــة والنهارية.. ونحلـق الرؤوس لبعضنـا 
ب »الكوتشية«.. وتدربنا سويا على الرماية وحمل السالح وتفكيكه  
وتشحيمه وتركيبه.. لكن شاءت الظـروف أن يقطـع الكفـاح المسلح 
حبـل الصداقـة والمودة بيننـا في حرب فاصلــة  بين عـدو وصديق 

في منعرج طريق.
)يتبع(

يد
ط  ال

خ
ب

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المواطنين المغاربة 
إلى تجنب السفر بمناسبة عيد األضحى إال للضرورة القصوى، لتفادي 

ظهور بؤر وبائية.
العثماني، في ندوة صحافية مشتركة مع وزير الصحة،  وحذر 
العائلية والسفر في هذه  الزيارات  اليوم األحد بالرباط، من  مساء 
المناسبة، التي تحمل معاني كثيرة لدى المغاربة الذين يحرصون 
المدن، مبرزا أن عيد األضحى  زيارة عائالتهم واالنتقال بين  على 

يشكل تحديا كبيرا بسبب جائحة كورونا.
وشدد العثمانــي على أن “خطــر الوبـاء قائم، وهو ما يتطلب 
تشهد  المناسبة  أن  خصوصا  األضحى،  عيد  في  السفـر  تفــادي 
منطقة  من  االنتقال  أن  يعني  ما  الطرقية،  المحطات  في  ازدحاما 

وإقليم ومدينة إلى أخرى يحمل الكثير من المخاطر”.

وأكد العثماني، أن اإلجراءات االحترازية التي تم اتخاذها من قبل 
السلطات العمومية جنبت المغرب الوقوع في الكارثة والمئات من 
اإلصابات والوفيات، مبرزا أن الفرق الصحية واألمنية تقوم بجهود 
مضاعفة لمحاصرة الوباء وهو ما جعل البالد، من أكثر البلدان أمنا 

في العالم في هذا المجال.
وبشأن قرار الحكومة المغربية المرور إلى المرحلة الثالثة من 
“مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 19 يوليوز 2020؛ أكد 
العثماني أن هذا القرار “ال يعني عدم اتخاذ االحتياطات الضرورية، 
المقررة  االحترازية  القيود  جميع  على  اإلبقاء  الضروري  من  بل 

سابقا”.

العثماين يحذر من ال�شفر والزيارات العائلية
يف عيد الأ�شحى ب�شبب “كورونا”

مذكــــــرات
ال�شحايف النبــا�س

من املهـد اإلى املعـا�س
محمد وطا�س
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

أفـــادت إحصائيــات المجلــس األعلى 
المملكـة  محاكـم  بأن  القضائية،  للسلطة 
الجــاري،  يوليوز  و17   13 بين  ما  عقدت 
أدرجت خاللها  392 جلسة تقاض عن بعد، 

7006 قضايا واستفاد منها 8337 معتقال.
وأكد المجلس، في بالغ حول إحصائيات 
هــذه  أن  بعــد،  عن  المحاكمــات  تفعيل 
أبعــاد  ذات  رقميـــة  مؤشرات  تعد  النتائج 
“نعمل  هامــة،  وتقنية  وبشرية  تنظيمية 
لتجسد  ومالءمتها  تجويدها  على  جميعا 
المقاربة والمضامين الحقوقية واإلنسانية 
هذا  خالل  من  تجسيدها  على  نسهر  التي 

المشروع الواعد”.
للسلطـــة  األعلى  المجلـــس  وأشـــار 
نهجه  نفس  على  وسيرا  أنه  إلى  القضائية 

المقاربـــة  ألسس  وتكريســـه  التواصلي 
التشاركية وقيم االنفتاح والشفافية وتفعيل 
الرأي  حق الجميع في المعلومة، فإنه يخبر 
العام بكل تطورات حصيلة المحاكمات عن 

من   27 يوم  انطالقتها  أعطيت  التي  بعد، 
استراتيجي  كخيار  الماضي،  أبريل  شهر 
أداء  المحاكم في  استمرارية  زاوج فيه بين 
واجباتها والتزاماتها الدستورية والقانونية 
والحقوقية، وبين الحرص على حماية صحة 
وسالمــة الجميــع في ظـل ظرفية صحيـة 

عالمية استثنائية.
للسلطــة  األعلى  وأكــد  المجلـــس 
على  حرصــــه  البالغ،  يضيـــف  القضائية، 
االلتزام الجاد من أجل تفعيل كل المشاريع 
الجاللــة  صاحــب  يقودها  التي  اإلصالحية 
وتبصر  حكمة  بكل  السادس  محمد  الملك 
وبعد إنساني عميق، من أجل عدالة تكرس 
دولة الحق والمؤسسات وتجسد قيم القرب 

والجودة والنجاعة والضمير المسؤول.

تقا�س عن بعد.. عقد 392 جل�شة واإدراج 7006 
ق�شايا خالل الأ�شبوع الأخري

أغلبيــة  البرلمانيـــة  الفـــرق  صــوتـــت 
ومعارضة يوم اإلثنين الماضي في اجتماع لجنة 
النواب،  بمجلس  االقتصادية  والتنمية  المالية 
مكرر من مشــروع   247 المادة  تمرير  لصالح 
بمدوــنة  المرتبطــة  المعدل  المالية  قانون 
الضرائب، فيما صوت النائب البرلمانـــي عمر 

بالفريج عن فدرالية اليسار بالرفض.
لمقــاوالت  العــام  االتحاد  فريق  وتقدم 
المغرب بمجلس المستشارين بتعديل يَقضي 
قانون  مشروع  من  مكرر   247 المادة  بإرجاع 
المالية التعديلي إلى صيغتها األولى، التي تنص 
على : “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع 
المدفوعة  المبالغ  محاسبية  سنوات  عدة  على 
في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل 
أو  الشركات  للضريبة على  الخاضعة  المنشآت 
الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو 
الفالحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة 
الصافية  النتيجة  نظام  أو  الحقيقية  الصافية 

المبسطة لفائدة الدولّة.
كوفيد19”  “صندوق  عبارة  تم حذف  كما 
المصادقــة  تمـت  الذي  التعديل  نص  حسب 
عليه، بعد سجال بين الحكومة الممثلة في وزير 
المالية محمد بنشعبون وأعضاء اللجنة الذين 

رفضوا في البداية تمرير هذه المادة.
وأثارت المادة المذكورة، جدال بالبرلمان، 
العدالـــة  ألحزاب  النيابية  الفرق  عبرت  حيث 
والتقـــدم  والمعاصرة،  واألصالـــة  والتنمية، 
واالشتراكية على تحفظها، على تعديل المادة 
التي  والشركــات  للمقاوالت  يسمــح  بشكل 
قدمت مساهمات مالية لصندوق دعم كوفيد 
الجبائية  الحصيلة  من  الخصم  بقابلية   19

واستفادتها من إعفاءات وتسهيالت ضريبية.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد أعلنت 
أن مساهمات األشخاص الذاتيين واالعتباريين 
فيروس  جائحة  بتدبير  الخاص  “الصندوق  في 
كورونا كوفيد19-” تعتبر هبات تكتسي طابع 
مصاريف محاسبية قابلة للخصم من الحصيلة 

الجبائية.
)و.م.ع(

جمل�س النواب ي�شوت بالأغلبية على املادة 247 مكرر 
من قانون املالية املعدل

لقد ثبت عبر أزمنة التاريخ، بصورة ال تدعو لالرتيـــاب، أن هذا 
االستقالل  بخصوصية  واالستمرار،  الدوام  جهة  على  تمتع،  البلد 
السابع  القرن  أواسط  منذ  تحقق  االستقالل  هذا  وأن  الشرق،  عن 
الميالدي، أي مباشرة بعد اعتناق األمازيغ الدين الجديد، مع تأسيس 
إمارة النكور بسهل تمسامان، قبل أن يتأكد ذلك بتأسيس مملكة 
برغواطة وما تبعها من دول أمازيغية بداية مع المرابطين وانتهاء 

بالعلويين.
من  يتذكرون  ال  المغاربة  صار  االستقالل،  واقع  تكريس  مع 
مواقع المشرق العربي إال مكــة، وفقط خالل أوقات ومواعيد الصالة 
الحـج حينما  النية لديهم ألداء ركـن  أو عند حصول  لمن يؤديهـا، 

يستطيعون إليه سبيال.
ذاته  األمر  لكن  األجنبي،  »حماية«  في  وقع  المغرب  أن  صحيح 
دولــة  يد  على  احتــالل  حالــة  يعرف  لم  فالبلد  متميزة،  حالة  كان 
الراغبة فيه وتنوعت، كما  القوى االستعماريـــة  واحدة، بل تعددت 
كان البلد الوحيد الذي اضطرت معه دولتان، مثل اسبانيا وفرنسا، 
الستخدام أسلحة كيميائية الحتواء »الرد الصاعق« الذي صدر عن 
الريفيين تجاه قوى االحتالل األجنبي، وفضال عن ذلك، فإن الوجود 
»النصراني« بالمغرب ما كان ليتم إال تحت غطاء »معاهدة الحماية«، 
أي أنه كان وجودًا بخلفية » اتفاقية« تجد »أساسها« في »القانون 
الدولي«، كما أن هذا الوجود لم يعمر طويال بهذا البلد، إذ سرعان 

ما استعاد استقالله .
أما حكاية المغرب مع األتراك فقد كانت دليال أكثر نصاعة على 
»العثمانيين«،  أن  يدرك  فالجميع  االستقالل،  بخاصية  البلد  انفراد 
أجداد هؤالء األتراك، قد ولوا األدبار عندما بلغوا غرب الجزائر ولم 
يملكوا القدرة  على انتهاك سيادة البلد، لعلمهم اليقين أن به رجاال 

أشداء .
بل سعى  فقط،  الشرق  عن  استقالله  على  يحافظ  لم  المغرب، 
إلى مد جسور التواصل والتعاون مع عمقه  األفريقي، كما كان عليه 
غياب، من خالل  بعد طول  اآلن  استعاده  ما  وهو  األزل،  منذ  الحال 

»العودة« نحو أفريقيا التي حققها محمد السادس.
رغم ثبوت واقع استقالل المغرب، بأبعاده الجـغرافية والثقافية، 
ثلـــة من »العـــربان« نصبوا  الشرق ومصائبــه، فإن  عن مشاكل 
وادعاء  المرافعة  أجل  من  االستعراب«  »هيئة  في  أعضاء  أنفسهم 
بعضهم  إن  بل  عربيــا،  يسمى  شــرٍق  إلى  وعِرقا،   لغًة  االنتساب، 
التكفيـر  »أحكام  يصدر  وراح  اإلخونجي  لإلدعاء  ممثال  نفسه  نصب 
والتغريب والتعريب« في مواجهة إخوان لهم يحملون جنسية هذا 

البلد وثقافته األصلية الضاربة جذورها في التاريخ.
الريفـي  والمفكر  الباحث  أثـاره  ما  جاء في سيــاق  الحديث  هذا 
موضوعها  وكان  الفكرية،  الندوات  إحدى  بمناسبة  بودهان  محمد 
»في الحاجة إلى المثقـف«، فقد كشــف هذا المثقف العضوي عــورة 
المستعربيــن وأبان مَفاسِدَ ادعائهــم بشأن انتمــاء المغرب إلى 
الزعــم  زيفَ هذا  القاطــع،  بالبرهان  العربية« وَكشَفَ،  »الحضيرة 
»شيطنة  من  تبعهـا  وما  العربية  القومية  خُرافات  على  وتأسيسه 
مقصودة« تستهدف الفعل الثقافي األمازيغي بكامله، استنادًا على 
»أسطورة الظهير البربري« التي خلق منها المستعربون أكبر كذبة 

في تاريخ المغرب الحديث.
 وإذا كان هذا التشريع قد صدر احترامًا لخصوصيات البلد اللغوية 
والثقافية األمازيغية، فإن »العربجيين« المغاربة لم ينظروا إليه من 
»القومجية  منظار  من  إليه  نظروا  بل  الثقافية،  الخصوصية  زاوية 
المستعربة«، وهو منظار عاطل عن اإلبصار، قبل أن يعلنوا  للعموم 

أن الظهير ما هو إال أداة لتفتيت الوحدة العربية المزعومة !
لعل أسطعَ دليل قدمه األستاذ محمد بودهان، من أجل دحض 
األمازيغي  المغرب  انتماء  بشأن  والمــعرِّبين  المسْتعْربين  مزاعم 
للمشــرق العروبـــي، ما أورده بخصوص رحلة بعـض »اَلمْتَْقفـين« 
»الدرس«، وكيف  أو  التدريس  العربي بغرض  الشرق  نحو  المغاربة 
اكتشف  هؤالء أن عرب الجزيرة العربية لم ينظروا إليهم قطُّ كعرب، 
بل حسبوهم مجــرد »برابرة« ينتمون لثقافة ال صلة لها بالعربية ! .

رغم الطابــع  الموضوعــي و»الجـــاف« لموقف المشارقــة من 
المغاربة و انتمائنا لثقافة اسمها األمازيغية، فقد كان أيضا صادما 
لــ »لَْتَْقفين« المغاربة وجعل منهم، بعد مراجعة نقدية لموقفهم، 

مثقفين حقيقيين نحن في أمس الحاجة إلى أنوارهم.

»يف احلاجة اإلى 
املثقف الأمازيغي«

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل وكرمه المرحوم

احلاج م�شطفى ال�شباح
وعلى إثر هذا المصاب الجلل تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر عبارات 
التعـازي والمواسـاة إلى شقيقة الفقيد السيـدة سعـاد السبـاح رئيسـة 
الجمعية المغربية لحمايـة السالمـة الصحيـة، وصهـره الزميــل حميد 
النقراشي، وأشقـاء الراحل، العـربـي وعبد الحميد وحسن وعبد المجيد 
سائليـن  ونعيمـة،  ولطيفـة  وسعاد  أنيسة  وشقيقاته  اللطيف،  وعبد 
المولــى سبحـانــه وتعالى أن يتغمــد الفقيــد بواسع رحمتـه ويشملـه 

بسابغ مغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

)�صدق اهلل العظيم(

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

والمواساة  التعازي  عبارات  بصادق  الصحية  السالمة  لحماية  المغربية  الجمعية  أعضاء  يتقدم 
إلى رئيسة هذه الجمعية السيدة سعاد السباح على إثر وفاة شقيقها 

احلاج م�شطفى ال�شباح
سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيــد بواسع رحمته ومغفرته و رضوانه ويجعله في جنات الخلد مع النبيئين 

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان..

)�صدق اهلل العظيم(
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األوروبية على  الدول  لبعض  الكّلي  االعتماد  أدى 
والمـــواد  واألدويــة  السيارات  من  الصين  إمدادات 
الرئيس  باعثها  كان  »وخيمـة«  نتائـج  إلى  الغذائية 
»وباء كوفيد 19«؛ وهو ما دفــعَ المفوضية األوروبية 
في  إستراتيجــي«  ذاتي  »استقــالل  إلى  الدعوة  إلى 

القطاعات الرئيسية مثل األدوية.
وكشفــت جائحــة »كورونا« عن االعتماد المفرط 
للشركات والحكومات األوروبيــة، التي تعاني بالفعل 
من التوترات التجارية بين الصين والواليات المتحدة، 
على الصين في كل شيء تقريبـــا بدءا من السيارات 

وحتى األدوية.
الدراسات  »مركز  من  لو،  دير  فان  غيوم  وأشادَ 
السياسية األوروبية«، في حديثــه للشبكة اإلعالمية 
األلمانية »دويتشه فيلــه«، بالنموذج المغربي حيث 
»هناك ظروفا أكثر مالءمــة لمجــاالت معينـة وفيما 
ذات  والقطاعات  المتجددة  بالطاقة  خصوصا  يتعلق 

الصلة بالبيئة«، مؤّكدًا أّن »المغرب في صدارة الترتيب ويحاول االتحاد األوروبي االستفادة 
من ذلك«.

وأوضح المتحدث في تصريحــات إعالمية أّن »الفكــرة التي أعربت عنها المفوضيـــة 
األوروبية بشأن تنويع سالسل اإلمدادات يمكن أن تكون مفيدة للمغرب، ويمكن أن تسرع 

وتيرة المفاوضات حول اتفاقية تجارية جديدة«.
وتطمحُ عدد من الدّول األوروبية إلى التّقليل من اإلمدادات القادمة من الصّين من 
خالل جعل »سالسلها الخاصة أكثر مقاومة للصدمات المستقبلية، ويشمل هذا التقليل من 

االعتماد المفرط على الصين وتقريب مصانع اإلمدادات من األراضي األوروبية«.

)مؤتمر  األونكتاد  نيسيتا، من  أليساندرو  وقال 
»المغرب  إن  والتنمية(،  للتجــارة  المتحــدة  األمم 
في وضع جيد للغايـة بسبب قربه، وألنــه جزء من 
فإن  األوروبي،  لالتحاد  اإلقليمية  التجارة  اتفاقيات 
قواعد المنشأ الخاصة به تتكامــل إلى حــد ما مـع 

قواعد االتحاد األوروبي«.
عدد  به  يعيــش  الذي  األوروبي،  االتحاد  ويعد 
ضخم من المهاجرين المغاربة والسيما في فرنسا 
للمغرب، حيث  اقتصادي  أكبــــر شريــك  وإسبانيا، 
يستحوذ االتحاد األوروبي على أكثر من نصف تجارة 
المغرب واستثماراته الخارجية. وتمثل حركة التجارة 
اآلالت  تجارة  عليها  تهيمــن  والتي  اإلثنين،  بين 
ومعدات النقل، حوالي 40 في المائة من الصادرات 

والواردات )بالمغرب(.
وقد أسهمت روابط المملكة االقتصادية والتجارية المزدهرة، وخاصة مع االتحاد األوروبي، 
واالستثمار الضخم في البنية التحتية، والحوافز مثل اإلعفاءات الضريبية والعقارية، ظهورها 
كرائدة في جذب االستثمار األجنبي المباشر في إفريقيا، وجاءت فرنسا كرائدة لمعظم هذه 

االستثمارات في عام 2018.
ويقول الخبراء إن »المغرب، واحة االستقرار السياسي في الناحية الجنوبية المضطربة 
من االتحاد األوروبي والشريك التجاري الموثوق به للكتلة األوروبية، قد يكون خيارا واضحا 

للشركات التي تتطلع إلى تقليص طول سالسل اإلمدادات الخاصة بها«.
عن هسبريس

استضافت مدينة طنجة، امس السبت، بيعا 
بالمزاد العلني ألعمال فنية سيعود ريعه بالكامل 
لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس 
كورونا المستجد 19، الذي أحدث بتعليمات من 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس.
والتضامنية،  الفنية  المبادرة  في  وشارك 
التي نظمتهــا دار “مزاد آند آرت”، حوالــي 50 
والذين  المشارب،  مختلـف  من  مغربيا  فنانـا 
وطارئة،  نبيلة  لقضية  الفنية  أعمالهم  وهبوا 
بهدف المساهمة في مكافحة جائحة فيروس 
كورونا المستجد وتعزيز قيم التضامن والتعاون 

الوطنيين.
ولبى النداء ثلــة من عشــاق وهواة جمـع 
األعمال الفنية للمشاركة في هذا البيع الخيري 
أعمال  اقتناء  وبهدف  الوطنية،  بالروح  المفعم 
فريدة أبدعتها أنامل فنانين مغاربة ودوليين، 
ومحمد  بينبين  وماحي  الرواس  صفاء  أبرزهم 
دو  وغوستاف  اهلل  ضيف  الدين  ونور  مليحي 
علــوي  وكريستين  الوطاســي  ورشيد  ستايل 
الرحيم  وعبد  بوعبيد  وبوزيد  يوسف  والدويب 
وعبد  فهيما  وستيف  ركراكي  وشكري  يامو 
الكريم الوزاني وهبة خمليشي وإلينا برينتيس 

وغيرهم.
العلني،  المزاد  هذا  عن  المسؤول  وأشار 
المغرب  لوكالة  تصريـح  في  بنتاويت،  شكري 
ستحول  الذي  الحدث،  هذا  أن  لألنباء،  العربي 
إلى الصندوق الخاص “كوفيد  أرباحه بالكامل 
-19، ما كان ليكون لوال تبرعات كبار الفنانين 
تشكيليين  رساميــن  من  واألجانب،  المغاربة 
من  قــدر  أكبـر  جمـع  بهدف  وذلك  ونحاتين، 

المساهمات لفائـدة الصنــدوق الخاص وأيضا 
دعم الجهد الوطني للقضاء على الجائحة.

وقال شكري بنتاويت “اشتغلنا على مدى 
3 أشهر لجمع هذه المجموعة المكونة من 56 
عمال فنيا، من بينها لوحات وصور ومجموعة من 
الكتب”، الفتا إلى أن بعض األشخاص شاركوا 
في العملية من خالل تبرعات، بينما وهبت أروقة 
فنية من الدار البيضاء وفاس والرباط ومراكش 

لوحات للفنانين المتعاملين معها.
من جانبها، اعتبرت الرسامة هبة خمليشي، 
في  المشاركين  بين  من  سنا  األصغر  الفنانة 
المزاد الخيري، أنها “ليست المرة األولى التي 
تشارك فيها في مــزاد علني، بعـد مرة أولى 
في مزاد لفائدة األطفـــال، لكن هــذه المرة 
من أجل قضية وطنية، أال وهي مكافحة جائحة 

كوفيد 19”.
وأعربت عن سعادتها للمشاركة في تعزيز 
قيم الفن والمساهمة في هذا الزخم االستثنائي 
من التضامن في إطار الصندوق الخاص بتدبير 

جائحة كوفيد 19.
باإلضافة إلى رسومات على الورق ولوحات 
المدارس  مختلــف  من  موهوبيـن  لفنانيــن 
التشكيلية، ضمت مجموعة األعمال المعروضة 
في المزاد أيضا صورا فوتوغرافية وخمس كتب 

حول المغرب واثنين من المطبوعات الحجرية.
ومكـن المزاد العلنـي من جمـع أزيد من 
مليون درهم، والتي سيتم تحويلها بالكامل إلى 
الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا 

المستجد.

طنجة : بيع باملزاد العلني لأعمال فنية لفائدة 
ال�شندوق اخلا�س بتدبري جائحة “كورونا”

اإطالق حملة حت�شي�شية يف �شفوف 
البحارة وجتار ال�شمك حول مخاطر 

فريو�س “كورونا” بطنجة

ني يف اإمداد ال�شيارات  دول اأوروبية تراهن على املغرب لتعوي�س ال�شّ

المتوسطية،  البحري  الصيد  أطلقت غرفة 
واسعة  تحسيسية  الماضي، حملة  الثالثاء  يوم 
النطاق لتوعية مهنيــي الصيد البحري وتجـــار 
المستجد  السمــك بمخاطــر فيــروس كورونا 

وسبل الوقاية من العدوى.
وتروم الحملة، المنظمة تحت إشراف والية 
مع  وبتنسيق  طنجة-تطوان-الحسيمة  جهة 
مندوبية الصيد البحري بطنجة والوكالة الوطنية 
المساهمة  للصيد،  الوطني  والمكتب  للموانئ 
في الحد من انتشار وباء كورونا المستجد من 
االحترازية  بالتدابير  المهنيين  تحسيس  خالل 
واإلجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الشروع 

في تخفيف قيود الحجر الصحي.
يجــري  التي  المبادرة،  هــذه  تشمل  كما 
تنزيلها بتعاون مع الجمعيات المهنية الممثلة 
للبحارة وتجار السمك، تعقيم وتطهير كل من 
ميناء طنجة المدينة ومراكــب الصيــد البحري 
ومعالجة  بتصبير  الخاصة  والمعامل  واألسواق 

منتجات البحر.
وأبرز الحنصالي رؤوف، مدير غرفة الصيد 
البحري المتوسطية، أن العملية، التي انطلقت 
الفارط بحملــة تحسيسة وعملية  الثالثاء  يوم 
تعقيم المراكب بميناء الصيد بطنجـة، تنــدرج 
وضع  النطاق  واسع  توعوي  “برنامــج  ضمن 
بتنسيق بين مختلف الشركاء في سياق جهود 

احتواء الوباء على صعيد مدينة طنجة”.
وأضاف الحنصالي رؤوف، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي لألنباء، أنه بالنظر إلى الوضعية 

الوبائية الحالية بمدينة طنجة، كان لزاما على 
عملية  بإطالق  المبادرة  البحري  الصيد  قطاع 
كوفيد  مرض  مخاطر  حول  كبيرة  تحسيسية 
19، معتبرا أن “البحارة على وعي بمسؤوليتهم 

وبمخاطر الوباء وسرعة انتقال العدوى”.
وأشار إلى أن غرفة الصيد البحري تجندت، 
إلى جانب باقي الشركاء، إلطالق حملة متواصلة 
المراكب  جميع  وتعقيم  المهنيين  لتحسيس 
السمك”،  وتجارة  بصيد  المتعلقة  والمرافق 
السلطات  بجهود  السياق  هذا  في  مشيدا 
العاملين  لحماية  الوصية  والوزارة  العمومية 
الحيوية  القطاعات  الذي يعتبر من  القطاع  في 

المنتجة.
من جانبه، نوه العشيري عبد العزيز، رئيس 
الكونفدرالية المغربية للصيد البحري التقليدي، 
بالمجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية 
والتنظيمات المهنية )الغرفة والجمعيات( لحماية 
القوارب  العاملين في القطاع من خالل تعقيم 
وكافة مرافق الميناء ومخازن صناديق السمك، 
معتبرا أنها “إجراءات ممتازة” لحماية قطاع حيوي 

لم يتوقف خالل فترة الحجر الصحي.
وحث البحارة ومهنيي قطاع الصيد البحري 
على ضرورة الوعي وااللتزام باإلجراءات الوقائية 
من قبيل لبس الكمامات والحرص على التباعد 
“البحارة  أن  مبرزا  االختالط،  وتجنب  الجسدي 
السلطات  قبل  المتخذة من  اإلجراءات  يثمنون 

الحتواء الوباء”.



)تتمة ص1(
فــرق  أن  بنجيرة  سعيــد  السيد  وأضاف 
والغابات  للميــاه  التابعــة  النيـران  مكافحـة 
والدرك  المحلية  والسلطات  المدنية  والوقاية 
مباشر  وبإشـراف  المساعدة،  والقوات  الملكي 
من والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تعبأت 
ما  متواصلة  بصفة  واشتغلت  وجيز  ظرف  في 

مكن من السيطرة على النيران بسرعة.
وأضاف أنه تمت االستعانة أيضا بطائرات 
للقـوات  تابعة  النيران  إخماد  في  متخصصة 
“مجهـــودات  أن  مبــرزا  الملكيــة،  المسلحة 
مختلف المتدخلين مكنــت من احتواء النيران 
الغابة  من  أخــرى  مناطق  إلى  تقدمها  ومنع 
الدبلوماسية”، موضحا أن المساحة المتضررة 
من  أساسا  تتكــون  هكتارا   36 بحوالي  تقدر 
)الفلين  واألشجار  الثانوية  النباتية  األصناف 

والعرعار(.
من جانبه، أوضح القائد الجهوي للوقاية 
الكولونيل  المدنية بطنجة-تطوان-الحسيمة، 

لكافة  السريع  التدخل  أن  القباج،  الرحيم  عبد 
الفرق مكن من السيطرة على النيران في ظرف 
وجيز رغم الظروف المناخية غير المواتية التي 

تتميز بهبوب رياح وارتفاع درجات الحرارة.
المتضررة  المساحة  بأن  ذكر  أن  وبعد 
من الحريق تقدر بحوالي 36 هكتارا، سجل أن 
صهريجية  شاحنات   8 عبأت  المدنية  الوقاية 
إلى  جنبا  عملت  التي  العناصر  من  والعشرات 
والسلطات  والغابات  المياه  عناصر  مع  جنب 

المحلية وباقي المتدخلين الحتواء الحريق.
على صعيد آخر، أشار المســـؤول إلى أن 
أعــوان  المدنيــة، بمساعدة  الوقايـــة  عناصر 
واألمن  المحلية  والسلطات  الوطني  اإلنعاش 
إلخماد  اليوم  نفــس  مساء  تدخلت  الوطني، 
حريق ضخم شب بمخزن للمتالشيات بمدينة 
طنجة يحتوي على مــواد سريعــة االشتعــال 
مبرزا  كيميائيـــة(،  مواد  بالستيـــك،  )خشب، 
في  أو ضحايا  إصابــات  يخلف  لم  “الحريق  أن 

األرواح”.
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حريق الغابة “الدبلوما�شية” بطنجة 
ياأتي على م�شاحة 36 هكتارا

من الغطاء الغابوي

طنجة: تخوفات من التالعب بدفرت 
التحمالت اخلا�س ب�شوق اجلملة

للخ�شر و الفواكه

على بعد أيام قليلة من مناقشة المجلس 
الجملة  لدفتر تحمالت سوق  الجماعي لطنجة، 
التجار  الجديد، عبر عدد من  الفواكه  للخضر و 
تخوفهــم  عن  المحلي،  للشـأن  المتتبعين  و 
نفس  في  الجماعيين  المسؤولين  من سقوط 
األخطاء التي ارتكبت في السابق، مطالبين بنهج 
أسلوب شفاف وواضح في عملية منح االستفادة 

.)carreaux( من ل
وقالت مصادرنا، أنه على جماعة طنجة أن 
تتعامل بحذر في هذا الملف، و أن تعمل على سد 
كل الثغرات التي يمكن أن تؤدي إلى بروز نوع 
من الريع في العملية، أو بالمعنى األصح استفادة 

أو  أحقيتها  رغم عدم  المعروفة  األسماء  بعض 
أهليتها  لذلك.

وأضافت مصادرنا، أن دفتر التحمالت يجب 
حول  مشددة  و  واضحة  نصوص  يتضمن  أن 
يعتبر مربط  الذي  “للميزان”  الدائمة  المراقبة 
الفرس في تفشي الفساد بهذه المنشأة التجارية 

المهمة.
وطالب التجار، بأن يكرس دفتر التحمالت 
الجديد مبدأ الشفافية و المساواة و العدالة بين 
كل المتدخلين في  المجال، حتى نستطيع بناء 
تجربة جديدة متميزة تعود بالخير على المدينة 

و تجارها.

تضررا  القطاعات  من  العديد  عرفت  »كورونا«  جائحة  بزوغ  مع 
ملحوظا على المستوى االقتصادي والمعيشي. ويعتبر قطاع الحفالت 
بهذا  والمقصود  حاليا،  المتضررة  القطاعات  أكثر  بين  من  واألفراح 
القطاع كل ما يتعلق بتنظيم الحفالت واألفراح من :) زيانات – نكافات 
– فرق الفولكلور المغربي – مموني الحفالت – النوادل – المصورين 
– الفرق الموسيقية – النقاشات ... ( إذ أن هذا المجال يعتبر عالما بحد 
العاملة على  اليد  المائة من  30 في  أنه يشكل  إلى  ذاته، باإلضافة 
الصعيد الوطني، إال أن هذا لم يكن كافيا ليلتفت إليه المسؤولون. 
أسمــاء  »الزيانــة«  به  أفــادت  ما  وحسب  »الزيانات«  ناحية  فمن 
السويحلي، فإن أغلب زميالتها في المهنة ، كن قد جهزن إطالالت 
جديدة لمواكبة آخر الصيحات، لموسم األفراح القادم، السترداد المبلغ 
كما هو الحال في كل سنة ، قبل أن يكون »لكورونا« رأي آخر، وأن 
يتوقف هذا الموسم ألجل غير مسمى. وأشارت المتحدثة أنه يوجد 
العديد من النســاء اللواتــي اندمجــن مـؤخــرا في هـــذه المشاريــع، 
هــذا  في  كغيرهن  يعانين  اآلن  وهن  القروض،  من  العديـد  عبــر 
المجــال. باإلضافـــة إلى )النكـافـــات( الالئي أصبحن يحصلن على 
قوت يومهن بصعوبة، علما أن العاملين في هذا الميدان، اليتوفــرون 
على أي وثيقـــة تثبت عملهم، لكي يستطيعوا بذلك االستفادة من 
ظل  في  للمواطنين  الحكومة  قدمتهــا  التـي  والتعويضــات  الدعم 
جائحة »كوفيد19«. وأضافت أنه بالرغم من استئناف عمل صالونات 
الحالقة والتجميل مؤخرا إال أنهن لم يغطين بعد ولو ربع الخسائر 

التي عانين منها في هذه الجائحة.
وعالقة بالموضوع، وبالنسبــة للفـــرق الموسيقية، فإن الحال ال 
يختلف عندهم كثيرا عن الباقي، فحسب ما صرحت به الفنانة زكية 
الذي  للركود  نظرا  الجائحة،  قبل  معهم  ابتدأ  قد  الضرر  أن  يخلف، 
يعرفه هذا المجال ابتداء من فصل الشتاء إلى ما يقارب شهر مارس. 
وأضافت أنهم قد طالبوا االستغاثة أكثر من مرة لكنهم لم يلقوا أي 
استجابة لهم، بل على العكس تماما، ففي كل خروج أو تصريح لرئيس 
الحكومة سعد الدين العثماني كان يحث فيه على توقيف هذا المجال 
حاليا. األمر الذي جعلهم يعيشون أوضاعا مزرية، دون أن يكون لهم 
أي دخل يومي ولو »بدرهم واحد« كما جاء على لسانها، وهو الوضع 

الذي أطلقت عليه نعت »الويالت«.
لمموني  المهنيــة  الجمعيـة  رئيس  أوضح  الصدد،  نفس  وفي 
الحفالت بطنجة السيد نور الدين المرابط، أن الممونين قد تضرروا 

العاملين  النوادل والعمال  إلى  الجائحة، باإلضافة  بدورهم من هذه 
معهم. إذ قاموا ببعث رسائل عديدة، لرئيس الحكومة، ولوزير التجارة 
والصناعة، وأيضا لوزير الداخلية، ولولي وعمدة مدينة طنجة، وكذا 
مديرالمالية، بغية إيجاد حل لهم، غير أن آذان الجميع قد كانت صماء.

هذا باإلضافة إلى أنهم قد قاموا بإرسال طلب لشركة أمانديس 
التي تدير قطاع الماء والكهرباء بالشمال، يلتمسون فيه تأجيل أدائهم 
للفواتير إلى غاية شهر دجنبر، على أمل أن تكون المياه قد عادت إلى 
مجاريها، وقد تم قبول هذا الطلب من طرف الشركة المذكورة، لتبقى 

مسألة أداء واجب الكراء عالقة لديهم.
إسم  عليه  أطلقوا  نداء  وجهوا  قد  أنهم  ذاته،  المصدر  وأضاف 
اإلعالمية.  المنابر  مختلف  في  النداء  هذا  بث  وقد  ممون«،  »صرخة 
وأشار أيضا إلى أن هناك مجموعة من مموني الحفالت الذين تنحوا 

عن هــذه المهنــة، بسبـــب خسائرهم الكبيرة.
وجدير بالذكر، أن مموني حفالت مدينة طنجة، قد قرروا عــدم 
اقتنــاء أضحيـــة العيد هذه السنــة تضامنا واحتراما لمستخدميهم 
الذين لن يقتنوا بدورهم األضحية، وكذا تضامنا مع باقي المتضررين 

من هذا الوضع.
في  تتجلى  إليهـا  المشار  الجمعية  بها  قامــت  خطــوة  وآخر 
طلب لقـاء مع والي مدينة طنجــة، والزالــت إلى اليـــوم تنتظر الرد. 
التي  األخرى  القطاعات  كباقي  بدعمهم  القطاع  عاملو هذا  ويطالب 

استفادت من الدعم في ظل هذه الجائحة.
وال يجادل اثنان في كون التضررالكبير الذي عرفه هذا القطاع، 
الغير مهيكل، األمر الذي يجعلنا نطرح الكثيرمن التساؤالت، حول مآل 
هذا القطاع، ولماذا لم تعره الحكومة أي اهتمام باعتباره قطاعا مثل 

القطاعات األخرى؟ علما أنه يمثل نسبة مهمة من اليد العاملة.
سؤال آخر يطرح نفسه حول التخفيف األخير من حالة الطوارئ 
باستعمال  السياحية،   للمؤسسات  والذي سمح  تعرفها بالدنا،  التي 
في   75 باستخدام  والسماح  اإليوائية،  طاقتها  من  المائة  في   100
المائة من الطاقة االستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، 
بينما لم يسمح لهذا القطاع بالعمل واستخدام ولو 50 في المائة من 
طاقته االستيعابية !؟ فهل جائحة كورونا تهدد فقط قطاع الحفالت 

دون غيره من القطاعات،سالفة الذكر؟

العاملون فيه ي�شرخون وي�شتغيثون
تنظيم  قطاع  على  هز  “كورونا” جتجُ

احلفالت والأعرا�س

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن يوم األربعاء 22 يوليوز الجاري هو فاتح 
شهر ذي الحجة لعام 1441، وأن عيد األضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 31 يوليوز.

وذكر بالغ للوزارة، أنها راقبت هالل ذي الحجة 1441 هجرية بعد مغرب يوم الثالثاء 
29 ذي القعدة هـ موافق لـ 21 يوليوز 2020م، فثبت لديها رؤية الهالل ثبوتا شرعيا.

أهل اهلل هذا الشهر المبارك وعيد األضحى على موالنا أمير المؤمنين وحامي حمى 
الوطن والدين صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل باليمن والبركات ،وعلى 
ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير الجليل موالي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية 
الشريفة بالخير والبشر، وعلى الشعب المغربي، واألمة اإلسالمية قاطبة بالرقي واالزدهار 

واألمن والهناء. إنه سميع مجيب.

وزارة الأوقاف تعلن 
ر�شميًا اجلمعة 31 يوليوز 

اأول اأيام عيد الأ�شحى

رميساء بن راشد
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تتجه دول االتّحاد األوروبي إلى االستغناِء 
من  اإلمداد  سالسل  تأمينها  في  الصّين  عن 
فيها  تتحدّد  بديلة  أسواٍق  عن  البحث  خالل 
شروُط القرِب و »الكفاءة« واالستقرار، وذلك إثِر 

تضرّر اقتصادات أوروبا من جائحة »كورونا«.
األوروبية  الدول  من  عدد  تفكيــر  وبــات 
منصبًا على إعادة تأمين سالسل اإلمداد وعدِم 
ترّكزهــا في مكـان واحد مثـل الصيـن، وهي 
بدعِم  المتحدة  الواليات  أقرّتها  التي  الخطوة 
عودة الصناعات األمريكية من الصين وغيرها 

من الدّول لكي تنتج محليا مرّة أخرى.
ويحاول »قادة أوروبا« البحـث عن خطــة 
بديلة لتقصير سالسل اإلمـداد ودرء ترّكزهــا 
في الصين، وذلك إما عبر توطينها في االتحاد 
األوروبي أو بالقرب منه. كما يروج التفكير حاليًا 
في السّوق المغربية أو البرتغالية لتكون البديل 

للتنين  الصيني.
ويعدُّ االتحاد األوروبي، الذي يعيــش به 
عدد ضخم من المهاجرين المغاربة، والسيما 
اقتصادي  شريــك  أكبر  وإسبانيــا،  فرنسا  في 
للمغرب، إذ يستحوذ على أكثر من نصف تجارة 
حركـــة  وتمثل  الخارجيــة.  واستثماراته  البلد 
التجارة بين الطرفين، التي تهيمن عليها تجارة 
اآلالت ومعدات النقل، حوالي 40 في المائة من 

الصادرات والواردات )بالمغرب(.
ويقول الخبراء إن »المغرب، واحة االستقرار 
السياسي في الناحية الجنوبية المضطربة من 
الموثـوق  التجـاري  والشريك  األوروبي  االتحاد 
واضحًا  خياراً  يكون  قد  األوروبية،  للكتلة  به 

للشركات التي تتطلع إلى تقليص طول سالسل 
اإلمدادات الخاصة بها«.

الكتاني  عمر  االقتصادي  المحلل  ويؤّكد 
أّن »المغرب يمكن أن يحظى بثقة األوروبيين 
لجلب االستثمارات، بالنّظر إلى أّن كّل الظروف 
مواتية؛ فاليد العاملة متوّفرة ورخيصة، كما أنه 
ينعمُ باالستقرار السياسي ويمّثل نموذجًا في 
مركـز  يمّثل  »البلد  أّن  مورداً  إفريقيا«،  شمال 

انطالق إلى السوق اإلفريقية«.
تصريــح  في  االقتصادي،  الخبيـر  وأشـار 
لجريدة هسبريس اإللكترونية، إلى أّن »هناك 
أسواقا دولية ضخمة تريد الدخول إلى المغرب، 
والبرازيلية؛  والتركية  الرّوسية  السوق  مثل 
وذلك بالنظر إلى الموقع اإلستراتيجي للمملكة، 
مبرزًا  بها«،  تزخر  التي  الواعدة  الفرص  وكذا 

ال�شتقرار ورخ�س العمالة«.. اأوراق مغربية جللب 
ا�شتثمارات اأوروبية

وْر اْلَقْهَرة اإَِذا َزاْد ْعَلى �سُ
و.. ا�سُ اْلْ �سَ ْي�ِسيْخ َيالَظّ
ْلَهاُمو ْبَلى اْي �سْ ُموْل الَرّ

و.. ا�سُ ْوْعَماْت ِعنْي َع�َسّ
ي ُخوْذ َهاِدي ْمْن َعْنِدي َيا ْبْن َعِدّ

ي.. ْك ْحَزاْم َرا�سِ ْر ْعَلى ْكْر�سْ ال ْتِزَيّ
اِن ْتْطَواِف.. ْوْت�َساال ْجْهِدي َعَيّ

ي.. وْك ْفَرا�سِ ْفَلى ْوال�ُسّ يْت ْبالّدْ ْوَغِطّ

يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

محمد العمراني

مجرد توضيح

في خضم النقاش الدائر حول الحاجة لتنظيم اإلنتخابات في موعدها المنتظر بحر 
الخاص  بالنظر للسياق  االنتخابات،  بتأجيل  المنادية  الدعوات  أثارته  المقبلة، ومآ  السنة 
الذي تجتازه بالدنــا، بسبب التداعيــات المدمرة اقتصاديا واجتماعيا التي خلفتها هاته 
الجائحة، والتي ستزداد حدة خالل السنتين المقبلتين وربما لسنوات قادمة، حيث اعتبر 
المنتخبة  المؤسسات  ريــع  من  المنتفعـة  المحظوظين  وطبقة  السياسية  األحزاب  قادة 
للمسار  تعطيل  هو  االنتخابية  لالستحقاقات  بتأجيل  مطلب  أي  أن  الحكومية،  والمقاعد 

الديمقراطي الذي انخرطت فيه البالد منذ عقود، وترسخ في دستور 2011..
وفي الوقت الذي كان على قادة ومسؤولي هاته األحزاب أن يبرهنوا عن جدواهم 
اليومي،  معيشهم  مستوى  تغييــر  في  الحيوي  ودورهم  للمواطنين،  اليومية  الحياة  في 
بمبادراتهم الخالقة، و وفي الوقت الذي كان عليهم ان يرفعوا من منسوب ثقة المواطن 
الثقـة تتعرض الستنــزاف  في األحزاب السياسة، حدث العكس تماما، حيث باتت هاتـه 

متسارع وبشكل يومي، يهدد بقطيعة تامة بين المواطن والفاعل الحزبي.. 
ولمن يريـد التأكد من هذا النزيف في رصيد الثقـة، إن بقي هناك رصيد، أن يتأمل 

بعض الصور التي ميزت المشهد السياسي خالل األسابيع القليلة المنصرمة. 
الصورة األولى: منذ بداية جائحة كورونا قرر مجلسا النواب والمستشارين تقليص 
عدد الحضور في الجلسات، تطبيقا لتدابير الوقاية والتباعد المعلن عنها من السلطات 
مفتوحـة  عطــالـة  في  المستشارين  النواب  من  المئـات  دخـول  والنتيجـة  العمــوميــة، 
التنقـل  تعــويض عن  األخرى، من  االمتيـازات  بجميع  االحتفـــاظ  مـع  األجــر،  مدفوعـة 

ومصاريف الهاتف ووو.. 
وإذا كان لنا أن نجد للسادة ممثلي األمة عذرا بالغياب خالل فترة الحجر، فإن االمر 
تحول إلى فضيحة سياسية مدوية، عندما واصل البرلمانيون والمستشارون غيابهم عن 
الحجر  تدابير  الحكومة عن تخفيف  إعالن  اللجان، حتي بعد  الجلسات واجتماعات  حضور 
الصحي وسمح بالنقل عبر وسائل النقل العمومية، ورخصت الفنادق والمطاعم والمقاهي 

باستئناف نشاطها!!!..
وهذا يدفعنا لطرح السؤال التالي:

أال تعتبر األجور والتعويضات التي دخلت جيوب ممثلي األمة الذين ظلوا في بيوتهم 
كسبا حراما، ويدخل أصحابه في زمرة آكلي السحت؟!..

األحزاب  زعماء  مع  لقائه  في  الداخلية  وزير  اعالن  بعد  مباشرة  الثانية:  الصورة 
2021، حتى توحد قادة  السياسية، أن اإلنتخابات ستنظم في موعدها المقرر بحر سنة 
مقرات  على  يطوفون  وشرعوا  وتطاحناتهم،  خالفاتهم  وتناسوا  االحزاب،  هاته  شبيبات 
األحزاب السياسية طلبا لدعم اإلبقاء على الالئحة الوطنية، بل والرفع من عددها، عاما أن 
هناك شبه إجماع لدى المواطنين المتخصصين في الشأن العام الوطني على أن الئحة 
والدليل  االحزاب،  زعماء  ومقربو  حواريو  منه  يستفيد  سياسي،  ريع  إلى  تحولت  الشباب 
2002 لم تنجب كوادر سياسية شابة، استثناءات  الوطنية سنة  الالئحة  اعتماد  إنه منذ 

معدودة على أصابع اليد.. 
خالفاتهم،  متانسين  للدعم،  طلبا  األحزاب  مقرات  على  الحزبية  الطبيبات  طواف 
يؤكد مرة أخرى أن الفاعل الحزبي في واد والمواطن في واد آخر، وأن هناك فجوة بسعة 

المسافة بين السماء واألرض.. 
الصورة الثالثة: المهزلة التي رافقت تمرير المادة 247 من قانون المالية المعدل، 
أقتبس إحدى  الشرقلوي، الن  الدستوري األستاذ عمر  القانون  الخبير في  وهنا استسمح 
تدويناته ، ألنها تغني عن أي قول آخر، يقول فيها: »دبا أسيدي احنا شعبويين وغالطين 
ومذكــرات،  أجندة  واعندنا  المغالطــات،  ونمرر  البلــد،  تنعرفوش مصالح  وما  وجاهلين 
المشــروع،  الحكومـة في  247 مكرر جابتها  المادة  أن  أخبروني كيف  لكن باهلل عليكم 
وتم سحبها من المشــروع أثناء التصويت عليه من طرف جميع الفرق بمجلس النواب، 
وأحيلت على مجلس المستشارين وتمت إعادتها، ورجعت لمجلس النواب الذي رفضها 
تتحول  تغير حتى  ماذا  عليكم  باهلل  مقنع،  تفسير  بدون  أمس  ليقبلها  الماضي  األسبوع 
مادة مشيطنة إلى مالك؟، ماذا جرى حتى تتحول المادة من وجه قبيح إلى ملكة جمال؟. 

الحقيقة أن هناك شيء ما ليس على ما يرام«.
الصورة الرابعة: توثق للزيارة التي قام بها عبد اللطيف وهبي، األمين العام لحزب 
األصالة والمعاصرة لمقر حزب العدالة والتنمية، باحثا عن صفحة جديدة من العالقة بين 
الحزبين، عنوانها العريض الحصول على صكوك الغفران لحزب الجرار، لعله يحظى بعطف 

اإلخوان عند توزيع كعكة حكومة 2021..
هاته الزيارة خلفت رجة كبرى داخل حزب البام، بالنظر لحجم اإلهانة واإلذالل التي 
الذي  العثماني،  الدين  البيجدي وفي مقدمتهم سعد  قـادة  بها وهبي من طرف  عومل 
انتهزها فرصة لفرض شروط االستسالم والخنوع على حزب كان يعتبر إلى وقت قريب 

خصمه اللدود.. 
طبعهـا،  الذي  بالسيـاق  الزيارة،  هاته  المواطنـون  يقابل  أن  الطبيعـي  من  وكان 
عن  البحث  هاجس  فقط  يحركها  األحزاب  جميع  أن  لهم  اكدت  ألنها  كبير،  باستهجان 
مكاسب آنية لقادتها وزعمائها، وان ال فرق بين حزب وآخر إال بقدرته على التلون والقفز 

من موقع آلخر بما يخدم مصالح منتسبيه.. 
اآلن وبعد هاته الصور التي تفضح انتهازية جميع األحزاب السياسية، هل الزالت في 

حاجة إلى التساؤل عن سبب نزيف رصيد ثقة المواطن في الفاعل الحزبي؟!

اآ�شفون.. لقد نفذ ر�شيدكم!.

أّن »هناك رغبة وإرادة سياسية لتأهيل السوق 
المغربية«.

الصناعة  »جودة  أّن  ذاته  المحلل  واعتبر 
المغربية تتأتّى من جودة اإلنسان وكفاءته«، 
قابلون  »المغاربة  أّن  الصــدد  في هذا  مبــرزاً 
للتعلم بسرعة، كما أن هناك مؤهّالت طبيعية 
متنوّعة تجعُل األوروبيين يميلون إلى االستثمار 

في المغرب«.
»المغرب  أّن  على  ذاتــه  الخبيــر  وشــدد 
ما  وهو  العسكرية،  تأهيل صناعته  على  مقبل 
سيجعل أنظار الحلفاء االقتصاديين اإلقليميين 
»السوق  أّن  معتبراً  إليه«،  تتجه  والدّوليين 
المغربية يمكنها أن تنافس نظيرتها البرتغالية 

في جذب المستثمرين«.
* عن »هسبريس«

تخبر إدارة ثانوية محمد أرسالن الخصوصية و معهد فضاء المعرفة آباء التالميذ الناجحين في 
امتحان نيل شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2019/ 2020 أنه بإمكانهم تسلم شهادة أبنائهم 
و بناتهم شخصيا مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة 

الثانية عشرة )12.30( و النصف زوااًل بإدارة المؤسسة. 
و تنهي اإلدارة إلى أولياء التالميذ  أنها ستواصل عملها من تاريخ 21 يوليوز الحالي إلى يوم 8 
غشت 2020 إلنهاء عملية تسليم شهادات البكالوريا حيث ستغلق مكاتبها خالل العطلة الصيفية 

من التاريخ المذكور أعاله إلى غاية يوم 23 غشت 2020.
و ستستأنف بحول اهلل عملها من جديد يوم اإلثنين 24 غشت 2020 في الساعة التاسعة صباحا 

و السالم.

اإعالن لآباء و اأولياء التالميذ حول ت�شليم �شهادة البكالوريا

مجموعة مدارس موالي عبد العزيز
ثانوية محمد أرسالن 
معهد فضاء المعرفة  

ــ طنجة ــ
طنجة في 2020/07/21

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية 
لمواكبة  رحــالت خاص  برنامج  إطـالق  عن 
ظـروف  أفضــل  في  المسافريــن،  تنقالت 
السالمة الصحية والراحة، خالل فترتي عيد 
األضحى والعطلة الصيفية، وذلك ابتداء من 

يوم اإلثنين 27 يوليوز الجاري.
البرنامج  أن هذا  للمكتب  بالغ  وأوضح 
المعتادة،  القطارات  إلى  يشمل، باإلضافــة 
قطارات إضافية ال سيما على المحاور األكثر 
التي تهتم  التأطيرية  الفرق  طلبا، وتكثيف 
داخــل  المسافرين سواء  وإرشاد  باستقبال 

المحطات أو على متن القطارات.
وأضاف المكتب أنــه لتشجيع الرحـالت 
مسافرين(،   5 )حتى  الجماعيــة  أو  الفردية 
سيطلق المكتب بطاقــة سفر تقدم عــددا 
غير محدود من الرحالت مع تخفيض بنسبة 
و30  األطلـس  قطارات  على  المائة  في   50
)باستثناء  البراق  المائة على قطـــارات  في 

المراسالت المحلية(.
التي  البطاقــة  هــذه  أن  البـالغ  وأبرز 
تعرض بسعر جـذاب بـ 199 درهمـا فقـــط 
مميــزة  فرصـة  تعد  شهـر  لمدة  وصالحة 

المملكــة  ربــوع  واستكشــاف  الكتشــاف 
والثروات التي تزخر بها مختلف الجهات التي 
مفتوحـة  دعوة  تعتبر  كما  القطار.  يجوبها 
للقيام برحالت استكشافية رائعة عبر القطار 

بسعر جد مناسب.

القطــارات  سيـر  بأن  المكتــب  وذكـر 
سيتم مع االحترام التام للتدابير االحترازية 
والوقائيــة المتعلقــة بالسالمــة الصحيــة 
إلى  مشيرا  المختصة،  السلطات  وتوصيات 
أنه باإلضافة إلى التوفر على رخصة السفر 
ارتــداء  الالزم  من   ،2 رقــم  المنطقة  من 
الكمامة، واحترام قواعـد التباعد االجتماعي 
وتعزيــز  القطـارات،  بالمحطات وعلى متن 
والفضاءات  للقطارات  والتعقيــم  التنظيف 
المحلول  المشتركة بالمحطات وكذا توفير 

الكحولي بالمحطات والقطارات…
لالستعــالم  زبنـاءه  المكتــب  ودعــا 
المواقيــت الخاصة ببرنامــج  حــول هــذه 
وشروط  الصيفية”  والفترة  األضحـى  “عيد 
استخدام هذه البطاقة الجديدة عبر القنوات 

التواصلية التالية:
 www.oncf.ma( اإلنترنــت  موقعـــا 
www.oncf-voyages.ma( والصفحــــات 
الرسمية للمكتــب على مواقــع التواصــل 
بالمحطات  االستقبال  ومراكـز  االجتماعـي 

ومركز خدمة الزبناء باالتصال ب2255.

 “ال�شكك احلديدية” تطلق برناجما خا�شًا
بعيد الأ�شحى والفرتة ال�شيفية
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)البقية ص4(

َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

التي  املدينة  “تلك 
يف ال�شمال”

أن  لي  سبـــق  مطــول،  إذاعي  حوار  في 
الهادي  عبـد  الراحــل  المــؤرخ  مـع  أجريتــه 
السويسي  بحي  األنيــق،  بيتــه  في  التــازي، 
بالرباط، استغرق أكثر من أربع ساعات،تحدث 
المتوسطية،  طنجة  مدينة  عن  بإسهاب  فيه 
التي أنجبت ابن بطوطة، هذا الرجل الكوني 
في  النائيـــة  األصقـاع  جاب  الذي  المغامر، 
التفاصيــل  بأمانـة  وسجـل  وآسيــا،  إفريقيا 
غمارها.وختم  وخـاض  عاينها  التي  المذهلة 
الشخصيـة  المؤرخ حديثـه عن هذه  الدكتور 
المغامرة االستثنائية قائال : »لو أن طنجة لم 

تنجب سوى ابن بطوطة لكفاها فخرا«.
لقـد استرجعـــت هذه الشهادة في حـق 
مدينة طنجـة، على لسان مؤرخ له شـأن كبير 
أتابـــع  وأنا  التاريخية،  الدراسات  مجال  في 
التي واجه بهــا  األفعال االستنكاريـــة  ردود 
من  مسؤول،  غير  صبيانيا  تصريحا  المغاربة 
إسم  يذكر  أن  لسانه  يسعفه  لم  وزير  طرف 
والتي  الشمـال..«،  في  التي  المدينـة  »تلـك 
تلتزم بتوجيهات وتعاليم وزارته في مواجهة 
الوباء الذي اجتاحها، كما اجتاح مختلف أطراف 
وأصقاع األرض، وترضخ لإلمكانيات العالجية 
المتوفـرة، لعلنا نتمكن بقدرة قادر  الهزيلة 
البشرية من هذا  الخسائـر  بأقل  الخروج  من 
الوباء الذي كشــف المستـور، إلى الحــد الذي 
جعــل لسانـك لم يطاوعـك ليذكـر طنجـــة 

باسمها.
إننــي أتحسر على هــذا الزمــن الرديء، 
الذي جعلـنــا تحــت رحمـــة مــن هـم دون 
في  التاريخية،  مسؤولياتهـم  تحمل  مستوى 
بالصبر  نجتـازها  التي  الحرجـة  الظروف  مثل 
والتحمل والمكابدة، والتي تتطلب مزيدا من 
والتضامن  والتآزر  بالمواطنة  الحس  تعميق 
والتكافــل، بـدل التعامــل مـــع المغاربــــة 
بالالمباالة واالستخفاف. وَلعمري، فإن شعوبا 
كثيرة خرجت من المآسي والكوارث باختيارات 
وبدائل، جعلتها تتخلص من مختلف أشكـال 
التخلف الذي جثم على كاهلها، لتقف موقـف 
التي  الموضوعية  والمحاسبة، بكل  المراجعة 

يتطلبها نقد ذاتي مسؤول.
وال أريـد أن أكــون قاسيـا عليـك، أيهـا 
الوزير الذي ال أعـرف اسمـه لحد كتابـة هذه 
السطور، وال تحذوني الرغبة ألن أعرفه، فذلك 
أمر ال يهمني وال يشغل بالي، ما دمت أرثي 
استطاعــوا  الذين  والمغاربــة  المغرب  لحال 
تحمل ِوزر حكومة مغلوبة على أمرها، والتي 
أنت واحد من بين فريقها المعطوب، والدليل 
أن  هشاشتهــا،  يؤكـــد  الذي  الجلي  الواضح 
لسانك لم يسعفـك لتحديد اسم تلك المدينة 
أن  شئــت  إن  هي  والتي  الشمــال،  في  التي 

أعلمك كيف تتهجى حروفها األربعة األنيقة:
»الالتك طنجة«..

تمكنت فرق مكافحة الحرائـق، مســاء اإلثنين الفارط، من السيطرة على حريق شب بالغابة الدبلوماسية جنوب مدينة 
طنجة مخلفا تضرر حوالي 36 هكتارا من الغطاء الغابوي.

وأبرز المدير الجهـوي للمياه والغابـات ومحاربة التصحر للريف، سعيـد بنجيرة، أن الغابة الدبلوماسية بطنجـة عرفــت 
السابعة مساء، موضحا أن  الساعة  الزوال وتمت السيطرة عليه حوالي  الثالثة بعد  الساعة  اندلع حوالي  “حريقــا مهوال” 

“هبوب الرياح على المنطقة رفع من خطورة الحريق”.
)البقية ص3(

بطنجة “الدبلوما�شية”  الغابة  حريق 
الغابوي الغطاء  36 هكتارًا من  م�شاحة  ياأتي على 

حريق اآخر �سخم �سب باأحد م�ستودعات 
للمتال�سيات بحي بوخالف قرب املطار

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن يوم األربعاء 
22 يوليوز الجاري هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1441، وأن 

عيد األضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 31 يوليوز.

اجلمعة 31 يوليوز اأول 
اأيام عيد الأ�شحى

)البقية ص3(

ر�شميًا

أطلقت غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوم الثالثاء الماضي، حملة 
السمـك  وتجار  البحري  الصيد  مهنيي  لتوعية  النطاق  واسعة  تحسيسية 

بمخاطـر فيـروس كورونا المستجد وسبل الوقاية من العدوى.

اإطالق حملة حت�شي�شية يف �شفوف 
البحارة وجتار ال�شمك حول مخاطر 

فريو�س “كورونا” بطنجة


