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AssociAtion de lA Zone industrielle

de MoghoghA - tAnger

-- a Z I t  --

OFFRE DE LOCATION
DE SALLES

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

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

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

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

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

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

tétouan, 125, allée principale, tanger.

Entretien exclusif 
avec le Consul général 

d’Espagne à Tanger 

Don Alfonso Manuel 
Portabales Vázquez 

Lire en page 3

Lire en page 5

L’éducation sexuelle 
ne serait-elle plus 
un sujet tabou ? 

La tragédie « ADNAN » nous interpelle... 
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S’exprimant en arabe, une 
langue qu’il affectionne et 

qu’il maîtrise, le Consul géné-
ral partant de France à tanger, 
thierry VaLLat, a prononcé une 
émouvante allocution d’adieu 
adressée aux Marocains et ren-
dant particulièrement un hom-
mage poétique à la population 
tangéroise et à la ville de tanger.

a l’entendre, on comprendra 
que malgré le peu de temps qu’il 
y a passé parmi nous, le Consul 
général garde une grande at-
tache de tanger, une cité qu’il 
qualifie de  fantastique, accueil-
lante et ensorcelante. 

« Une ville d’amour, de coha-
bitation, de respect et de pardon 
qui m’a appris tant de choses 
durant trois années de cohabi-
tation. Elle m’a offert sa langue ; 
m’a présenté sa Mer, son Océan, 
ses plages, sa Montagne, ses 
artères, ses demeures, ses ha-
bitants et leur légendaire hospi-
talité. Je ne trouverai jamais les 
mots suffisants pour leur expri-
mer ma gratitude et mes remer-
ciements », dira thierry Vallat, 
concluant : « tanger, tu resteras 
ancrée dans ma mémoire ; Je ne 
t’oublierai jamais ! ».

M. thierry Mallat qui a déjà 
pris congé de la ville de tanger, 
devrait être remplacé par la nou-
veau Consul général de Franc à 
tanger, Denis François. 

C’est le 1er septembre 2017 
que le diplomate thierry Val-
lat avait pris officiellement ses 

fonctions de Consul Général de 
France à tanger, en remplace-
ment de Mme Muriel Soret qui 
nous avait quittés pour un poste 
similaire à Libreville, au Gabon.

C’était  le premier poste de 
Consul général à l’étranger qu’a 
occupé thierry Vallat à tanger. 
auparavant, il était  sous-direc-
teur de la Communication au mi-
nistère des affaires étrangères 
et du Développement internatio-
nal. 

Aujourd’hui arrivé en fin de 
mission, le consul général  de 
France à  tanger nous a quittés 
comme il est venu, dans le si-
lence et la discrétion. 

Ce jeune consul aura su, du-
rant son séjour de trois années  
dans notre ville, faire preuve 
de nombreuses qualités, parmi 
lesquelles la sincérité et la pa-
tience.

Féru des réseaux sociaux, à 

plusieurs occasions, il a montré 
son intérêt pour la langue  arabe 
classique et la darija (arabe dia-
lectal) : « choukran (merci)… 
mine fadlik (s’il vous plaît», ai-
mait-il répéter à ses nombreux 
interlocuteurs en signe de cour-
toisie. 

La discrétion de ce jeune 
consul et sa passion pour les 
réseaux sociaux ne nous au-
ront pas permis de le connaitre 
davantage, mais, malgré tout on 
peut dire  dans l’ensemble que 
son passage à tanger ne fut pas 
très remarquable. C’est la petite 
conclusion que peut faire un 
journaliste qui a pu le côtoyer de 
temps à autre.

Maintenant qu’il est appelé à 
servir  la diplomatie française 
sous d’autres cieux, nous lui 
souhaitons pleine réussite dans 
ses nouvelles attributions.

A. BAKHAT

Allocution d’adieu à la population de Tanger de

Thierry VALLAT 
consul général de France

Le Consul général d’Espagne 
rend visite au Maire de la Ville

Le nouveau Consul géné-
ral d’Espagne à tanger, 

Don alfonso Manuel Portabales 
Vázquez, a rendu, dans la mati-
née d’hier vendredi, une visite de 
courtoisie au maire de tanger, M. 
Mohamed Bachir abdellaoui, qui 
a reçu le diplomate espagnol à 
son bureau de l’hôtel de ville, en 
présence de ses proches colla-
borateurs, membres de Conseil 
de la ville.

Le maire abdellaoui a tenu à 
souhaiter à son invité de marque 
la bienvenue à tanger, soulignant 
les bons rapports qui ont tou-
jours marqué les relations entre 
le Consulat général d’Espagne et 

le Conseil de la ville de tanger.
Les deux parties se sont féli-

citées des excellentes relations 
unissant les deux pays voisins 
et amis, le Maroc et l’Espagne, 
s’engageant à fructifier ces rela-
tions chacun à son niveau.

M. alfonso Manuel Portabales 
Vázquez, s’est dit ravi de sa no-
mination dans notre ville où il 
a pris ses fonctions au début 
du moins d’août dernier (lire en 
page 3). 

A. BAKHAT

Une commission mixte représentant l’autorité locale, la Sû-
reté nationale, le bureau municipal d’hygiène, l’Office na-

tional de sécurité sanitaire et les douanes et impôts indirects, a 
déclenché récemment une campagne de contrôle dans plusieurs 
restaurants de tanger, dans l’objectif  de s’assurer que ces éta-
blissements fonctionnent en conformité avec les normes alimen-
taires, sanitaires et sécuritaires en vigueur.

Les contrôles ont concerné plusieurs restaurants classés et 
ont permis de relever des irrégularités liées à l’irrespect des 
stipulations de l’autorisation qui leur est délivrée et qu’ils ont 
outrepassées en transformant leurs établissements en débit de 
boissons alcoolisées. D’autres restaurants ont recruté des em-
ployés sans observer les règles exigées; certains n’affichaient 
pas ou modifiaient le nom légal de leur activité, alors que plu-
sieurs n’observaient pas les mesures sanitaires en lien avec la 
lutte contre la pandémie du Covid 19, comme la distanciation so-
ciale ou encore le port obligatoire par les membres du personnel, 
du masque de protection.  

En outre, il a été procédé à la saisie d’une centaine de bou-
teilles de boissons alcoolisées et de boissons gazeuses péri-
mées, ainsi que d’importantes quantités de produits alimentaires 
impropres à la consommation susceptibles de porter atteinte à la 
santé des clients.

Cette opération de contrôle a amené  les autorités locales 
compétentes à ordonner la fermeture  de 7 restaurants jusqu’à 
régularisation de leur situation juridique. L’un des gérants de ces 
établissements a été placé en garde à vue pour enquête au sujet 
d’irrégularités graves.

Un tour de vis dans 
les restaurants de Tanger

Importante Entreprise dans 
La Zone Industrielle de Tanger 

Cherche 

Ecrire au journal qui transmettra

Offre d’emploi

Comptable confirmé
* 3 ans d’expérience minimum

Avis de perte
Mme Ouafaa BOUZAIDI déclare avoir perdu dans des 
circonstances et lieu indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier nº 157781 / 06
concernant la propriété dite « Nouhaila »

Prière à toute personne ayant retrouvé ce document de 
bien vouloir le  rapporter à la Conservation foncière.
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Entretien exclusif avec le 
Consul général d’Espagne à Tanger 

Don Alfonso Manuel Portabales Vázquez 
Jeudi dernier en fin de matinée, 

notre hebdomadaire « Le Journal 
de tanger » était l’hôte du nouveau 

Consul général d’Espagne, Don alfonso 
Manuel Portabales Vázquez, en poste à 
tanger depuis le début du mois d’août 
dernier, qui a bien voulu nous accorder 
un entretien, après nous avoir reçus , avec 
toute la courtoisie digne de son rang de 
grand diplomate à l’œuvre depuis une 
quarantaine d’années.

après nous avoir confortablement ins-
tallés dans le salon d’accueil de son bu-
reau, la discussion s’est engagée sur la 
grande appréciation, par le diplomate, de 
la ville de tanger, sur la continuité satis-
faisante, en dépit de quelques restrictions 
imposées par la pandémie du Covid 19, 
des excellentes relations entre le Maroc 
et l’Espagne, deux pays voisins et amis 
séparés par un bras de mer de 14 km seu-
lement ; sur le fonctionnement normal du 
service des visas avec une attention par-
ticulière pour les cas spécifiques comme 
ceux des personnes malades et des étu-
diants, entre autres ; sur la communauté 
espagnole résidant à tanger et sa région, 
et sur l’action culturelle, scolaire et asso-
ciative maroco-espagnole.

Don alfonso Manuel Portabales Váz-
quez, qui connaît parfaitement bien 
le Maroc puisqu’ il y a travaillé, il y a 
une quinzaine d’années, en qualité de 
Conseiller-ministre près de l’ambassade 
espagnole à Rabat, se montre émerveillé 
par l’évolution spectaculaire de la ville 

Dans la soirée de mercredi dernier, des bulldozers ont été utilisés par les autorités 
sécuritaires à tanger pour lever les blocs en béton qui étaient érigés en barrages 

interdisant l’accès à certains quartiers classés comme foyers de Coronavirus dans la 
commune Charf-Mghougha, à tanger.

Cette opération est motivée par la réduction du nombre des cas positifs au Covid-19 
dans les quartiers de Hay Benkirane, Hay Charf, Houmat Chouk et Mghogha., affirme 
le site.

Rappelons qu’en n juillet dernier, le gouvernement avait reconduit les mesures de 
confinement dans plusieurs quartiers de la ville après la hausse des cas de covid-19 
qui avaient atteint 360 nouvelles contagions en moins d’une semaine. 

trois cas de transmission du virus se seraient déclarés au sein du personnel du 
lycée Ibn khatib à tanger alors que du côté du lycée Regnault, on a annoncé 

des tests de dépistage pour les élèves de trois classes, ainsi que pour l’ensemble des 
membres du personnel.

L’apparition de ces nouveaux cas de covid-19 a poussé l’agence régionale de 
l’éducation nationale, à fermer ces deux  lycées  pour une durée de 14 jours depuis 
lundi 21 septembre, « afin d’assurer la protection des élèves et des enseignants ».

Une décision prise en coordination avec les autorités sanitaires territoriales. L’en-
semble des cours seront assurés à distance , indique l’aREF de la région, et des tests 
seront effectués sur tous les cas contacts.

Un total de 2.250 établissements scolaires sont actuellement fermés au Maroc en 
raison de risques toujours vivaces de contamination au nouveau coronavirus. Le 14 
septembre dernier, l’aREF de Rabat a décidé la fermeture du Lycée Descartes après 
la découverte d’un cas de contamination auprès du corps enseignant.

de tanger et toutes les transformations 
fondamentales qu’a connues la cité pen-
dant ces dernières années : port tanger 
Med qui a rapproché davantage le Ma-
roc de l’Espagne et de son grand port 
d’algésiras ; infrastructures routières et 
ferroviaires avec la mise en service du 
train à Grande Vitesse (tGV), industries 
de pointe appuyées par la présence de 
plusieurs opérateurs espagnols, et sur 
l’action culturelle favorisée par l’usage 
courant de la langue espagnole à tanger 
et dans le nord du royaume. 

tout au long de l’entretien qui a duré 
une soixantaine de minutes, le Consul 
général s’est montré disponible pour ré-
pondre volontairement à nos questions 
dans la limite de ses prérogatives consu-
laires. 

Rappelons que Don Pablo Zaldivar 

Miquelarena Vázquez a été affecté à la tête 
du Consulat général d’Espagne à tanger, 
en remplacement de Don Pablo Zaldivar 
Miquelarena.

Né le 1er janvier 1954 – Vigo (Ponteve-
dra), le nouveau Consul espagnol à tan-
ger est diplômé en Droit. Il est marié et 
père de deux enfants.

Parmi ses fonctions antérieures, ce 
grand diplomate a occupé les postes sui-
vants :

• 2015. Ambassadeur d’Espagne en Ré-
publique du Guatemala et au Belize.

• 2014. Membre consultatif au Cabinet 
du Secrétaire d’État à la coopération inter-
nationale et à la région ibéro-américaine.

• 2010. Consul général d’Espagne à Jé-
rusalem.

• 2006. Deuxième siège à l’ambassade 

d’Espagne à Rabat.
• 2002. Ambassadeur d’Espagne au Ni-

géria et en République du Bénin.
• 1999. Directeur général adjoint pour la 

coopération avec le Mexique, l’amérique 
centrale et les Caraïbes.

• 1996. Directeur général adjoint pour la 
coopération avec les pays d’amérique du 
Sud (aECI).

• 1991. Conseiller à l’ambassade d’Es-
pagne à Buenos aires.

• 1990. Chef du Cabinet technique Se-
crétaire général des Communautés euro-
péennes.

• 1986. Secrétaire à l’ambassade d’Es-
pagne à Oslo.

• 1983. Consul adjoint à La Havane.
• 1981. Secrétaire à l’ambassade d’An-

gola.
Durant sa longue carrière de diplomate, 

Don alfonso Manuel Portabales Vázquez a 
reçu plusieurs décorations espagnoles et 
étrangères. 

En cette nouvelle et heureuse occasion, 
nous présentons nos chaleureuses félici-
tations à Don alfonso Manuel Portabales 
Vázquez, pour la précieuse confiance re-
nouvelée en lui par son gouvernement, 
lui souhaitons la bienvenue parmi nous 
à tanger et lui exprimons nos sincères 
vœux de pleine réussite dans sa nouvelle 
et noble mission.

Mohamed
ABOUABDILLAH

ActuAlités

Levée 
des barrières en béton

à Tanger

Fermeture 
des lycées Ibn 

Al Khatib et Regnault 

Covid 19
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Rubrique   
Culturelle

Le Sourire du Cœur
de Christelle Duquenoy

C’est ce que nous dévoile Christelle Duquenoy dans 
ce livre rafraîchissant et inspirant. À travers son 
propre parcours parsemé de moments difficiles, elle 

nous démontre, par de courts textes couvrant différents as-
pects de la vie, la force du sourire.

Une lecture fortement recommandable en  ces moments 
difficiles pour nous remonter le moral !

Résumé : Le sourire est naturel chez l’être humain 
lorsque celui-ci vit des instants heureux et qu’il ressent un 
bien-être complet. Il est alors facile de sourire pour tout et 
pour rien et d’offrir nos sourires à ceux que nous croisons. 
En revanche, il est beaucoup plus difficile de conserver le 
sourire et de l’afficher aux yeux de tous lorsque les choses 
tournent mal et que nous connaissons des moments dou-
loureux et pénibles. 

Pourtant, le sourire vient avant tout du cœur. Il est le re-
flet de l’Amour que l’on partage et que l’on porte en soi. En 
ce sens, il ne devrait pas être influencé par les conditions 
extérieures. Cependant, il peut être une source non seule-
ment de réconfort mais aussi de soutien dans la traversée 
des épreuves de la vie. C’est ce que nous dévoile Christelle 
Duquenoy dans ce livre rafraîchissant et inspirant. À travers 
son propre parcours parsemé de moments difficiles, elle 
nous démontre, par de courts textes couvrant différents as-
pects de la vie, la force du sourire. 

Un livre écrit avec le cœur, qui se lit comme on admire un 
sourire bienfaisant !

Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

Nous revenons, de nouveau, 
sur l’énigmatique histoire 

du Fkih de 46 ans, enseignant de-
puis 2008, le Coran à des élèves 
mineurs, dans une école cora-
nique du village de Zemmij situé 
dans la commune de Melloussa, 
province de Fahs-anjra.

autant cette histoire de pédo-
criminalité a plongé l’opinion 
publique locale, régionale et 
nationale dans le désarroi total, 
autant elle n’arrête pas de livrer 
ses secrets.

Rappelons que la triste histoire 
avait éclaté, jeudi 17 septembre 
courant, lorsqu’une jeune élève a 
confié à sa maman que «son fkih 
a tenté d’abuser d’elle», ce qui a 
aussitôt déclenché un retentis-
sant scandale dans cette petite 
commune du nord du royaume. 
D’autres plaintes du genre au-
raient suivi. 

Le mis en cause, immédiate-
ment interpellé, a été placé en 
garde à vue pour les besoins de 
l’enquête dont les premiers élé-
ments auraient révélé que le sup-
posé pédophile aurait, en effet, 
abusé sexuellement de plusieurs 
filles mineures et que ses actes 
d’agression sexuelle se seraient 
étalés sur 8 ans.

Une maman scandalisée et 
consternée affirme : « c’est un 
choc terrible ! Nous avons fait 
passer à ma fille une visite médi-
cale. Il a violé ma fille ! ». Ce fait 
constituerait un attentat à la pu-
deur sur mineure ayant entraîné 
la défloration, punissable au titre 
de l’article 485, alinéa 2, et aux 
articles 487 et 488 du code pénal. 

Le frère de l’une des victimes 

« après de longs mois de 
combat contre la maladie, vient 
de nous quitter l’un des presti-
gieux musiciens de tanger. Feu 
si Mohammed Merrouch est 
décédé dans la soirée de sa-
medi19 septembre 2020 et en-
terré, le lendemain au cimetière 
de la vieille médina à Rabat. 

Le défunt comptait, de 1952 
à 1988, parmi les fleurons du 
fameux orchestre national de 
musique arabo-andalouse di-
rigé par feu  Moulay ahmed 
Loukili.

Le regretté Mohammed Mer-
rouch vit le jour à tanger en 
1933. Il étudia à l’institution 
coranique, avant de regagner  
la célèbre institution de Sidi 
abdellah Guennoun. Il s’initia à 
l’art de la musique dès son jeune 
âge, étant  né dans une famille 
de mélomanes, son oncle n’était 
autre que le grand maître d’al-ála, 
M’allem Larbi Siyyar. 

Plus tard, il voyagea avec sa 
famille à tétouan où il poursuivit 
ses études secondaires et où il 
fera la connaissance du génie de 
la musique traditionnelle, abdes-

rapporte que le mis en cause a 
avoué, devant le juge d’instruc-
tion, avoir violé 8 filles et 4 gar-
çons, précisant s’être adonné 
à ces pratiques depuis 8 ans. 
«Pendant toutes ces années, les 
victimes se sont muées dans le 
silence de peur du scandale et de 
la réaction de leurs familles. au-
jourd’hui, elles sont rassurées», 
estime le frère.

Les parents des victimes ne 
sont pas seuls à dénoncer ces 
actes dont ils ignoraient l’exis-
tence jusqu’au jeudi 17 sep-
tembre courant. Plusieurs per-
sonnes et associations se sont 
également mises de la partie 
pour dénoncer vigoureusement 
les agissements de l’Imam, exi-
ger réparation et demander une 
lourde condamnation de ces 
actes pédophiles.

Or, la presse évoque certains 
salafistes au discours fonda-
mentaliste qui auraient manifes-
té des réactions, pour le moins 
surprenantes, dit-on, car, au lieu 
de dénoncer de tels actes et 
appeler à punir sévèrement le 
Fkih, ils prennent, au contraire, 
sa défense. ainsi, notre confrère 
Maroc-Hedbo-presse cite notam-
ment, un certain Hassan kettani, 
qui se serait fendu d’un message 
sur les réseaux sociaux pour dire 
qu’ «un acte de fornication est 
établi sur la base de 4 témoins». 
Or, commente l’hebdomadaire, 
ce sont les victimes elles-mêmes 
qui témoignent et rapportent les 
agissements diaboliques de « ce 
montre à l’apparence humaine » 
qui se voile derrière le discours 
religieux. 

sakak Chekkara, qui va l’inviter à 
intégrer son orchestre.  En 1952, 
toujours à tétouan, il rejoint le 
conservatoire de musique juste 
avant l’arrivée du grand maître 
Mohammed Ben Larbi temsama-
ni. De retour au bercail, il se joint 
à l’Orchestre de l’art de tanger 
sous la houlette du professeur 
Driss Cherradi.

Si Mohammed Merrouch va 
ensuite avoir l’honneur, avec 

De l’enquête qui se poursuit 
actuellement, ont fuité quelques 
faits avérés selon lesquels le 
Fquih-violeur aurait reconnu 
avoir tabassé les victimes qui 
refusaient de se soumettre à ses 
pulsions sexuelles.

« Le scandale du Fquih éclate 
quelques jours seulement après 
l’horrible assassinat précédé du 
viol du jeune adnane Bouchouf, 
11 ans, dont la mort a boulever-
sé les Marocains. Un crime qui 
remet au goût du jour le débat 
sur la peine de mort », indique la 
presse nationale.

Selon un représentant des 
Droits de l’Homme qui a fait une 
déclaration à la presse à sa sortie 
de la Cour d’appel de tanger où 
le mis en cause aurait été déféré, 
le suspect serait passible d’une 
lourde peine. 

Le Procureur Général du Roi 
près la Cour d’appel de tanger 
a informé, dans un communi-
qué émanant du Parquet géné-
ral près cette Cour, que suite au 
dépôt de plaintes pour attentat 
à la pudeur sur six mineures, et 
en se basant sur les recherches 
et investigations menées par la 
Brigade Judiciaire de la Gendar-
merie Royale de tanger, un sus-
pect du village de la Commune 
de Melloussa relevant de la Pro-
vince de Fahs-anjra, a été déféré 
devant le Parquet Général près 
la Cour d’appel de tanger le 19 
septembre 2020. 

Le juge d’Instruction près la 
Cour d’appel de tanger aurait 
ordonné la mise en détention du 
suspect à la prison locale « tan-
ger 1 ».

de jeunes scouts de sa gé-
nération, de saluer le Roi Feu 
Mohammed V au Palais des 
Congrès à Marshan, lors de 
la victorieuse visite du Défunt 
Souverain en 1957. 

après l’Indépendance, feu 
Merrouch créa «l’Orchestre des 
Jeunes de l’Indépendance» 
(…). En 1962, Il sera recruté par 
Moulay ahmad Loukili pour 
faire partie de l’Orchestre Na-
tional (…) ;  il a été également  
désigné pour veiller sur les ar-
chives de la radio et de la télé-
vision, concernant la musique 
traditionnelle al-ala et al-tarab 
al-Gharnati (…).

Il est très difficile de cerner 
la vie de Merrouch en quelques 

lignes.(…). 
Je (…) lui souhaite, au nom de 

notre association « Confluences 
Musicales » de reposer en paix, 
et prions allah le Miséricordieux 
d’avoir le défunt en Sa Sainte mi-
séricorde et  l’accueillir en Son 
Vaste Paradis.

Nous sommes à Dieu et à Lui 
nous retournons

Omar Metioui

Pédocriminalité

L’énigmatique histoire du Fkih de 
Melloussa n’a pas livré tous ses secrets

Extraits d’un très long et vibrant hommage posthume  
de « Confluences Musicales » au
Grand musicien Tangérois 

Feu Sidi Mohammed Merrouch

Si vous avez un permis de conduire 
ou une carte grise,

ceci vous concerne
Les renouvellements du permis de conduire et du certifi-

cat d’immatriculation ne doivent plus désormais dé-
passer trois mois après leur date d’expiration.

a ce propos, le ministère de l’Équipement, du transport, de la 
logistique et de l’eau rappelle les dispositions réglementaires qui 
fixent la durée de validité desdits supports à 10 ans et aux disposi-
tions des articles 38 et 58 de la loi 116-14 modifiant et complétant 
la loi 52-05 portant code de la route, stipulent que  les supports 
de permis de conduire et les certificats d’immatriculation délivrés 
avant le 1er octobre 2010, date d’entrée en vigueur du code de la 
route, compléteront les dix ans le 20 septembre 2020. 

Afin de respecter les consignes de sécurité sanitaire, dans 
le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, les 
personnes concernées doivent soumettre leur demande de re-
nouvellement par le portail électronique « Narsa khadamat». Ils 
doivent commencer à soumettre leur demande à partir du lundi 
5 octobre 2020. Suite à cela, le reçu d’inscription inhérent à cette 
opération doit être téléchargé et envoyé avec les documents re-
quis par voie postale, selon les recommandations du centre d’im-
matriculation des véhicules de leur lieu de résidence.
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ActuAlités

L’adoption en conseil de gouvernement, le 22 avril 2019, du « 
Pacte des droits de l’Enfant dans l’Islam », soulève la ques-
tion de l’enseignement de l’Education sexuelle. Une théma-

tique sur laquelle un long chemin reste à parcourir et que nul n’a 
souhaité trancher, jusqu’à présent.

Pourtant, le constat est glaçant et on le voit chaque jour dans 
nos rues : harcèlement, non respect du corps de la femme, viol de 
l’enfant, etc.

Aujourd’hui, cette question est enfin remise à l’ordre du jour, après 
la multiplication de viols dont celui mortel du petit Adnan qui a se-
coué Tanger et indigné la nation. 

L’éducation à la sexualité, qui se situe à l’intersection de 
trois champs : biologique, psycho-affectif et social, contribue à la 
construction de la jeune personne et à l’éducation du citoyen. Com-
posante d’un projet global d’éducation, elle participe à la formation 
de la personnalité et de l’identité de l’enfant , à son développement et 
à sa socialisation, en gardant l’estime de soi, en veillant au respect 
de l’autre, à l’acceptation des différences, à la compréhension et le 
respect de la loi, et à l’assimilation de la responsabilité individuelle 
et collective.

D’une manière générale, cette éducation vise l’acquisition de 
connaissances spécifiques et pousse au questionnement et à la 
perception de réponses adaptées à la vie en société. Elle permet 
d’accompagner chaque enfant quand il s’agit d’être vigilant devant 
n’importe quelle situation qui se présente à lui, aussi inhabituelle 
soit-elle, comme celle dangereuse de la tentative de viol.

Par exemple, l’éducation sexuelle nous enseigne d’éviter un geste 
courant dans notre société, celui de forcer l’enfant à embrasser des 

inconnus, parce que cela risque de faire de lui une victime potentielle 
incapable d’assimiler les agressions.

Autre exemple courant corrigible par l’éducation sexuelle : des 
ados cherchent sur Internet ou s’informent auprès de leurs co-
pains, glanant ainsi des informations plus ou moins justes, parfois 
inexactes, voire trompeuses.

L’éducation à la sexualité enseignée à l’École favorise un appren-
tissage collectif juste de l’altérité, des règles sociales, des lois et 
des valeurs communes, des risques sanitaires en lien avec la sexua-
lité généralement ignorés par les jeunes comme les maladies sexuel-
lement transmissibles (MST) dont le VIH /sida.

Dans le cadre de sa mission éducative, l’Ecole a une responsa-
bilité complémentaire du rôle premier joué par la famille dans la 
construction individuelle et sociale de l’élève, enfant ou adolescent, 
dans l’apprentissage du «vivre ensemble», dans les relations saines 
et respectueuses entre les filles et les garçons et dans la promo-
tion d’une culture de l’égalité ; ainsi que la sensibilisation contre le 
fléau de la violence sexuelle ou celui des préjugés sexistes ou homo-
phobes.

Au début, l’accent serait mis sur la puberté et les bouleverse-
ments corporels qu’elle engendre, souvent ignorés par les parents. 

Les cours se feraient à l’école à travers des méthodes ludiques et 
non pas explicites, en fonction des âges. 

Toute question susceptible de créer des ambiguïtés ou des inquié-
tudes de la part des parents ou enseignants serait écartée. L’éduca-
tion à la sexualité est l’affaire de tous. Elle ne doit pas se limiter au 
champ scientifique ou citoyen et peut être abordée à l’occasion de 
tous les enseignements.

L’éducation sexuelle ne serait-elle 
plus un sujet tabou ? 

La tragédie « ADNAN » nous interpelle... 

La loi-cadre sur l’enseignement à peine publiée 
dans le Bulletin officiel et voici que l’actualité 

met sur la table un autre sujet brûlant, celui de l’Educa-
tion sexuelle à l’école. Un débat que le gouvernement 
El Othmani a initié en adoptant, de façon surprenante, 
le projet de loi n° 58.19 relatif au “Pacte des droits de 
l’enfant dans l’islam”, signé lors de la 32ème session du 
Conseil des ministres des affaires étrangères des pays 
membres de l’Organisation de la Conférence islamique 
(Organisation de la Coopération islamique actuelle-
ment), qui s’était tenue du 28 au 30 juin 2005 à Sanâe, 
et sur lequel le Maroc avait préféré fermer les yeux alors 
que cet engagement lui imposait l’introduction de l’édu-
cation sexuelle dans les programmes scolaires du pri-
maire et du collège.

aujourd’hui, après les drames de tanger, de Fahs 
anjra et autres, notamment celui du viol-assassinat du 
jeune regretté adnan, le dossier semble vouloir se rou-
vrir et il devient maintenant clair que le gouvernement a 
enfin décidé d’introduire l’éducation sexuelle dans les 
programmes scolaires. 

Le Pacte auquel le Maroc s’est engagé en avril 2019 
à Sanâe, prévoit, dans son article 12, que tout enfant 
proche de la puberté a le droit d’accéder à une éduca-
tion sexuelle saine lui permettant de distinguer le licite 
de l’illicite selon naturellement la vision de l’Islam.

S’inspirant, en partie, de la convention des Nations 
Unies pour l’enfance de 1989, ce Pacte accorde aux en-
fants le droit d’accéder gratuitement à une éducation fai-
sant ressortir les valeurs de la religion et lui permettant 
de développer ses connaissances et ses compétences.

Pour abdelali Rami, Président du Forum des associa-
tions de l’Enfance, l’introduction dans les programmes 
scolaires d’une matière portant sur l’éducation sexuelle 
ne peut être que positif. Selon lui, il est impérieux de res-
pecter les règles pédagogiques et morales, ainsi que les 
spécificités sociales du Maroc, à cet effet.

Rami déplore même que le Royaume accuse du re-
tard dans ce domaine, surtout dans le contexte actuel 

où la disponibilité des nouvelles technologies et l’ou-
verture sur le monde présentent des risques pour les 
enfants qui n’ont pas une bonne éducation sexuelle.

La journaliste Zineb Ibnouzahir, quant à elle, se montre 
plutôt méfiante : « Non, ne rêvons pas, le gouvernement 
à majorité islamiste n’a pas pour autant viré sa cuti, dé-
cidant un beau jour, de libérer la parole «sexuelle» dans 
les écoles. C’est plus compliqué et subtil que ça…», écrit-
elle, s’interrogeant : « On aimerait comprendre, vraiment, 

les motivations qui se cachent derrière l’adoption de ce 
Pacte alors même que le Maroc a déjà signé et ratifié plu-
sieurs conventions internationales visant à la protection 
et à la promotion des droits de l’enfant? ».

Zineb Ibnouzahir estime que ce Pacte de l’enfant soit 
(préalablement) passé au peigne fin par des organismes 
nationaux compétents afin d’en éprouver la constitu-
tionnalité et la conformité aux mécanismes internatio-
naux des droits de l’Homme ratifiés par le Maroc.

Rappelons, d’autre part, qu’une précédente enquête 
par téléphone effectuée par un hebdomadaire national, 
entre le 18 janvier et le 2 mars 2018, auprès d’un échantil-
lon de 1000 personnes, avait révélé que plus de la moitié 
des Marocains approuvent l’instauration de l’enseigne-
ment de l’éducation sexuelle dans les écoles. 

En effet, quelque 55% des citoyens ont accepté que 
l’éducation sexuelle soit intégrée dans le programme 
scolaire, pendant que près du tiers a désapprouvé cette 
idée. 14% ont refusé de répondre à la question. 

Précisons que 60% des urbains acceptent l’idée, 
contre 48% chez les ruraux.

Les femmes sont plus ouvertes sur le sujet avec un 
taux de 60% Elles sont, en général, plus ouvertes au 
changement. Elles ont aussi peur pour leurs enfants, et 
veulent qu’ils soient bien informés.

a propos de l’âge, six Marocains sur quinze, dont 
l’âge varie entre 15 et 24 ans, ont voté pour l’instaura-
tion de cette matière dans les , tandis que d’autres, âgés 
entre 25 et 34 ans, ont été plus hésitants sur la question. 

Le sondage montre également que les classes so-
ciales aisées et les personnes instruites sont plus « ou-
vertes d’esprit » sur la question.

Les interrogés « les plus ouverts d’esprit » ont fait 
des études supérieures (63%), suivis de ceux qui ont 
décroché le bac (60%). Les analphabètes, eux, sont les 
plus réticents à cette idée , estimant que le sexe est un 
sujet tabou, croyant que l’enseignement de l’éducation 
sexuelle aux enfants est «une incitation à la débauche».

Si l’on remarque que les personnes les plus instruites 
et les plus aisées sont les plus favorables, il apparaît im-
portant de noter que le chemin vers la démystification 
de ce tabou est encore long. toutefois, c’est grâce à 
l’éducation et aux données scientifiques que l’on peut 
contrer l’ignorance, les idées reçues et les polémiques. 

Pour moins choquer les contestataires, on pourrait 
appeler ces cours scientifiques et spécifiques de sensi-
bilisation : « Education à la santé sexuelle » au lieu de « 
Education sexuelle».
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Dès la première heure de ce jour, je me 
suis levé à l’aube, car une foule sur-

prenante, composée de personnes de divers 
âge, et à leur tête mon mentor, le sieur Sidi 
Flaneflani, a surgi dans mon domicile, en 
pleine acclamation pour me saluer, tout en 
scandant des slogans, comme quoi je viens 
d’être élu, d’une manière ou d’une autre, dé-
puté de mon arrondissement. Il parait que 
cette élection était entachée de manipula-
tions et de fraudes ?! (« Une élection, à géo-
métrie variable »…ou, on retire d’un coup de 
tête, puis immédiatement après on déclare 
que l’application de ce nouveau processus 
électoral est valable à 100%, car les mesures 
prématurées sont inapplicables »…person-
nellement je me comprends rien du tout ; 
je n’en sais pas plus sur quel pied danser 
avec les irrégularités voulues du scrutin…
une manière d’agir bien courante ici-bas ef-
frayant?!?).

Emu, j’ai observé, imperturbable et silen-
cieux, ce que m’a raconté SidiFlane!...Dans 
cette ambiance décontractée, aux alentours, 
j’ai patienté quelques instants, avant de me re-
mettre de cette confusion, pour me résoudre 
à remercier mes FaNS et à les embrasser un 
par un ; il faut s’armer de patience…ces lon-
gues embrassades « arabo-tangériennes ne 
sont pas de tout repos…

au fond je ne suis pas tellement émerveil-
lé et surpris par l’annonce de la bonne nou-
velle, qu’on est venue me rapporter, puisque 
depuis le début de cette campagne électorale 
j’étais au courant que j’étais au courant que 
j’allais gagné, j’étais le mieux placé dans le 
sondage…grâce à Sidi Flaneflani…bien sûr!

Ou fil de cette matinée, le va-et-vient des 
gens dont je n’ai jamais vu ni reconnu le 
visage dans cette ville, ville terre de refuge, 
un peu trop ouverte plus qu’ailleurs. Des per-
sonnes sorties de nulle part se succèdent 
inlassablement.

De mémoire tangerienne, il n’y a pas eu 
autant de monde qui se sont déplacés pour 
féliciter de première main, un DE…PU…tE, 
gagnant une élection si opaque, ou tous les 
corps sont permis

avec me temps…je me suis assez bien 
habitué à cet état de trucage…à chacun sa 
propre méthode de réagir.

Quelquefois mon esprit ne fait que vaga-
bonder en se posant d’interminables ques-
tions et plus encore en pensant désormais à 
ma nouvelle vie parlementaire pour y assurer 
mon avenir, tout en sachant garder la tête sur 
les épaules, je l’espère…

tout compte fait, je demeure persuadé 
d’accomplir cette tâche, comme il se doit 
en promesses, paroles et en actes, selon le 
programme prometteur de mon parti… je 
crois que c’est déjà pas mal!!! Grace à l’ap-
pui indéfectible et à la volonté sans faible de 
mon mentor Sidi Flane, on arrivera à me faire 
confiance…mais une fois que je suis devenu 
un responsable local,…un désagrément ( ?) 
peut se produire…l’erreur est humaine! On 
verra plus tard.. 

(a suivre) 

Signé : OM-ART

Rubrique

16ème partie

Profil d’un ancien 
Tangérien

ActuAlités

En un primer artículo donde 
les presentamos la pri-

mera parte de una confesión que 
MB «HUSNI grabó por temer por su 
vida, notamos como explica de sus 
propias palabras como empezó toda 
esta trama y como le pagarón y le 
amenazarón para que siga mientien-
do, además aclaró quienes son LaS 
PERSONaS QUE EStÁN DEtRÁS 
DE tODa ESta FaRSa.

Hemos estado en Marruecos inves-
tigando sobre esta historia y descu-
brimos cosas interesantes - Quere-
mos aclarar que EStaMOS a FaVOR 
DE La VERDaD, y en cada historia 
SIEMPRE HaY 2 PaRtES y es LÍCItO 
saber la verdad de ambas, aunque la 
contada de parte de la acusación no 
encaja en nada a lo que en realidad 
dice el acusador.

Si personas como esta (MB «HUS-
NI») van denunciando FaLSEDaDES 
podemos entender en cierta manera 
que haga todo lo que hizo. Según 
hemos podido saber acerca de este 
chico es una persona que toma dro-
gas, tiene problemas con las bebi-
das, ha sido denunciado en varias 
ocaciones por ROBO y PIDE DINERO 
a personas de ESPaÑa que conoció 
cuando trabajaba de ayudante con el 
equipo de trabajo del Periodista FÉ-
LIX RaMOS.

Una vez fuera de la asociación de 
menores donde residia, sus circuns-
tancia al igual que muchos jóvenes 
no fuerón buenas y como hemos 
podido comprobar este tipo de per-
sonas tienden a meterse en ese 
mundo dañino y está claro que aquí 
no hay nada bueno. Y es aquí donde 
existen GENtE MaLICIOSa que se 
aprovechan de estas personas y las 

utilizan a sus antojos PROMEtIEN-
DOLES, CaSa, COMIDa, VIaJaR a 
ESPaÑa O CUaLQUIER PaRtE DE 
EUROPa para SaCaRLO DE La PO-
BREZa.

No es de extrañar que Si algún Día 
vemos a esta persona MB «HUSNI» 
por ESPaÑa podremos hacernos 
una idea de donde sale La FINaN-
CIaCIÓN.

Como vimos en la 1ra Parte de la 
CONFESIÓN EN VÍDEO, él intentó 
arreglar el «PROBLEMa» haciendo 
ESCRItOS LEGaLES, pero las per-
sonas detrás de todo esto «ME aME-
NaZaRON» y le hicieron renunciar a 
los escritos, Luego lo intentó una se-
gunda vez, está claro que no quería 
seguir con La FaRSa, pero una vez 
mas la amenaza fue mas fuerte.

Gente que le pagan y amenazan 
por hacer una denuncia falsa, abo-
gados que actúan en su nombre, una 
asociación de menores que aparece 
de la NaDa que fácilmente podría-
mos decir que estaba en competen-

cia con la otra asociación, periodistas 
escribiendo cosas que no ha dicho, 
Documentos Legales hecho por este 
chico, y según explica esta persona 
en la 1ra Parte del Video «a mi nunca 
me ha tocado nadie por detrás, Félix 
no me violó» Creo que aquí algo no 
anda bien.

En la continuación de esta confe-
sión esta persona menciona cómo 
iba a una oficina donde recibía el di-
nero que le pagaba y una periodista 
que escribe «cosas sobre mi que no 
son ciertas», pero mejor le dejamos 
aqui abajo del artículo la 2da Parte de 
la confesión Chico confiesa que NO 
Ha SIDO VIOLaDO y que Ha SIDO 
PaGaDO para hacer una DENUNCIa 
FaLSa que no tiene desperdicio.

 Una vez más recordamos a nues-
tros lectores que nuestros articulos 
estan basados en hechos contras-
tados y tenemos accesos a pruebas 
de todo lo escrito que estarán a dis-
posición de las personas competente 
que en su momento lo requieran.

Lu pour vous dans
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Chico confiesa que NO HA SIDO VIOLADO 
y que HA SIDO PAGADO para hacer una DENUNCIA 

FALSA en TANGER, MARRUECOS
MB «HUSNI» esta persona que denunció al Periodista Español Félix Ramos, a la presiden-
ta de una Asociación María Almendro, a Manuela Vilches una residente de Marruecos y al 
Cantante Español conocido como «FALETE» según pudimos ver en el video «TODO LO HIZE 
BAJO AMENAZA Y ME PAGARON»

Periodicodigital Espagnol

Désireux d’atteindre 
clandestinement 

l’Espagne, deux jeunes 
formant un couple kur-
do-syrien kozal, âgée de 
28 ans et son mari, Mala 
Hussein, 37 ans, ont 
payé 3 500 euros chacun 
pour un voyage en jet 
Ski au départ de Nador. 
Les deux jeunes gens 
ne se doutaient pas que 
leur passeur était un es-
croc-trafiquant, qui de-
viendra meurtrier.

En effet, le conducteur du jet ski, 
d’origine marocaine, qui les trans-
portait clandestinement, les a jetés à 
la mer avant d’atteindre la terre ferme 
espagnole. Ensuite, il prend la fuite.

Ne sachant pas nager, ils ont péri 
dans les eaux du Détroit de Gibraltar.

Les caméras d’un détachement 
militaire espagnol à Mellilia, ont re-
péré la moto, à deux milles marins 
de la côte marocaine, d’abord, avec 

trois personnes à bord, 
puis, avec le pilote seul 
aux commandes, avant 
d’apercevoir le corps 
d’une femme flottant sur 
les vagues. Le corps de 
Mala Hussein sera en-
suite retrouvé à la dérive 
près des îles Hoshman.

Les deux corps ré-
cupérés par la Garde la civile es-
pagnole, ont été enterrés, deux 
semaines plus tard, au cimetière mu-
sulman de Mellilia.

Une enquête est ouverte pour 
identifier et appréhender le criminel.

Mort d’un couple kurdo-Syrien jeté 
à la mer, près de Nador

Prière du mort avant 
l’enterrement 
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Tétouan 

Le même jour, 
2 tentatives de suicide 

d’un père de famille 

Dans la soirée de lundi dernier, un jeune homme 
marié et père d’une fillette, a tenté, une première 

fois, de se donner la mort, en ingurgitant une forte dose 
de poison pour rats.

Fort heureusement, son entourage qui s’est aussitôt 
rendu compte de ce geste de désespoir, l’a fait transpor-
ter en urgence à l’hôpital Saniat R’mel à tétouan où on 
lui a fait faire un lavage d’estomac, en lui prescrivant un 
remède approprié. 

Cependant, aussitôt de retour à son domicile, l’homme 
suicidaire, trompant la vigilance de ses proches, est 
monté sur la terrasse de la maison familiale pour se jeter 
dans le vide.

Là encore, il a échoué dans sa deuxième tentative de 
suicide à quelques heures d’intervalle.

S’en étant sorti avec des fractures, deuxième retour 
à l’hôpital où il a reçu les soins nécessaires avant d’être 
placé sous surveillance ininterrompue de membres de 
sa famille qui ne le quittent plus des yeux.  

uuuuuu

Malabata

 Trafic de drogue 
à bord d’un Jet Ski 

Un trafiquant de drogue tentait de transporter 90 ki-
logrammes de Chira à bord de son Jet Ski, depuis 

le littoral de tanger, en direction des côtes espagnoles.
Néanmoins, dans le cadre d’une opération de 

contrôle, les garde-côtes, ont interpellé le trafiquant au 
large de Malabata.

ainsi, cette intervention de routine des gardes-fron-
tières a fait échouer l’opération, quoique le trafiquant ait 
réussi à prendre la fuite. 

Les contrôleurs ont ramené le jet Ski sur la plage et 
saisi la drogue et l’embarcation.

Une enquête est ouverte pour identifier le trafiquant 
et ses éventuels complices.

uuuuuu 

Hay Al Haddad 

Complicité présumée 
dans une affaire 

de violation de domicile, 
vol, coups et blessures 

La police judiciaire relevant de la préfecture de 
police de tanger a procédé, dans la matinée 

de mardi, à l’arrestation d’un jeune individu aux anté-
cédents judiciaires, âgé de 19 ans, soupçonné d’être en 

rapport avec une affaire de violation de domicile, vol, 
coups et blessures, signalée sur des réseaux sociaux.

Le mis en cause, artiste dans une troupe folklorique 
populaire travaillant dans des fêtes de mariage, actuel-
lement en chômage à cause de la pandémie du coro-
navirus, aurait eu recours aux crimes signalés pour se 
procurer de l’argent de façon illicite.

Une enquête est en cours pour démontrer la compli-
cité de l’intéressé dans les crimes signalés. 

uuuuuu 

Un jeune homme
 décède par épuisement 

dans l’eau de mer 

Une enquête judiciaire est ouverte par les services 
de la préfecture de police de Tanger, afin de déter-

miner les circonstances du décès accidentel d’un jeune 
homme de 25 ans.

L’histoire a commencé avec deux jeunes gens qui cir-
culaient à moto, à une vitesse très excessive, le long de 
la côte tangéroise, au niveau de Malabata.

apparemment, les deux jeunes motards étaient sous 
l’effet de stupéfiants au point qu’ils ne parvenaient pas à 
contrôler leurs engins, mettant ainsi en péril la sécurité 
publique.

Interpellé par une patrouille de police, l’un d’eux a pré-
cipitamment abandonné sa moto, pour se jeter à l’eau.

Sans doute à bout de souffle, le plongeur a vite épui-
sé ses forces et commencé à gesticuler, demandant de 
l’aide, ce qui a poussé des éléments des forces auxi-
liaires à courir à son secours pour le sortir de l’eau, dans 
un état d’épuisement.

Il a été évacué aussitôt à l’hôpital où il a fini par rendre 
l’âme, quelques heures après son arrivée.

Une enquête est ouverte afin de déterminer les cir-
constances du décès accidentel de ce jeune motard. 

En attendant les conclusions de ladite enquête, la Di-
rection générale de la sûreté nationale a tenu à démen-
tir les rumeurs colportées sur les réseaux sociaux, qui 
prétendent que le jeune homme serait décédé dans un 
commissariat de police.

uuuuuu 

Saisie de psychotropes 
en provenance 

de Tanger
La police du district d’al Fida-Mers Sultan à Ca-

sablanca a interpellé, lundi matin, un individu 
de 32 ans, pour son implication dans une affaire de 
possession et de trafic d’ecstasy et de comprimés psy-
chotropes.

Le mis en cause a été appréhendé à la gare routière 
de Casablanca dès son arrivée de tanger, en possession 
de 4.800 comprimés psychotropes, dont 2.400 de type 
«ecstasy» et 2.400 autres de type «Rivotri» ; l’opéra-
tion de fouille effectuée a permis aussi de trouver une 

somme d’argent supposée provenir des revenus de 
cette activité criminelle.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les be-
soins de l’enquête, connaître la provenance et la des-
tination de cette drogue, et l’identification d’éventuels 
complices.

uuuuuu 

Jouamaâ-Fahs

Fabrication clandestine 
 de sacs en plastique

Les services des douanes et impôts indirects 
de tanger ont démantelé, dimanche, une 

usine clandestine de fabrication de sacs en plastique, 
située dans la commune de Jouamaâ relevant de la pro-
vince de Fahs- anjra.

Cette unité opérait en infraction des dispositions de 
la loi n°77-15 portant sur l’interdiction de la fabrication, 
l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’uti-
lisation des sacs en plastique. 

Cette opération qui a donné lieu à la saisie de 9 tonnes 
de sacs en plastique d’une valeur d’environ 400.000 di-
rhams, est la deuxième du genre à tanger, en moins de 
deux mois.

Les contrevenants impliqués dans cette affaire se-
ront poursuivis en justice. 

uuuuuu 

Port Tanger-Med 

Saisie de 920 kg 
de chira

tôt dans la matinée de jeudi les services sécuri-
taires et douaniers opérant au port tanger-Med, 

ont procédé à la saisie de 920 kg de chira dissimulée 
dans des cavités spécialement aménagées au niveau du 
toit d’une voiture utilitaire immatriculée à l’étranger qui 
s’apprêtait à quitter le port à bord d’un bateau à destina-
tion de la France.

Le conducteur de la voiture, un Marocain âgé de 42 
ans, de nationalité, a été placé en garde à vue pour les 
besoins de l’enquête et l’instruction du dossier judi-
ciaire d’usage.

Ph : DR
Ph : DR

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

rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Portrait

sportif

La FIFA a estimé que la pandémie de COVID-19 coûterait au football 
mondial 14 milliards de dollars cette année et a annoncé que 
150 associations nationales des 211 qui la composent et quatre 

confédérations ont déjà demandé l’aide du plan de soutien COVID. 19, doté 
de 1,5 milliard de dollars de subventions et de prêts.

Le Finlandais Olli Rehn, président de la commission de la FIFA 
en charge du programme COVID-19 et vice-président du comité de 
gouvernance, a donné mercredi des détails sur l’élaboration du plan, qui 
dans sa troisième phase comprend des subventions de 1 million de dollars 
pour les associations. et 500 000 dollars supplémentaires pour le soccer 
féminin et 2 millions de dollars pour les confédérations.

Rehn a déclaré que selon les estimations de la FIFA et d’experts 
extérieurs, «la situation générale avant la pandémie COVID-19 était que le 
football au niveau des clubs et des associations membres valait environ 
46 billions de dollars» et que c’était la prévision pour 2020 «au cas où la 
pandémie ne se serait pas produite».

«La FIFA a réagi pour atténuer l’effet dramatique de la pandémie sur 
le football et son économie. Elle est dans une position financière solide et 
toute l’organisation y est attachée», a-t-il déclaré lors d’une réunion avec 
les médias, au cours de laquelle il a estimé que la validité de l’opération  
dépendra de l’évolution de la situation en 2021.

Selon ce programme, toutes les fédérations ont à leur disposition une 
subvention de solidarité de 1 million de dollars à payer en deux versements 
-500.000 à partir de septembre de cette année et 500.000 à partir de janvier 
2021- et une autre plus de 500.000 spécifiquement pour le football féminin .

Ils peuvent également demander des prêts sans intérêt jusqu’à 35% de 
leurs revenus annuels audités et soumis à la FIFA avant le 1er mars 2020.

Quel que soit le revenu, les fédérations ont le droit de demander un ou 
plusieurs prêts d’une valeur totale de 500 000 $. Aucun ne peut dépasser un 
maximum de 5 millions.

Depuis juillet dernier, les confédérations ont également le droit de 
recevoir une subvention de 2 millions de dollars et de demander un ou 
plusieurs prêts d’une valeur totale de 4 millions de dollars.

Olli Rehn a souligné les gros dégâts que l’arrêt du football a causé en 
Europe et en Amérique du Sud principalement, ainsi que le manque de public 
lors de la reprise de certaines compétitions. «Les clubs et associations 
membres d’Europe ont été les plus touchés en termes absolus, mais ils ont 
relativement souffert le plus en dehors de l’Europe, notamment en Amérique 
du Sud», a-t-il noté.

Il a également évoqué les exigences inscrites dans le plan d’aide à la 
destination de celles-ci et leur respect, supervisé par un comité de pilotage. 
«Je suis habitué aux plaintes concernant les exigences de conformité, 
mais la conformité et la gouvernance sont très importantes dans chaque 
association et confédération qui demande cette aide», a ajouté Rehn, qui est 
également le gouverneur de la banque de son pays.

Le plan exige que les fonds soient utilisés pour des activités visant la 
reprise des compétitions, des protocoles à cet effet, la participation des 
équipes nationales aux tournois, le recrutement du personnel, l’entretien 
des infrastructures de football et le paiement des dépenses administratives 
et opérationnelles, entre autres, en plus de la destination finaliste du jeu 
pour le football féminin.

En ce sens, il a évoqué la demande du Mexique pour cette section, celle 
du Brésil pour soutenir les tests de football féminin et celle de l’Uruguay pour 
garantir le travail de son personnel et que sa fédération soit opérationnelle.

Selon les exigences du plan, les fédérations qui demandent une 
subvention doivent soumettre un rapport à la FIFA avant janvier 2021 sur 
l’utilisation de la première tranche de cette subvention. Les confédérations 
devront faire de même une fois qu’elles auront dépensé tous les fonds.

Tribune du Sport

Q-Pourriez-vous présenter aux lecteurs les 
principaux points de votre feuille de route de 
votre carrière ?

R-Tout d’abord, je n’oublierai jamais ma vie de 
basketteur avec la BPN sous la direction de Feu Mnis-
sar encadreur à la Jeunesse et Sports. A cette époque, 
je me formais au célèbre stade de Hasnona : minimes 
et cadets. Après la disparition de la BPN ,je signais à 
l’IRT toujours dans les catégories inférieures. Ensuite, 
je découvrais le monde du football au club d’Alam 
où j’évoluais de 86 à 90 comme footballeur sous les 
ordres de Hamidou Touijar. En 91,je quittais le Maroc 
pour des raisons professionnelles et je m’installais 
en famille à Barcelone. Jusqu’en 1999,je poursuivais 
des études d’entraineur à l’Ecole espagnole avec 
des stages accélérés de pratique à la Masia centre 
de formation du FC Barcelone. Pour avoir une solide 
expérience, je me spécialisais dans la préparation et la 
gestion technique des catégories inférieures.

Q-Et pour les diplômes supérieurs dont vous 
êtes titulaires ?

R-Je les ai eus respectivement en 2009 pour l’UE-
FA premier niveau académique, en 2010 pour l’UEFA 
B ,en 2011 pour l’UEFA A, en 2012 pour l’UEFA A Pro.                                                                                                 

Q-Quels étaient vos professeurs d’études ?

R-   Paco Serulo, Rafael Paul,Hierro,Henrique.…                                                                                                                   

Q-Quelles sont les formations espagnoles que 
vous avez entrainées ?

R-Parallèlement aux études, il est indispensable 
en Espagne d’avoir une équipe où travailler bien 
qu’elle soit modeste :c’est l’une des exigences de la 
RFEF.J’ai dirigé les vétérans catalans, Sistreis cinco 
copas et son école de football, j’ai dirigé aussi Mont-
cala avant d’ être coordinateur technique de plusieurs 
clubs.

Q-Où en est votre projet avec l’IRT ?
R-En toute franchise, le projet est sur le papier 

mais avec un plan bien détaillé sur l’analyse de la 
situation du football tangérois et ses perspectives 
d’avenir. La cause du retard de l’application est reliée 
au malaise de la pandémie.  Actuellement avec la crise 
de covid 19, il est difficile ,voire impossible, de réunir 
une centaine de jeunes pour opter à un choix judi-
cieux à la recherche des talents.

Q-En quoi consiste le projet ?
R-Il s’agit d’un modèle calqué sur celui de la Masia 

du FC Barcelone. D’ailleurs, je lui ai donné le nom 
de la Masia IRT. Ayant expliqué cette initiative aux 
dirigeants catalans, j’ai reçu leurs félicitations , leur 
encouragement et surtout leur désir de collaboration 
et de partenariat. Le projet consiste à un travail de 
prospection des jeunes footballeurs à long terme avec 
l’objectif de « freiner » la mauvaise et couteuse poli-
tique des recrutements.

Q-Y-a-t-il un contrat entre l’IRT et vous pour 
commencer le projet Masia ?

R-Effectivement, mon contrat avec l’IRT est d’une 
durée de trois ans. Les dirigeants et moi, nous atten-
dons la fin de la pandémie pour présenter le projet et 
procéder au travail de prospection.

Q-Depuis Barcelone, vous suivez de près 
l’évolution du football marocain. Comment 
l’évaluez-vous ?

R-  Sincèrement, je pense que le football marocain 
a beaucoup progressé surtout au niveau de sa struc-
turation avec le professionnalisme (droits garantis 
des joueurs et des entraineurs)  et de l’infrastructure 
sportive. Cependant, il existe des défaillances chez 
le footballeur à la Botola I et II dans l’hésitation de 
la prise de décision finale dans le jeu. D’après mon 
suivi, il y a beaucoup de choses à faire pour travailler 
le mental, la motivation et la communication.

 LA FIFA ESTIME UN COÛT DE 
14.000 MILLONES   D’EUROS 
POUR LE FOOTBALL MONDIAL 

POUR  COVID-19

UN ENTRAINEUR MAROCAIN A BARCELONE
TAHIRI BAKALI

La Masia de la Catalogne est l’un des meilleurs 
centres de formation des jeunes footballeurs 
du monde. Parmi les lauréats qui en sont sor-
tis, il est important de citer les joueurs pro-

fessionnels qui constituent actuellement l’ossature du 
FC Barcelone Messi,Busquets,Piqué,Jordi Alba,Sergi 
Roberto….une pléiade de vedettes au niveau interna-
tional. C’est la grande référence des entraineurs enca-
dreurs espagnols qui y organisent des séminaires et 
des stages pour la préparation des diplômes de la FREF. 
Tahiri Bakali ,un tangérois ,devait quitter la ville du dé-
troit pour se former à l’Ecole de la Masia.Il est mainte-
nant l’un es rares marocains qui viennent d’obtenir la 
plus haute distinction en Espagne l’UEFA pro A. Avec 
des débuts prometteurs à la tête de plusieurs clubs mo-
destes catalans, Tahiri Bakali a toujours le même rêve 
dans le cœur :entrainer au Maroc un club de la Botola II 
et pourquoi pas de la Botola I. Les moyens, l’expérience, 
les dons, il en a pour demander aux dirigeants de faire 
confiance en lui. Avec le distanciel, conséquence directe 
de la pandémie dont souffre aussi bien le Maroc que 
l’Espagne, une vidéo interview a permis à la rédaction 
sportive de l’avoir en direct depuis Barcelone pour lui 
poser les questions suivantes :
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tAnger prAtique
 

Jour

as
-S

ou
bh

ad
-D

ou
hr

al
-a

sr

al
-M

ag
hr

ib

al
-Ic

ha
e

  Sam. 26 05:44 13:19 16:39 19:18 20:34 

 Dim. 27 05:45 13:19 16:38 19:17 20:32 

 Lun. 28 05:46 13:19 16:37 19:15 20:31

 Mar. 29 05:46 13: 18 16:36 19:14 20:29

 Mer. 30 05:47 13:18 16:35 19:12 20:28

 Jeu. 01 05:48 13:18 16:34 19:11 20:26

 Ven. 02  05:49 13:18 16:33 19:09 20:25

HORaIRES DES PRIÈRES
du 26 Sep. au 02 Oct. 2020

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES PHARMACIE DE GARDE

JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00

HORaIRE DES PHaRMaCIES 
DE 24 H PENDaNt La SEMaINE

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : L’ambiance survoltée vous stresse, vous vous sentez pressé de 
toutes parts et vous en perdez vos moyens.
Amour : Un grand sens des relations humaines permet d’évoluer dans des 
cercles très fermés. 
Argent : Il faut rechercher d’autres solutions professionnelles ou écono-
miques, de nouvelles façons de faire votre travail.
Travail : Vous avez maintenant la possibilité de vous fixer de nouveaux ob-
jectifs que vous affronterez avec une énergie nouvelle. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Le moment est idéal pour vous accorder une pause rien qu’à vous, 
faire ce qu’il vous plaît et partager un agréable moment avec vos proches.
Amour : Vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Vous pensiez qu’une 
situation était bloquée, il n’en est rien.
Argent : Vous investissez dans des domaines où personne n’aurait osé 
mettre les pieds et vous n’avez donc pas besoin de partager les bénéfices 
qui sont colossaux..
Travail : Vous gagnez en autonomie, ce qui vous permet d’agir pour lancer 
de belles et nouvelles initiatives, en pleine possession de vos moyens. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Le moment est idéal pour achever ce qui était en cours et tirer un 
trait sur le passé. Votre optimisme en hausse devrait vous y aider !
Amour : Le climat offre l’opportunité de vivre pour vous, de vous accorder 
un moment pour vous faire du bien, pour vous autoriser un brin d’égoïsme !
Argent : Le sérieux de vos contacts vous donne du coeur à l’ouvrage. Votre 
motivation grandit il y a de l’action et des retombées positives en vue.
Travail : Vous ne pensez qu’à vous détendre et à profiter du soleil. Vous 
appelez vos copains pour arranger une petite fête improvisée. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Ne vous renfermez surtout pas dans votre tour d’ivoire, il est pos-
sible qu’au regard de votre caractère acariâtre, personne ne songe à vous en 
déloger !.
Amour : Votre constant besoin de changement, de variété et de liberté est 
dorénavant frustré par des obligations familiales qui vous ennuient.
Argent : Vous bénéficiez du recul nécessaire pour agir aux mieux des inté-
rêts de tous, vous voilà raisonnable.
Travail : Il y a peu de chances que l’on vous fasse changer d’avis. Vous 
suivez votre ligne de conduite personnelle, avec le sourire !. 

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : les vibrations vous poussent à faire des efforts pour vous rendre 
plus disponible vis-à-vis de ceux qui vous entourent.
Amour : Les astres vous aident à passer un cap. Ne vous embrouillez pas 
l’esprit avec des questions sans réponse.
Argent : Sur le plan financier, vous êtes convaincu que tout va bien et vous 
oubliez certaines réalités dont il faut tenir compte. 
Travail : Vous rencontrez de belles possibilités d’enrichir votre vie lors de 
rencontres intéressantes, d’un voyage, d’une nouvelle formation.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Vous devrez compter avec le temps pour gagner et concrétiser 
vos aspirations.
Amour : Vous profitez d’excellentes influences mais la tendance jouera plu-
tôt sur le plan amical : une rencontre pourrait prendre un tour plus tendre.
Argent : Vous pouvez avoir un besoin financier urgent. Dans ce cas, vous 
trouverez l’aide nécessaire sans trop de difficultés.
Travail : La situation se débloque facilement. Même si votre vie profession-
nelle, déborde un peu sur votre vie privée, vous réussissez à tout gérer. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Les relations sont favorisées si elles restent indépendantes, auto-
nomes, les dépendances ne sont vraiment pas d’actualité. 
Amour : L’aspect favorable que produisent les astres sur vous, vous donne 
un aperçu de ce qu’il va se passer.
Argent : Vous ferez en sorte qu’il soit impossible de douter de votre bonne 
foi, de par votre efficacité dans votre vie financière. 
Travail : Vous êtes confronté au dynamisme survolté du monde qui vous 
entoure et, si vous ne prenez pas de recul, vous risquez de mal le vivre.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous aurez davantage envie d’échanges et de nouveauté que de 
vous consacrer à des tâches quotidiennes.
Amour : Les effets de la Lune vous le prouvent avec de nombreuses 
marques d’affection venant de la part de vos proches.
Argent : Si vous avez besoin d’un appui financier, vous l’obtiendrez par vos 
amis, votre famille ou en demandant plus officiellement un prêt. 
Travail : Vos responsables hiérarchiques pourraient vous solliciter, vous 
pourriez être appelé pour venir au bureau.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Octroyez-vous le droit de vous laisser porter de-ci, de-là, de vous 
détendre, de vous amuser, de sortir et de lancer les invitations.
Amour : Vous ressentez le besoin de vous isoler et cela n’est pas très favo-
rable aux effusions sentimentales.
Argent : Vous ressentez un besoin de renouvellement dans votre vie finan-
cière mais vous avez moins d’assurance et d’aplomb personnel.
Travail : L’influence de la lune apporte un vent de nouveauté pas toujours 
facile à saisir dans l’immédiat mais qui est porteur d’un renouveau. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous ne fuyez pas vos responsabilités au contraire vous les affron-
tez. Vous anticipez en faisant preuve de courage.
Amour : Le ciel est agité mais il va falloir entrer dans la danse pour profiter des 
bonnes dispositions qui se présentent, même si elles sont un peu fatigantes.
Argent : Une ambition très importante vous gagne, ce qui a du bon pour 
vous enrichir et du moins bon pour vous faire quelques ennemis.
Travail : Bricolage entre potes ou bien sortie dans les environs, vous avez le 
choix. Pourtant vous mettez un point d’honneur à être sur tous les fronts.. 

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : La vie vous apprend que, si vous donnez trop d’importance à votre 
liberté et à votre indépendance, vous finissez par vous retrouver tout seul.
Amour : Un pouvoir de concentration assez développé, vous permet de 
mettre en place les actions réfléchies.
Argent : Vous avez raison de prendre le temps d’une discussion en profon-
deur en famille au sujet de votre budget.
Travail : Il est possible qu’un courant amical arrive à point pour faire valoir 
vos talents et chanter vos louanges. 

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Votre bonne humeur et votre énergie sont communicatives. Vos 
interlocuteurs vont vous suivre les yeux fermés.
Amour : Vous devriez parler de certains projets d’avenir avec votre conjoint 
ou avec les personnes qui vous entourent. .
Argent : Cette semaine sera calme et régulière, ce répit ne sera pas de trop 
pour faire le point financier et réorienter votre action. 
Travail : Des idées lumineuses et des occasions de faire des étincelles sur-
gissent, toutes les conditions semblent réunies pour que vous franchissiez 
un cap sur le chemin de votre évolution, de vos ambitions.

HOROSCOPE

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
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• Mots fléchés N° 1239
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 2 14  9 8 3  7 6 13 12 14 1 15

 10 2 9 6 7 7 6  10 8 7  12 9
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 9 2 1 8 7  2 1 8 10 6 12 7 6

 6 3 2 3  2 13 6 9 6  14 12 7

 D   B

       G  F

GRILLE CODEE N° 718
A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez 
la grille  en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots 
croisés.

• Grille codée N° 717

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1240

• Mots croisés N° 812

MOTS CROISÉS (grille N° 813)

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

PAREIL
CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

VILLE
DE FRANCE

DANS

JOINTS

ROBE
INDIENNE

GENDARME
ROMAIN

CARTE
DU GLOBE

TARI

ALLER-
RETOUR

BŒUF
SAUVAGE

TUYAU
 DE FUMÉE

PAYS-
BAS

POULPES

PIEU

DÉMENT

ATROCE

PAYS
D’AFRIQUE

EPAIS

BRANCHÉ

VIEUX
CAMP

PEINTRE
FRANÇAIS

VILLE
DU TEXAS

PRÉNOM
DE

HÉMINGUAY

VILLE
DU

BRÉSIL

INTENTERAS

VOYELLES

SOMMES

VILLE
D’ALLEMA-

GNE

PETIT
GOLFE

MIS
À SEC

FAUVE

NIAIS

NAZI

MUSE

OURDIE

FIRMAMENT

CÉRIUM

DURER
EPREUVES

FAIT
LA MANQHE

DIVISION
SOCIALE

A PAYER

FILS
DE NOÉ

ECLOS

NOTE
AUROCHS

HOMME
QUI TOUCHE

GERMES
D’ŒUFS

CHEVAL
ENTIER

PETIT
ANNEAU

POUR
VOLER

INSULAIRE

PARFOIS
LOCAL

POÈME
DE

VIRGILE

NON
ALIGNÉS

ARTÈRES

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

Horizontalement. — I. Générateur. - II. Acide. Esta. - III. Lo. At. Ir. - VI. 
Vulnérable. - V. Avatar. Oit. - VI. Ni. Elite. - VII. Ile. Stera. - VIII. Slave. Vais. - IX. 
Mouette. Ru. - X. En. Recrier.
erticalement. — 1.  Galvanisme. - 2. Ecouvillon. - 3. Ni. La. Eau. - 4. 
Edente. Ver. - 5. Re.  EA. Sète. - 6. Arrêt. TC. - 7. Teta. Lever. - 8. Es. Boira. - 9. 
Utilitaire. - 10. Rareté. Sur.

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

AFFL.
DU RHÔNE

EN LES

AVELINE

REINE
DE BEAUTÉ

VILLE
D’ESPAGNE

SORTE
DE GRIVES

MIS
EN PLIS

FLEUR

POSTÉRITÉ

 NOTE

RAILLERIE

TOUCHÉ

ARTICLE

DISPOSÉS

PASSÉS
AU

CRIBLE

CONTRE-
POISON

ECLOS

VILLE
D’ALLE-
MAGNE

PARENTE

CHAR
BLINDÉ

MÔLE

BIÈRE

PROMENADE
PUBLIQUE

RÉGIES

LIAISON

ONCLE
D’AMÉRIQUE

ENTAILLE

COUCHERS
DE SOLEIL

INFINITIF

MILLE-
PATTES

FAIT
DORMIR
DEBOUT

CUIVRE

ECARTENT
ETAIN

PETIT
POSTES

RÉPANDAIT

PAISIBLEPINNIPÈDES

GLORIFIÉE CHAMBRE
FROIDE MUSA INTENTERA

ORGANE
D’OISEAU

ENGIN
EXPLOSIF

PILLERAS

HABITANTS

PRONOM
POUFFE

TROIS
FOIS

ENTIÈRE

RÉFLÉCHI

VOYELLES

FIT
LE MALIN

ERBIUM

PETIT
LIT

BEAU
PARLEUR

Horizontalement.— I.  Agit en dormant. - II. Prêter une oreille. Métal. 
- III. Domptée. Parfois de pouvoir... - IV. Une mal-aimée. Rayon puissant. 
- V. Séries. Déchet de muscle. - VI. Période. Il évolue à Milan. - VII. Noble 
française. A moi. - VIII. Pièce de charpente. Monnaie d’Europe. - IX. Lettre 
grecque. Déduit. - 10. Roi. Saison.
Verticalement. —  1. Pareils. - 2. Instrument à vent. Vous intime. - 3. 
Bouche cousue. Navire Royal. - 4. Dévêtue. Allure de cheval. - 5. Singe-
araignée. Première capitale du Japon. - 6. Personnel. Propre à l’âne. 
- 7. Membre supérieur. Eclos. - 8. Heureux. Fameux général. - 9. Sans 
délicatesse. - 10. Lentille bâtarde. Projeté.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Grille codée N° 1022

• Mots croisés N° 1111

GRILLE CODEE N° 1023

• Mots fléchés N° 1542

MOTS CROISÉS (grille N° 1112) MOTS FLECHES N° 1543
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• »ملكة« طنجة
السعـي الدؤوب إلى السعـــادة 
سيقود باربرا هاتون إلى طنجة بعد 
تستثمر  سوف  ثالث.  درامي  طالق 
في منزل فخم من 15 غرفــة نوم، 
تم شراؤه بمضاعفة عرض الجنرال 
اشتــرت   ،1946 عام  في  فرانــك. 
هاتون قصرًا حجريًا داخل القصبة، 
أســوار  داخـل  تقــع  التي  القلعة 
كتبت  بطنجة،  القديمــة  المدينـة 
بروكس  فيكتوريا  الكندية  الكاتبة 
في كتابها »الرحالت األدبية: السير 
على خطى الشهــرة، المجلـــد 1«، 
 Greatest Escapes. com(

.)Pub, 2000
باربرا  ستعتبــر  طنجـــة،  في 
ستعـرض  حيـث  مـــالذًا  المدينــة 
ضبـــط  دون  وثروتهـــا  شهرتها 
النفس. ومثل غاتسبـي، الشخصية 
فيتزجيــرالد،  لسكـــوت  الخياليــة 
»حفالت  هوتــون  باربرا  نظمــت 
الثعابيــن،  وسحـرة  الجمــال،  مع 
والرجــال  الشرقييــن  والراقصيــن 
الزرق من جبـــال األطلـس الكبيـر 

في المغرب«، تتذكر الكاتبة ..
إلبهار  وسعها  في  ما  بكل  باربرا  قامت  استقبالها،  حفالت  في 
واألوروبيين.  األمريكيين  المغتربيـن  من  ومعظمهــم  ضيوفهـــا، 
هوليوود  حفلة  في  بدوية  ملكة  »مثل  األمسيات  هذه  باربارا  دخلت 
في  بروكس  حســب  العــرش«،  على  وجلست  المع  مغربي  بقفطان 
كتابها. اكتسبت حفالت هوتون سمعة سيئة لدرجة أنها عندما كانت 
مكتئبة وليس في مزاج للحفالت، شعر ضيوفها بخيبة أمل وبحثوا عن 

»المتعة في مكان آخر«.
• امرأة غارقة في الحزن

ومع ذلك، أخفت نفقات باربرا غير المحدودة العديد من المصائب. 
قال  وانتحارها.  والدتها  حــب  في  السيء  وحظهـا  بأمراضها،  تأثرت 
الكاتبة الكندية »باربرا كانت ضعيفة جدا بسبب مرضها واألقراص 
التي كانــت تتناولها عندما غـادرت المنـزل، في شوارع المدينة، لم 

تكن قادرة على المشي وكان البد من حملها«.
كان  والذي  طنجة،  في  األمريكيين  المغتربين  أشهر  باولز،  بول 
لديه الحظ السعيد لمقابلة باربرا، وصف حياتها في طنجة بأنها »غير 
بحياتها  متأثرًا  قائلة: »لم يكن  بروكس  فيكتوريا  تواصل  منظمة«. 
الذي عاشت  الغضـب« والجو  ينــأى بنفسـه عن  الدرامية وفضل أن 

فيه األمريكية.
مثل  كارثيـة  هوتون  باربـرا  من  طنجة  فترة  كانت  الواقع،  في 
عالقاتها. في المغرب، كانت باربرا خارجـة عن السيطرة، وفقا للكاتب 
مدينة  كتـــابه »طنجة:  في  فنتايسون.  إيان  االسكتلندي  والصحفي 
أن   Fintayson يقـول   ،)Editions IB Tauris, 2015( الحلم«، 

محامي باربرا، جراهــام ماتيسون كان »قلًقا للغاية« بالفعل بشأن مستوى إنفاقها قبل السيطرة 
على دفتر الشيكات الخاص بها..

قصـر  في  هوتون  باربرا   •
دار سيدي حسني بطنجة

الفقيرة  الصغيرة  »الفتــاة  لكن 
لرعاية  للغاية  حزينة  كانت  الغنية« 
أخبرتها  التي  للرواية  وفًقا  نفقاتها. 
Fintayson، لم تتردد باربرا هوتون 
الشخصية  ممتلكاتهــا  عــرض  في 
لآلخرين. وهكذا، »أعطت قالدة من 
تخص  إنها  تقول  واللؤلؤ  الذهب 
إمبراطورة اليابان« المرأة من طنجة 
كانت تقضي معها ساعات بانتظام. 
 200.000 الجوهـرة  قيمـة  ستبلــغ 
دوالر. زارت باربرا زوجــة بـول، جين 
باولز، »أعطتها خاتم الماس الرائع«. 
»بالكاد  كانت  األمريكية  أن  إدراًكا 
مسؤولة عن أفعالها«، زُعم أن جين 
اليوم  إليها في  الهدية  أعـادت  بولز 
الكاتب االسكتلندي:  التالي. يضيـف 
باربرا  حــــوزة  في  الخاتـم  تبقـ  »لم 

ألنها أعطته لشخص آخر«.
طنجة،  في  حياتـه  على  وتعليًقا 
كتب بول باولز أن الوريثة األمريكية 
الثرية أجبرت خادمه على الغناء. قال 
كان  عادة  يقال  ما  »كل  باولز:  بول 

يجب أن يقال به همهمة«.
التي رفضـت شـرب كوكاكوال  المـرأة األمريكيـة   •

إنتاج مغربي
كانت باربرا فوق كل شيء امرأة صعبة وشاقة، كما أفاد القنصل 
العام األمريكي في المغرب، هال ايستمان. وفًقا لـ »كتاب طنجة في 
مرحلة ما بعد االستعمار: الفضاء والقوة في أدب المغتربين وشمال 
باربرا   : والونين  مايكل ك.  بقلم   ،)2016 فبراير  )روتلدج،  إفريقيا«، 
هوتون، غير متوازنة ومدمنة على المخدرات، كان لها حنين واضح 
استدعاء  في  ترددها  عدم  أسباب  أحد  األمريكية.  كوكاكوال  لوصفة 

القنصل األمريكي في منتصف الليل للشكوى.
“لم تهتم بطعم كوكا كوال المغربي. وتساءلت عما إذا لم أستطع 
نشرب  كنا  أننا  وأخبرتها   )...( المتحدة  الواليات  من  أشياء  استيراد 

كوكا كوال المغربي في السفارة لكن جوابي ال يبدو كافيا«.
• هـال إيستمـان، قنصـل أمـريـكــي عــام ســابــق 

في المغرب
حاولت باربرا إقنــاع القنصل األمريكي العـــام باستيراد كوكاكوال 
... من جبل طارق، حصريًا لها. لكن الدبلوماسي سيرفض، متذكرا 

مشاكلها المتعلقة بالمخدرات.
في طنجة، قابلت هاتون زوجها السابع، األمير بيير ريموند دوان 
واجهتها.  فترة  أقصر  أحد  زواجها سيكون  لكن  نا شامباساك،  فينه 
1979، توفيت باربارا هوتون بسبب توقـف القلب في  11 مايو  في 
لوس أنجليس، تاركة وراءها ثروة لم تجلب لها سوى التعاسة، وقصر طنجـة المعـروف باسم 

دار سيدي حسني.

المحسنة األمريكية التي دمرت 
نفسها في طنجة

لمدة ثالثة عقود، كانت طنجة موطن الوريثة األمريكية الثرية باربرا هوتون. من أجل 
نسيان حياتها اليائسة، استضافت أكثر األمسيات رفاهية في المدينة، حيث عاشت الحلم 

المغربي بالكامل.
باربرا وولورث هوتون، أمريكيــة واشتراكيــة وريثــة ومحسنة، هي واحدة من النساء 
التي  واألمسيات  الفخمة  الحفالت  مع  خاصة  مدينة طنجة،  تاريخ  ميزن  اللواتي  األجنبيات 
. لكن ملكة طنجة، كما كان يطلق عليها،  القديمة  المدينة  نظمتها في قصر طنجة في 

كانت تحاول ببساطة نسيان زواجها الفاشل وحياتها اليومية الحزينة.
ولقبت ب »الفتاة الصغيرة الفقيرة الغنية«، كانت مغتربة في المغرب في األربعينيات 
من القرن الماضي، وفي المدينة الدولية، عرف الجميع أن باربرا فتاة غنية تعيش حياة غير 
بـ »كل  الرجال مرارًا وتكرارًا  اتهمت  فرانك وينفيلد وولورث،  التجزئة  ابنة قطب  سعيدة. 

مشاكل حياتها«، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مقال صدر عام 1979.

باربرا هوتون
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نهاية  مالل  بني  قلب  من  هام  بفوز  عودته  بعد 
األسبوع الماضي لحساب مؤجل الدورة 24 من البطولة 
االحترافية، خاض اتحاد طنجة مساء األربعاء إحدى أسوء 
مبارياته هذا الموسم بعدما أرغم على التعادل بميدانه 
مؤجل  لحساب  أهداف  بدون  الزمامرة  نهضة  أمام 
للفريق  تعادل  ثالث  وهو  البطولة.  من   25 الدورة 
الطنجاوي بميدانه منذ استئناف البطولة، بعد تعادلين 

أمام نهضة بركان والجيش الملكي.
أكثر  لالبتعاد  كبيرة  فرصة  طنجة  اتحاد  وأهدر 
عن المراكز األخيرة وتقوية حظوظه في  االنعثاق من 
إال  الزمامرة،  نهضة  ضيفه  مع  الفارق  وتوسيع  النزول 
المحليين بفرض أسلوبه  أمام طموح  أن األخير صمد 
الدفاعي وكاد يخلق المفاجأة، خاصة في الشوط الثاني 
من خالل فرص من مرتدات كان مصدرها عبد الصمد 
أتيحت  كما  المطلوب.  بالشكل  تستغل  ولم  المباركي 
بواسطة  المباراة  أنفاس  آخر  في  طنجة  التحاد  فرصة 
فوق  مرت  رأسية  بضربة  لحاج  آيت  كمال  البديل 
مرمى ياسين الحواصلي. وخاض اتحاد طنجة المباراة 
بداعي  البزغودي  ابراهيم  و  الشنتوف  حاتم  غياب  في 
ينتظره  كان  الذي  المستوى  إلى  يرق  ولم  اإلصابة 
مشجعيه نتيجة وأداء بفعل العياء الذي أثر على مردود 
ظرف  في  مباريات  ست  الفريق  خاض  بعدما  الالعبين 
من  أفضل  ميدانه  خارج  نتائجه  وكانت  أسبوعين، 
مبارياته المحلية، وعاد بفوز من خارج ملعبه أمام الرجاء 
حيث  مالل.  بني  ورجاء  اخريبكة  وأولمبيك  البيضاوي 
 12 الحصول على  التوقف، من  العودة من  تمكن بعد 
نقطة من أصل 16 ممكنة. وبتعادله األخير، رفع اتحاد 
طنجة رصيده الى 27 نقطة وحافظ على مركزه الثالث 
الزمامرة  نهضة  ضيفه  عن  واحدة  نقطة  بفارق  عشر 
صاحب المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة مع مباراة 

مؤجلة امام مولودية وجدة.
البطاقة  وأخرج  الكزاز،  سمير  الحكم  المباراة  قاد 
وطارق  الشيبي  محمد  و  باتيزاديو،  لموكوكو  الصفراء 
ياسين  و  رابيح  طاليب  و  طنجة  اتحاد  من  أستاتي 

الحواصلي من نهضة الزمامرة.
سياق  في  طنجة  اتحاد  مدرب  بنعلي،  بدرو  وعبر 
عن  أخرى  مرة  فريقه  لعجز  أسفه  عن  التعادل  هذا 
تحقيق االنتصار داخل ميدانه، وهذه المرة أمام نهضة 
أن  وقال«توقعت  قويا،  منافسا  اعتبره  الذي  الزمامرة 
تكون مواجهتنا ضد نهضة الزمامرة صعبة للغاية. لم 
عاكسنا.  الحظ  لكن  األفضل  كنا  سيء،  كردودنا  يكن 
زمني  ظرف  وفي  متتابعة  مباريات  ست  خاض  فريقي 
اإلرهاق  ينال  أن  الطبيعي  ومن  ومرهق،  جدا  قصير 

والتعب من الالعبين«. وتابع مدرب اتحاد طنجة: »كنا 
المباريات  إلجراء  بعيدة  مدرب  إلى  للتنقل  مضطرين 
وفي  لالستقبال  طنجة  إلى  العودة  وبالتالي  المؤجلة 
ظرف زمني يصعب علينا حتى التقاط األنفاس. وهذه 
تبرير  أجل  الجميع وليس فقط من  حقيقة يشهد بها 
موفقة  مسيرة  على  بصمنا  وأضاف«  التعادل«.  نتيجة 
الصعبة  الظروف  بعد  البطولة  الستئناف  العودة  بعد 
ننهزم  لم  الصحي.  الحجر  فترة  خالل  عشناها  التي 
لحد الساعة وطيلة ست مباريات مراتونية وخرجنا من 
منطقة النزول. تنتظرنا مباريات هامة لمواصلة مشوار 
البحث عن ضمان البقاء، أشكر الالعبين وأهنئهم  على 
الظروف  ظل  وفي  المباريات  هذه  خالل  استبسالهم 

الصعبة«.   
برنامج مؤجالت الدورة 26: 

اليوم السبت:
الساعة  )على  الرباطي  الفتح   / أكادير  حسنية 

السابعة والربع مساء بالملعب الكبير بأكادير(
غدا األحد:

الساعة  )على  وجدة  مولودية   / الزمامرة  نهضة 
الخامسة مساء بملعب أحمد شكري بالزمامرة(

الساعة  )على  بركان  نهضة   / مالل  بني  رجاء 
السابعة والربع مساء بالملعب البلدي بوادي زم(

الساعة  )على  زم  وادي  سريع   / البيضاوي  الرجاء 
السابعة والربع مساء بمركب محمد الخامس بالبيضاء(

الساعة  البيضاوي)على  الوداد  التطواني/  المغرب 
التاسعة والنصف ليال بملعب سانية الرمل بتطوان(

الترتيب العام: 
01 - الرجاء البيضاوي: 48 نقطة

02 - الوداد البيضاوي: 47 //
03 - نهضة بركان : 47 //

04 – مولودية وجدة: 41 // 
05 - الفتح الرباطي: 40 // 

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

08 - المغرب التطواني: 33 //
09 - أولمبيك أسفي: 32 //
10 – سريع وادي زم: 30 //

11 - يوسفية برشيد: 30 // 
12 - حسنية أكادير: 28 //  

13 - اتحاد طنجة: 27 // 
14 - نهضة الزمامرة: 26 //

15 - أولمبيك اخريبكة: 24 // 
16 - رجاء بني مالل: 11 // 

زوران مدربًا جديدًا للمغرب 
التطواين

اللجنة املركزية 
للتاأديب ت�شدر 

عقوبات يف حق اأندية 

البطولة الحرتافية :

أعلن المغرب التطواني تعاقده مع المدرب زوران مانولوفيتش كمشرف عام للفريق خالل ما تبقى 
من دورات البطولة الوطنية برسم موسم 2020/2019، وكمدرب بموجب عقد احترافي، ينتهي بمتم 
الموسم الرياضي 2021/2020. واعتمد المكتب المسير للنادي باستشارة مع مجموعة من الفعاليات 
الرياضية داخل محيط النادي وخارجه على معايير محددة بعيدة عن أي ضغوطات وإرضاءات أيا كان نوعها 
الذاتية إلدارة  التي وجهت سيرها  الكثيرة  الفريق من بين األسماء  ومصدرها في تحديد هوية مدرب 
النادي، ومن أهم المعايير التي تم اعتمادها وفقا لبالغ النادي، أوال، السيرة الذاتية والشواهد المحصل 
الوطنية وخصوصياتها.  بالبطولة  الدراية  ثانيا،  عليها.  التي حصل  واأللقاب  دربها  التي  والفرق  عليها 
ثالثا، مراعاة اإلمكانيات المالية للنادي. رابعا، القبول بشروط معقولة في حالة فسخ العقد الرابط بين 
الطرفين تفاديا لتكرار تجارب سابقة. خامسا، اإلنخراط في المشروع الكروي للنادي الذي يرتكز أساسا 
على التكوين إضافة إلى استقطاب العبين قادرين على إعطاء اإلضافة للفريق. سادسا، اعتماد طريقة 
بعين  أخذها  تم  أخرى  مواصفات  إلى  إضافة  وأسلوبه،  تطوان  أتلتيك  المغرب  فريق  باسم  تليق  لعب 
وإنما  لألخرى،  بالنسبة  إحداها  أهمية  يعني  ال  المواصفات،  ترتيب هذه  أن  النادي  بالغ  وأكد  اإلعتبار. 

تكتسي كلها أهمية كبيرة بالنسبة للنادي.

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب في اجتماعها خالل األسبوع 
االحترافية  للبطولة  فبالنسبة  القرارات.  من   مجموعة  الجاري 
القسم الوطني األول، قررت اللجنة توقيف عماد الراحولي، العب 
فريق الجيش الملكي لمباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين في 
الدورة  مؤجل  لحساب  طنجة  باتحاد  فريقه  جمعت  التي  المباراة 
2000 درهما، لحصول  الملكي مبلغ  23، و تغريم فريق الجيش 
فريقه على 3 إنذارات وطرد خالل المباراة. ولحساب مؤجل الدورة 
24، قررت اللجنة تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهما، 
لحصول فريقه على 5 إنذارات خالل المباراة التي جمعته بفريق 
قاضي،  القادر  عبد  توقيف  تقرر  كما  الجديدي.  الحسني  الدفاع 
العب فريق سريع واد زم لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ 
بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي حسنية أكادير، 
أسفي  أولمبيك  فريق  العب  البودالي،  عصام  توقيف  وكذلك 
المباراة  في  طرده  بعد  التنفيذ  موقوفة  منها  واحدة  لمباراتين 
التي جمعت فريقه بنادي الفتح الرياضي، و تغريم فريق أولمبيك 
إنذارات وطرد   3 فريقه على  2000 درهما، لحصول  مبلغ  أسفي 

خالل نفس المباراة لحساب مؤجل الدورة 25.

بنعلي يعجز عن فك لغز التعادل مبيدانه
اأمام الزمامرة

خبر األسبوع

الفرنسي،  باالتحاد  التأديبية  اللجنة  قــررت 
جيرمان،  سان  نجم  ماريا،  دي  األرجنتيني  إيقاف 
باريس  مباراة  أحداث  خلفية  على  مباريات   4 لمدة 
على  بصق  من  الالعب  به  قام  وما  مارسيليا،  ضد 
منافسه ألفارو جونزاليس، في المباراة التي انتهت 
الجاري.  سبتمبر   13 في  جيرمان،  سان  بخسارة 

وأوضح باريس عبر موقعه الرسمي، أن عقوبة إيقاف 
وبالتالي  المقبل.  الثالثاء  من  بداية  التنفيذ  حيز  ستدخل  ماريا،  دي 
 27 في  ستكون  والتي  ريمس،  مباراة  لعب  من  الالعب  سيتمكن 
سبتمبر، في إطار الدوري الفرنسي. فيما سيغيب عن مباريات الدوري 

أمام أنجيه وديجون في حديقة األمراء، ونيم ونانت خارج الديار.

الدوري اإلسباني
الأندل�س يتزعم الليغا وريال مدريد 
ي�شقط يف فخ التعادل ب�شان �شيبا�شتيان

اإيقاف دي ماريا لأربع مباريات

سقط ريال مدريد حامل لقب الليغا، في فخ التعادل السلبي دون 
أهداف، أمام ريال سوسيداد في آخر مباريات الجولة الثانية من البطولة. 
ليصبح رصيده نقطة وحيدة في المركز العاشر حيث يتبقى له مباراة 
المركز  في  نقطتين  إلى  رصيده  سوسيداد  ريال  رفع  بينما  مؤجلة، 
الدقيقة  في  األول  الهدف  تسجيل  فرصة  بنزيما  كريم  وأهدر  التاسع. 
37، حيث تلقى كرة في عمق دفاع سوسيداد لينفرد بالحارس ريميرو 
مسلسل  في  بنزيما  واستمر  المرمى.  عن  بعيدًا  سدد  لكنه  ويراوغه 
القائم  إهدار الفرص، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مرت بجانب 
40. وجاء أول تهديد من ريال  الدقيقة  األيمن لحارس سوسيداد في 
سوسيداد في الدقيقة 42، بتسديدة رأسية من نورماند مستغال كرة 
ركنية عرضية، لكن تسديدته مرت أعلى مرمى كورتوا الذي تألق في 
منطقة  داخل  سوسيداد  ريال  مهاجم  إسحاق  من  لتسديدة  التصدي 
األندلسيين  بيتيس  وريال  غرناطة  وواصل   .43 الدقيقة  في  الجزاء 
انطالقتهما القوية في الموسم الجديد بالليجا بتحقيق االنتصار الثاني 
على التوالي، على حساب ديبورتيفو أالفيس وبلد الوليد على الترتيب. 
أالفيس  على  الفوز  من  غرناطة  تمكن  كارمينيس(،  )لوس  فبملعب 
المهاجم  و  السابعة،  الدقيقة  في  سولدادو  روبرتو  سجلهما  بهدفين 
سجله  واحد  مقابل   .79 الدقيقة  في  ماتشيس  دارويــن  الفنزويلي 
غرناطة  يحصد  وبهذا   .22 الدقيقة  في  الباسكيين  للضيوف  خوسيلو 
انتصاره الثاني على التوالي بعد الفوز في الجولة االفتتاحية بهدفين 
نظيفين على أتلتيك بلباو، ليبقى في صدارة الترتيب بـ6 نقاط. بينما 
ذاق أالفيس الخسارة الثانية تواليا ليقبع في المركز الـ19 وقبل األخير. 
وفي مباراة أخرى بإقليم األندلس، حقق ريال بيتيس مع مدربه الجديد 
الشيلي بلغريني، فوزه الثاني تواليا وهذه المرة بهدفين دون رد على 
بلد الوليد على ملعب )بينيتو فيامارين( حمال توقيع نبيل فقير )ضربة 
جزاء( والبرتغالي ويليام كارفاليو في الدقيقتين 10 و18 على الترتيب. 
للمباراة  الفوز  نغمة  عزف  النتيجة  بهذه  »الفيرديبالنكوس«  وواصل 
الثانية على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق 

األهداف خلف جاره غرناطة.
وستعود الليغا إلى برمجة بعض مبارياتها يومي الجمعة واالثنين 
منافسات  انطلقت  حيث  والرابطة.  الجامعة  بين  الخالف  تسوية  بعد 
الدورة الثالثة أمس الجمعة بمباراة إيبار و أ.بلباو، فيما تختتم بعد غد 
ومن  مساء.  الثامنة  الساعة  على   إشبيلية  و  قاديس  بمباراة  اإلثنين 
تأجيل  بعد  الموسم  هذا  مبارياته  أول  برشلونة  إجراء  الدورة  ستعرف 
األحد  غد  يوم  مواجهات  يختم  حيث  السابقتين.  الدورتين  مبارتي 
باستقبال برشلونة فيا الريال على الساعة الثامنة مساء. بينما سيكون 
الريال في رحلة صعبة إلى إشبيلية في مواجهة المتزعم بتيس في ختام 

مواجهات اليوم السبت على الساعة الثامنة مساء.
نتائج الدورة 2: 

فيا الريال / إيبار: 2 – 1  
خيطافي / أوصاصونة: 1 – 0 

سلطا / فالينسيا: 2 – 1  
ويسكا / قاديس: 0 – 2  

غرناطة / أالفيس: 2 – 1  
بيتيس / بلد الوليد: 2 – 0   

مدريــد:  ريال   / صوصيداد  ريال 
  0 – 0

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

برنامج الدورة 3: 
أمس الجمعة:

الثامنة  الساعة   ( أ.بلباو   / إيبار 
مساء(

اليوم السبت: 
الساعة   ( خيطافـــي    / أالفيس 

الثانية عشر ظهرا(
فالينسيا / ويسكا ) الساعة الثالثة 

مساء(
إلتشي / ريال صوصيداد ) الساعة 

الخامسة والنصف مساء(
الساعة   ( مدريـــد  ريال  بيتيس/ 

الثامنة مساء(
غدا األحد: 

الساعة   ( ليفانطي   / أوصاصونة 
الحادية عشر صباحا(

الساعــة   ( غرناطــة   / أ.مدريد 

الثالثة مساء(
الساعـــة   ( سلطا   / الوليــد  بلد 

الخامسة والنصف مساء(
الساعـة   ( الريال  فيا   / برشلونة 

الثامنة مساء(
بعد غد اإلثنين:

الساعـــة   ( إشبيليـــة   / قاديس 
الثامنة مساء(

الترتيب العام
1 -  غرناطة: 6 نقطة

2 – بيتيس: 6 // 
3 - فيا الريال: 4 // 

4 - سلطا: 4 // 
5 -  فالينسيا: 3 //

6 - أوصاصونة: 3 //  
7 - خيطافي: 3 //
8 - قاديس: 3 //

9 - ريال صوصيداد: 2 //
10 - ريال مدريد: 1 //

11 - إيبار: 1 //
12 - ويسكا: 1 //

13 - بلد الوليد: 1 // 
14 - أ.مدريد: 0 //

15 -  برشلونة: 0 //
16 - إلتشي: 0 //

17 - إشبيلية: 0 //
18 - ليفانتي: 0 //
19 - أالفيس: 0 //

20 - أ.بلباو: 0 //
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

الريال يصدر بيانا عن إصابات كورونا 
ويعلن عودة الرباعي قبل مواجهة 

بيتيس
األربعـــاء  يوم  بيانا،  ريال مدريد  أصدر 
بفيروس  إصابات  وجود  حقيقة  لتوضيح 
كورونا بين صفوفه.وكانت صحيفة  ماركا«  
العب  أوديجارد،  مارتن  النرويجي  أن  أكدت 
وسط الريال، أصيب بفيروس كورونا. وقال 
النادي في في بيانه: »يعلن ريال مدريد أن 
على  كورونا  لفيروس  اختبارات  آخر  نتيجة 
العبي الفريق األول والطاقم التدريبي جاءت 
جميعها سلبية«. ويذكر أن ريال مدريد بذلك 
خالل  فردية  تدريبات  لخوض  يضطر  لن 
سيكون  أن أوديجارد  كما  المقبلة،  األيام 
متاحا تحت تصرف المدرب زيدان أمام ريال 
اليوم  الليجا  من  الثالثة  الجولة  في  بيتيس 
الريال تدريبه يوم األربعاء،  السبت. وخاض 
استعاد  بعدما  المواجهة  لهذه  استعدادًا 
وبحسب  المصابين.  نجومه  من  عددًا 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« ، فقد شهد مران 
الريال عودة الرباعي المصاب،هازارد، إيسكو، 
لوكاس فاسكيز، و أسينسيو، للمشاركة في 
إلى  يشير  مما  للفريق،  الجماعية  التدريبات 
قرب عودتهم للمشاركة في المباريات. في 
الوقت ذاته، تغيب الثنائي ميليتاو وماريانو 
الجماعي،  المران  في  المشاركة  عن  دياز 
األلعاب  في صالة  العمل  األول  واصل  حيث 
الرياضية للتأهيل من اإلصابة، بينما خاض 
الثاني تدريبات بدنية.  وتعادل ريال مدريد 
أمام  بالليجا،  األخيرة  مباراته  في  سلبيًا 
مضيفه ريال سوسيداد، يوم األحد الماضي.

ناتشو يقترب من الدوري اإليطالي
ميركاتو«  »كالتشيو  صحيفة  كشفت 
فيرنانديز  ناتشو  اقتراب  عن  اإليطالية 
الرحيل خالل سوق  ريال مدريد، من  مدافع 
وبحسب  الحالية.  الصيفية  االنتقاالت 
في  يتواجدون  ناتشو  وكالء  فإن  الصحيفة 
فرق  ألحد  الالعب  انتقال  لمناقشة  تورينو 
بالتعاقد  المهتمين  وروما  نابولي،  ميالن، 
هم  ناتشو  وكالء  أن  إلى  وأشارت  معه. 
الرحلة  من  واستفادوا  موراتا،  وكالء  نفس 
إلى تورينو من أجل إكمال انتقال المهاجم 
إلى يوفنتوس، في مناقشة مستقبل مدافع 
الميرنجي. وأفاد التقرير، بأن ريال مدريد منح 
لتقرير مستقبله، ولن  لناتشو  الحرية  كامل 
يكون هناك أي مشكلة سواء اختار االستمرار 
أو الرحيل. ويملك ناتشو صاحب الـ30 عاما 
عقدا مع ريال مدريد حتى عام 2022، والذي 
أكبر  فرصة  على  للحصول  للرحيل  يسعى 

للمشاركة.

ريال مدريد يجهز مفاجأة لراموس
لتقديم  مدريد،  ريال  مسؤولو  يستعد 
راموس،  سيرجيو  الفريق  لقائد  جديد  عقد 
الجاري.  الموسم  بنهاية  ينتهي عقده  حيث 
وبحسب موقع »ديفينسا سينترال« اإلسباني، 
إنهاء  في  يرغب  عامًا(   34( راموس  فإن 
يريد  لذلك  مدريد،  ريال  بقميص  مسيرته 
األمر  وهو  الميرنجي،  مع  جديد  عقد  توقيع 
الذي رحب به مسؤولو النادي، وسيتم حسم 

هذه المسألة في غضون شهرين.
ومن المتوقع أن تصل مدة العقد الجديد 
إلى موسمين إضافيين، رغم قرار النادي في 
وقتٍ سابق، بتمديد عقود الالعبين الذين 
تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، بشكل موسمي. 
راموس  بتجديد عقد  ريال مدريد  قرار  وجاء 
لمدة موسمين، في ظل حفاظه على مستواه 
يتم  أال  المقرر  ومن  األخيرة.  السنوات  في 
عقده  في  لراموس  السنوي  الراتب  تقليل 

الجديد.

لويس سواريز إلى األتلتيكو 
أعلن برشلونة، مساء األربعــاء، رحيـــل 
مهاجمه سواريز، إلى صفوف أتلتيكو مدريد. 
»برشلونة  للنادي:  الرسمي  البيان  وقال 
وأتلتيكو مدريد توصال التفاق بشأن انتقال 
المدريدي  النادي  وسيدفع  سواريز،  لويس 
6 ماليين يورو كمتغيرات«. وأضاف: »نادي 
لسواريز،  امتنانه  عن  يُعرب  برشلونة 
اللتزامه وتفانيه ويتمنى له التوفيق والنجاح 
أنه  إلى  برشلونة  وأشار  المستقبل«.  في 
ومؤتمر صحفي  وداعي  بعمل حفل  سيقوم 
وكان  الخميس(.  أمس  أول  )تم  لسواريز 
 2014 صيف  في  لبرشلونة،  انضم  سواريز 
قادمًا من ليفربول، وحصد 13 لقبا خالل 6 

سنوات قضاها مع الفريق الكتالوني.
برشلونة يعلن رحيل سيميدو 

ويرفض االستسالم
 في معركة دست

أعلــن برشلونـــة في بيان »نيلســــون 
سيميدو يودع برشلونة إلى وولفرهامبتون، 
بعد ثالثـــة مواسم و122 مباراة كالعب مــع 
البلوجرانا«. وأضاف: »توصل النادي التفاق 
مع وولفرهامبتون بشأن سيميدو، نظير 30 
ماليين   10 إلى  باإلضافـــة  يورو،  مليون 
كمتغيـــرات. ويعــرب نادي برشلونـــة عن 
وتفانيه،  التزامه  بسبب  لسيميدو،  امتنانه 
ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل«. وفي 
خبر آخر، أفاد تقرير صحفي ألماني بالموعد 
النهائي لحسم مستقبل األمريكي سيرجينو 
دست، ظهير أيمن أياكس أمستردام، والذي 
ارتبط اسمه باالنتقال إلى برشلونة وبايرن 
ميونخ هذا الصيف. وبحسب صحيفة »بيلد« 
األلمانية، فإن بايرن لديه اتفاق شخصي مع 
سيرجينو دست، وأيضًا مع أياكس، ومع ذلك، 
ال يزال برشلونة يحاول بشتى الطرق للتوقيع 
الصحيفة،  وأوضحت  األمريكي.  الظهير  مع 
أن العامل الحاسم لحسم الصفقة هو طريقة 
أياكس،  عليه  سيوافق  الذي  والمبلغ  الدفع 
)أمس  الصفقة  يتم حسم  أن  المتوقع  ومن 
برشلونة  أن  الصحيفة،  وأكدت  الجمعة(. 
لشراء  يوم الثالثاء،  الثاني  عرضه  أرسل 
يورو،  مليون   20 مقابل  أياكس  من  دست 
كمتغيرات،  يورو  ماليين   5 إلى  باإلضافة 
لكن بايرن ميونخ ال يزال في السباق. جدير 
عنه  يعتبر عنصرًا ال غنى  أن دست  بالذكر 
في برشلونة، خاصة بعد رحيل سيميدو إلى 

وولفرهامبتون.

صراع مع روما على مدافع تشيلسي
األلمانية  »كيكـــر«  مجلـــة  كشفـــت 
أمام  الباب  فتح  تشيلسي  أن  الرياضية  
فرانك  اقتناع  للرحيل في ظل عدم  مدافعه 
المبارد، مدرب البلوز باستمراره مع الفريق. 
وكتبت المجلة أن برشلونة وروما يتسابقان 
أنطونيـــو  ضـــم الدولي األلمانـــي  على 
روديجر، بنظام اإلعارة. يشار إلى أن روديجر 
روما من قبل، وكان  كان العبًا في صفوف 
من األعمدة األساسية في كتيبة البلوز خالل 
روديجر  أن  وأوضحت،  المنصرم.  الموسم 
خرج من حسابات المبارد في الفترة األخيرة، 
في  اسمه  تضم  لم  الفريق  قائمة  أن  حتى 
مباراة كأس الرابطة أمام بارنسلي. وبحسب 
صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن برشلونة 
حال  ثانيًا  خيارًا  روديجر،  األلماني  وضع 
فشله في ضم إريك جارسيا، مدافع مانشستر 
في  فقط  واحد  موسم  تبقي  ورغم  سيتي. 
وتمسكه  السيتيزنس،  مع  جارسيا  عقد 
بالعودة إلى برشلونة الذي رحل عن صفوفه 
في 2017، إال أن جوارديوال ما زال يتمسك 
روديجر  ويرتبط  قائمته.  في  الالعب  ببقاء 

بعقد مع تشيلسي حتى عام 2022. 

تقرير للجنة العليا ي�شلط ال�شوء على جوانب 
ال�شتدامة يف ا�شتادات قطر 2022

كأس  منافسات  تستضيف 
ثمانيـــة   2022 قطــر  العالم 
عن  اإلعــالن  جـــرى  مالعب 
ملعب  هي  منها  ثالثة  جاهزية 
خليفة الدولي، وملعب الجنوب، 
التعليمية،  المدينة  وملعـــب 
في  العمـــل  يتواصـــل  بينما 
المتبقيـــة  الخمســة  المالعب 
قبل  جاهزيتها  عن  لإلعالن 
انطالق صافرة البطولة في 21 
نوفمبر2022 بوقت كاف. وفي 
اللجنة  كشفـــت  السياق،  هذا 
في  واإلرث  للمشاريــع  العليـــا 

تقرير لها عن جوانب اإلستدامة في مالعب كأس العالم، من حيث 
التصميم والبناء واإلرث الذي ستتركه البطولة في قطر وخارجها. 
وفي تصريح لها حول التقرير الجديد، قالت المهندسة بدور المير، 
مديرة اإلستدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث: »لقد 
لكأس  لالستعداد  جهودنا  في صميم  تزال  وال  اإلستدامة،  كانت 
أضخم  استضافة  بحق  فوزنا  عن   2010 في  اإلعالن  منذ  العالم 
حدث رياضي في العالم.« وأضافت المير: » كان هدفنا منذ البداية 
ضمان أن تترك عمليات تشييد البنى التحتية للبطولة وتطويرها 
الكبرى  للبطوالت  به  يحتذى  نموذج  وإرساء  لعالمنا،  إيجابيًا  إرثًا 
على صعيد اإلستدامة وانعدام البصمة الكربونية.« و من جانبه 
أن  الفيفا،  لدى  والتنوع  اإلستدامة  مدير  أديتشي  فيديريكو  أكد 
لإلستادات دور محوري ضمن جهود فيفا لتنظيم نسخة مستدامة 
وناجحة من كأس العالم، وقال: »من خالل نشر هذا التقرير نلمس 
بوضوح سبل اإلستعدادات لبطولة كأس العالم قطر 2022  بما 
البطولة،  الستضافة  الترشح  لملف  العامة  الخطوط  مع  يتوافق 
المبتكر  النهج  الهدف، وسيتيح  لتحقيق هذا  المتواصلة  والجهود 
الذي اتبعته اللجنة العليا للمشاريع واإلرث لتطوير تقنيات صديقة 
للمنطقة  ملموسًا  إرثًا  البطولة  تترك  أن  واستخدامها  للبيئة 

والعالم.«
وسرد التقرير عشرة حقائق عن اإلستدامة في مالعب كأس 

العالم قطر 2022 كالتالي:
عن  يزيد  بما  التبرع  يتيح  للتفكيك  القابلة  المالعب  أجزاء 

170 ألف مقعد:
يشترط في المالعب المستضيفة لبطولة كأس العالم سعة 
جاء  هنا  ومن  المحلية،  قطر  احتياجات  عن  تزيد  للمقاعد  محددة 
الحل المبتكر بتشييد أجزاء من المالعب قابلة للتفكيك، حيث من 
المالعب  بعض  من  مقعد  ألف   170 من  يقرب  ما  تفكيك  المقرر 
التحتية  للبنى  تفتقر  لدول  بها  والتبرع  البطولة،  انتهاء  عقب 
هذا  وبفضل  العالم.  كأس  إرث  رقعة  اتساع  يعني  ما  الرياضية، 
ونقلها  المرافق  تفكيك  السهل  من  سيكون  المميز،  التصميم 

ألماكن جديدة وإعادة استخدامها.
أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم

يجري تشييد ملعب راس أبو عبود من حاويات الشحن البحري، 
وسيجري تفكيكه بالكامل عقب انتهاء البطولة، مع استغالل أجزاء 
2022. كما سيجري تحويل  منه في بناء مرافق رياضية بعد عام 
البحرية  الواجهة  على  يطل  تنموي  مشروع  إلى  الملعب  موقع 

للدوحة بأفق المدينة الشهير المطل على منطقة الخليج الغربي.
االستفادة من المالعب طوال العام 

تبريد  وتقنيات  للطي،  قابلة  متحركة  بأسقف  المالعب  تمتاز 
يضمن  ما  الطاقة،  استهالك  في  الكفاءة  من  عالية  درجة  على 
سيجري  البطولة،  انتهاء  وعقب  العام.  مدار  على  منها  اإلستفادة 
في  المجتمع  لخدمة  المالعب  أجزاء  من  بعض  استخدام  إعادة 
تضم  كما  وفنادق،  للتجزئة  ومتاجر  ومدارس  مستشفيات  صورة 
والدراجات  للجري  مسارات  بالمالعب  المحيطة  المناطق  بعض 
من  العديد  ذلك  إلى  أضف  الخيل،  لركوب  ومضمار  الهوائية 
التجهيزات المختلفة. و قد افتتحت بالفعل ثالث حدائق عامة هي 

حديقة الجنوب، وحديقة البيت، وحديقة اإلرسال.
وصول المشجعين للمالعب عبر وسائل النقل العامة

يُعد مترو الدوحة وسيلة مواصالت سريعة اقتصادية وصديقة 
والحافالت  والترام  المترو  قطارات  من  منظومته  وتتألف  للبيئة، 
التي ستنقل الركاب مباشرة إلى كافة اإلستادات. وتتكلف الرحلة 

الدوحة  مترو  متن  على  الواحدة 
ثالثة رياالت قطرية، أي ما يعادل 
أن  ويتوقع  أمريكي،  دوالر   0.82
خالل  المشجعين  آالف  يستخدمه 

بطولة كأس العالم قطر 2022.
البنــــاء  لمــواد  األولويـــة 

المستدامة
المعاد  المواد  نسبة  تبلغ 
تدويرها 15 % من إجمالي المواد 
المالعب؛  بناء  في  المستخدمة 
شراء  في  األولوية  أعطيـــت  وقد 
المحليين  الموردين  من  المواد 
الداخلية  األماكن  أما  القطري.  اإلقتصاد  لدعم  اإلمكان  قدر 
للمالعب ، فقد استخدمت فيها مواد طالء تراعي صحة المشجعين، 
الخارجية  الواجهات  المستخدمة في  الفاتحة  األلوان  فيما تعكس 
في  الحرارة  درجة  ارتفاع  من  يحد  ما  الشمس  ضوء  للمالعب 

محيطها.
إعادة استخدام وتدوير مخلفات البناء

أعيد استخدام وتدوير %90 من المخلفات الناتجة عن عمليات 
صُممت  وقد  الجنوب.  وملعب  الريان  ملعب  تشييد  في  الهدم 
إلدارة  الكفاءة  من  عالية  درجة  على  بنظام  لتتمتع  المالعب 
إعادة  يجري  كما  بالموقع،  تدويرها  وإعادة  وفصلها،  المخلفات، 
تدوير مياه الصرف الناتجة عن سكن العمال بالموقع واستخدامها 

في منع تصاعد الغبار والصرف الخاص بدورات المياه.
مساحات خضراء تسهم في تلطيف درجة الحرارة

إذا  بالحرارة  الشعور  خفض  في  الخضراء  المساحات  تسهم 
ويحيط  واإلسفلت.  كاألرصفة  المختلفة  البناء  بمواد  قورنت  ما 
المساحات  من  مربع  متر  ألف   850 قرابة   2022 قطر  بمالعب 
الخضراء، أي ما يعادل مساحة 121 ملعبًا لكرة القدم. عالوة على 
ذلك، جرى زراعة ما يزيد عن 16 ألف شجرة ونبتة من بينها نباتات 
موفرة للمياه. وتُروى المساحات الخضراء باستخدام المياه المعاد 

تدويرها، وتوفر موطنًا لعدد من الطيور والحيوانات المحلية.
استهالك أقل للطاقة بنسبة %30 مقارنة بالمعايير العالمية

تستهلك المالعب طاقة أقل بنسبة %30 مقارنة بالحد األدنى 
والتبريد  التدفئة  لمهندسي  األمريكية  الجمعية  متطلبات  من 
استهالك  تعزز كفاءة  التي  الخصائص  بين  الهواء. ومن  وتكييف 
يستفيد  إذ  للموقع،  الذكي  واإلختيار  السميك،  العزل  الطاقة 
المناخية  األجواء  ومن  الظل  من  ممكن  قدر  أكبر  من  ملعب  كل 
المحيطة في الحفاظ على البرودة في داخله. ومن بين الخصائص 
التي تعزز من كفاءة الطاقة أنظمة التبريد والتهوية عالية الكفاءة، 
المتطورة  واألنظمة  دي«،  اي  »ال  بتقنية  اإلضاءة  واستخدام 
عن  اإلبالغ  سرعة  مع  اإلستاد،  في  العمل  جوانب  كافة  لمراقبة 
أوجه القصور لمعالجتها على الفور دون المساس بكفاءة التشغيل. 
التحكم في  إمكانية  يتيح  ما  للطاقة،  لكل ملعب مركز  ويخصص 
وأبراج  حرارية  خزانات  تشمل  تجهيزات  على  ويحتوي  األحمال، 

تبريد للمساعدة في تحقيق أفضل مستوى من الكفاءة.
توفير المياه بنسبة 40 % مقارنة بالمعايير العالمية

تشهد عمليات التشغيل في كل ملعب تجميع بخار الماء الناتج 
عن نظام التبريد، ثم استخدامها في ري المساحات الخضراء، كما 
تستخدم المياه المعالجة في منع تصاعد الغبار. كما جرى تركيب 
كفاءة  لتضمن  المياه  ودورات  المغاسل  في  خاصة  تجهيزات 
استهالك المياه في الملعب لتقل بنسبة %40 مقارنة بالحد األدنى 

من متطلبات كود السباكة العالمي.
شهادات في اإلستدامة

من  كل  حصول  فيفل  من   اإللزامية  المتطلبات  تشمل 
وفق  نجوم  أربعة  عن  يقل  ال  تصنيف  على   2022 قطر  استادات 
تديرها  التي  ساس(  )جي  اإلستدامة  لتقييم  العالمية  المنظومة 
)جورد(. وقد حصل كل من  والتطوير  للبحث  الخليجية  المؤسسة 
فئة  من  تصنيف  على  البيت  وملعب  التعليمية،  المدينة  ملعب 
ساس(  )جي  في  اإلستدامة  اعتماد  نظام  ويقيّم  نجوم.  الخمس 
مراحل عمليات التصميم واإلنشاء في كل ملعب، إضافة إلى مراكز 
معدل  وفق  بها  والتشغيل  التصميم  تقييم  يجري  التي  الطاقة 

كفاءة الطاقة الموسمية.

ووضــع  تفعيــل  إطار  في 
اللبنات األولى للمخطط الخاص 
النسوية  الـقدم  كرة  بتطوير 
 ،2024-2020 لفترة  بالمغرب 
غشــت   06 بتاريــخ  والموقع 
كل  بين  اجتماع  انعقد   ،2020
للعصبة  المديري  المكتب  من 
النسوية  القدم  لكرة  الوطنية 
عبر  الوطنيــة  التقنية  واإلدارة 
المرئيــة  المنـــاظــرة  تقنيــــة 

أجل  من  الماضي  األربعاء  يوم 
العقد  التساؤالت فيما يخص بنود  مناقشة تفاصيل وطرح جميع 
خديجة  ودعت  المالي.  وكذا  التقني  اإلداري،  شقه  في  البرنامج 
إلى  الجميــع  النسويـة  القــدم  لكرة  الوطنية  العصبة  رئيسة  إالَّ 
المساهمة في هذا الورش االستراتيجي الهام والذي يحظى بدعم 
لتطوير  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  من  كبير 

وتوسيـــع  المغرب  في  اللعبــة 
هيكلة  وكذا  الممارسة  قاعدة 
وفـاء  قدمــت  بعدهــا  الفرق. 
بكوش المديرة العامة للعصبة 
النسوية  القدم  لكرة  الوطنية 
بمعية كيلي ليندزي،مديرة كرة 
التقنية  باإلدارة  النسوية  القدم 
لعقد  عامـــة  الوطنية شروحات 
االداري  جانبـــه  في  األهــداف 
اإلجابة  إلى  باإلضافة  والتقني، 
تساؤالت  مختلـــف  ومناقشــة 
النسوية.  القدم  لكرة  الوطنية  للعصبة  المديري  المكتب  أعضاء 
المكتب  أعضاء  بمشاركة  مستفيض  نقاش  بعد  االتفاق  وتم 
تعميق  على  النسوية،  لقدم  لكرة  الوطنية  للعصبة  المديري 
النقاش و إبداء اقتراحات إلنجاح هذا الورش الهادف إلى تطوير 

كرة القدم النسوية و وصولها إلى مرحلة االحتراف.

اقرتاحات لإجناح ور�س تطوير كرة القدم 
الن�شوية لبلوغ مرحلة الحرتاف
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مكونات  كانت  وبعدما  مفاجئ،  بشكل 
فريــق  بناء  مشروع  عن  تتحدث  النادي 
بالقسم  البقـــاء  ضمــان  وبعد  مستقبلي، 
في  الجدي  التفكير  بداية  يعني  ما  األول. 
إطالق المشروع، سيما على مستوى التركيبة 
مواهب  على  االعتماد  خالل  من  البشرية 
المديري  المكتب  فاجـــأ  النادي،  مدرســة 
فسخ  بإعالن  الجميع  التطوانــي  للمغرب 
العقد الذي يربطه باإلطار الوطني رضا حكم 
كمدير تقني بالتراضي بين الطرفين. علما 
حكم  تحمل  حول  يسود  كان  الحديث  أن 
صفة المدرب الرسمي انطالق من الموسم 
بفسخ  مفاجأته  فضل  النادي  لكن  المقبل. 
العقد بالتراضي، مبررا ذلك ببروز تباين في 
وجهات النظر حول تنفيذ المشروع الكروي 
للنادي. وال نعرف كيف تخرج جميع أنديتنا 
مدربها  مع  االنفصال  على  عزمت  كلما 

بصياغة كلمة »التراضي« في بالغاتها..
لفريق  البديل  المدرب  أن  المثير  و 
زوران  المـــدرب  هو  البيضـــاء  الحمامــة 
عــام  كمشــرف  المعين  مانولوفيتــــش 
البطولة  دورات  من  تبقى  ما  خالل  للفريق 
 ،2020/2019 موســم  برســم  الوطنيـــة 
ينتهــي  احترافـــي،  عقد  وكمدرب بموجب 
بمتم الموسم الرياضي 2020/2021، ولهذا 
المدرب سوابق سلبية في البطولة الوطنية 
الموسم  بداية  الرياضي  الوداد  قاد  حين 
خروج  عقب  إقالته  تتم  أن  قبل  الجاري، 
لألندية  السادس  محمد  كأس  من  الفريق 
للنادي  المسير  المكتب  كان  وإن  البطلة.  
أكد بعض المعايير التي استند إليها لهذا 
االختيار الجديد، فإنها المعايير نفسها التي 
رضا  المدرب  مع  اعتمادها  باإلمكان  كان 
اآلتي  حول  آماله  يعلق  الجميع  وكان  حكم 

من األيام.
التي  الفعاليات  هذه  نوع  نعرف  وال 
إلى  استند  والتي  النادي  بالغ  عنها  تحدث 
هذا  على  اإلجمــاع  تم  حتى  استشارتها 
أين كانت هذه  االختيار، وال نتساءل كذلك 
المدرب  مع  الفريق  تعاقد  حين  الفعاليات 
حكم ووضع معه أولى معالم مشروع النادي 
تسرع  فهل  زوران.  ظهور  مع  تبخر  الذي 
المغرب التطواني في قرار تغيير المدرب؟. 
على أي فاأليام القادمة ستحمل لنا الجواب، 

ننتظر..

ملريوس تريزورحوار السبت

هل ت�شرع املغرب 
التطواين يف قرار 

تغيري املدرب؟

عندما بدأ ماريوس تريزور مسيرته الدولية 
مع الزرق، بعد عامين فقط من وصوله 

إلى فرنسا وانتقاله السريع إلى خط الدفاع، 
كانت خيبات األمل تتوالى على الديوك من 

كل حدب وصوب. وبعدها باثني عشر عامًا، 
اعتزل المدافع األسطوري مكرهاً بسبب 

آالم في الظهر، حيث ترك المالعب فخورًا 
بمشاركتيه االثنتين في كأس العالم، بما 

في ذلك مباراة نصف النهائي األسطورية ضد 
ألمانيا حيث سجل هدفاً مذهاًل من تسديدة 

رائعة، قبل أن تنتهي تلك األمسية على إيقاع 
الدموع. وبعد سنوات على تلك الحسرة، غمرت 

السعادة قلب تريزور وهو يرى تتويج فرنسا 
باللقب الغالي على أيدي األجيال التالية. وفي 
هذا اللقاء الحصري مع موقع »فيفا.كوم«، 

يستحضر المدافع األسطوري - الحائز على 
جائزة أفضل العب في فرنسا عام 1972 - 

ذكريات مسيرته الرائعة بالقميص األزرق الذي 
ظهر به على المستطيل األخضر 65 مرة، 23 

منها بشارة الكابتن.

تم  المطاف،  نهاية  وفي  ألبرتو.  كارلوس  البرازيلي  جانب 
اختياري أفضل العب في المباراة ألنه لم يتمكن من المرور 
سوى مرة واحدة فقط. لم يسبق لي أن قمت بذلك القدر 

من االعتراضات على الخصم ) يضحك(!
مـع  األول  هدفـك  عن  تخبرنا  أن  لك  هل 

المنتخب الفرنسي؟
كان ذلك عام 1973، في جيلسنكيرشن، ضد ألمانيا 
التي خسرنا أمامها 1-2. كنت بعيدًا جدًا عن المرمى، وقال 
لي جان بيير آدامز، الذي كنت ألعب معه في المحور، »سدد، 
سدد!«. صراحة، كنت أبحص عن شخص في وضع أفضل، 
لكني ال أعرف ما الذي أصابني في تلك اللحظة، حيث عملت 

بنصيحته فإذا بي أجدها داخل الشباك! )يضحك(.
رائعــًا  كان  المنتخــب  مع  الثاني  هدفك 

أيضًا...
نعم، كان ذلك عام 1977 ضد البرازيل، في ماراكانا. 
معشوق  هو  البرازيل  منتخب  كان  طفاًل،  كنت  عندما 
الجماهير. كان بيليه وجارينشا وديدي هم قدواتنا... عندما 
كنا نلعب في الحي مع األصدقاء، كنا نسمي فرقنا سانتوس 
البرازيلية  القدم  كرة  كانت  فالمينجو.  أو  فلومينينسي  أو 
تستهويني إلى حد الجنون. لذا فإن تسجيل التعادل 2-2 
أمرًا  كان  األسطوري  الملعب  ذلك  على  فرنسا  لمنتخب 
الذي قفز معي.  المدافع  استثنائيًا. كان لويس بيريرا هو 
كان يلعب في أتلتيكو مدريد آنذاك وكنت معجبًا به كثيرًا. 
شعرت بسعادة مضاعفة عندما وجدت نفسي أقفز أعلى منه 

وأسجل.
مرمى  في  كان  فقد  الثالث  هدفك  أما 
لوكسمبورج عام 1978، حيث راوغت الجميع...

نعم، إنه يشبه الهدف الذي سجلته مع أجاكسيو ضد 
فريقي  مترا من مرمى   20 بعد  الكرة على  استعدت  رين. 
دولة  كانت  لوكسمبورج  لكن  بالكامل.  الملعب  عبرت  ثم 

صغيرة في ذلك الوقت...
ما هي ذكرياتك عن مشاركتك األولى في 
كأس العالم FIFA، سنة 1978، عندما خرجت 

فرنسا من الدور األول؟
في تلك الفترة، كانت آخر مشاركة فرنسية في كأس 

سيد تريزور، بدأت مسيرتك مهاجمًا لكنك 
الخلفي...  الخط  في  تلعب  أصبحت  ما  سرعان 

هل جعل منك ذلك مدافعًا أفضل؟
أعتقد ذلك. في مرات عديدة، مكنني ذلك من التنبؤ 
كنت  ما  تخيل  خالل  من  المنافس  المهاجم  سيفعله  بما 
سأقوم به أنا شخصيًا لو كنت مكانه. أنا لست الوحيد الذي 
مر من تجربة مماثلة. فعلى سبيل المثال، لوران بالن أصبح 
قلب دفاع ممتاز، بعدما كان صانع ألعاب في بداية مشواره. 
كنت أحب الخروج من منطقتنا مستحوذًا على الكرة. هدفي 
األول مع أجاكسيو كان ضد رين. كنت قد استعدت الكرة 
على بُعد 20 مترًا من مرمانا وعبرت الملعب بأكمله قبل 
أن أهزم الحارس مارسيل أوبور )حارس الزرق السابق، الذي 
كان أساسيًا في كأس العالم 1966(. لقد حدَّثوني كثيرًا 

عن ذلك الهدف.
إلى  الهجــوم  من  انتقالــك  حدث  كيف 

المدافع؟
يُشركني  المدرب  كان  أجاكسيو،  إلى  وصلت  عندما 
أكن  لم  لكنني  األيمن،  الجناح  أو  األيسر  الجناح  مركز  في 
مهاجمان  هناك  كان  ألنه  الهجوم،  مركز  في  أبدًا  ألعب 
»حقيقيان« بالفعل. كنت قد وصلت للتو وكان علي أن أجد 
لي موطئ قدم في الفريق. وافقت على محاولة االضطالع 
أنني  األول  التمرين  بعد  المدرب  وأخبرني  المدافع  بموقع 
سأشغل هذا المركز منذ ذلك اليوم. كانت المباراة األولى 
حاسمة وسرعان ما أصبحت أساسيًا. لم أندم أبدًا على ذلك 
الفرنسي.  المنتخب  القرار. فبعد عامين وجدت نفسي في 
سار كل شيء بسرعة. لو تنبأ لي أحد بذلك المسار عندما 
كنت في غوادلوب، لكنت قد ظننت أنها مزحة )يضحك(. لم 

أتخيل أبدًا أن مسيرتي ستكون في هذا المركز.
متى بدأت تشعر بالراحة في المنتخب؟

سارت األمور بسرعة كبيرة. استدعاني المدرب جورج 
بولون ألول مرة قبل مباراة ضد بلغاريا )4 ديسمبر/كانون 
األول 1971( حيث أشركتي في مركز الظهير األيسر، الذي 
الصحفيين  جميع  هنأني  النهاية،  في  قبل!  من  أشغله  لم 
والزمالء. بقيت مباراتي الثانية مع الزرق راسخة في ذاكرتي 
أكثر من غيرها، رغم أننا خسرنا 0-2. كانت ضد رومانيا. وقد 
أشركني المدرب في مركز الظهير األيمن! كانت أيضًا المرة 
األولى التي أضطلع فيها بذلك الدور. حينها وجدت نفسي 
في مواجهة أنجيل يوردنيسكو، الذي كان قد تالعب كيفما 
شاء قبل بضعة أشهر بالتشيكوسلوفاكي كارول دوبياش، 
الذي كان يُعتبر حينها أفضل ظهير أيمن في العالم إلى 

العالم تعود إلى نهائيات إنجلترا 1966، وقد تأهلنا بفوزنا 
على بلغاريا 1-3 على ملعب بارك دي برانس. وبالنسبة لنا، 
كان السفر إلى األرجنتين إنجازًا بحد ذاته، بعد غياب دام 
16 عامًا. أعتقد أنه كان بإمكاننا الذهاب إلى أبعد من ذلك 
بكثير لو أدركنا أن تلك لم تكن سوى البداية. نفسيًا، لم 
نكن جاهزين. كما أن القرعة وضعتنا في مجموعة تضم 
البلد المضيف وإيطاليا. حينها أدركنا أن األمر سيكون في 

غاية في الصعوبة.
لكم  مفيدًا  الهزيل  األداء  ذلك  كان  هل 

في المراحل التالية؟
وقد  العالم.  كأس  في  المشاركة  يضاهي  شيء  ال 
ساعدتنا تلك التجربة على االستعداد بشكل أفضل للتجربة 
التالية. بعد أربع سنوات كانت بدايتنا سيئة للغاية بالخسارة 
1-3 أمام إنجلترا. حينها ظن الجميع أننا سنخرج مرة أخرى 
من الدور األول، لكننا رفضنا االستسالم رفضًا قاطعًا. بعد 

ذلك أظهرنا وجها آخر ووصلنا إلى نصف النهائي.
ألمانيا،  أمام  النهائي  نصف  مباراة  خالل 
الفرنسي،  المنتخب  مع  أهدافك  أفضل  سجلت 
الوقت  في   2-1 التقدم  فريقك  منحت  عندما 

بدل الضائع؟
ال ال ال، أنا أفضل هدفي في شباك البرازيل )يضحك(! 
هدف ماراكانا ساهم في تحقيق نتيجة إيجابية، أما هدفي 
ضد ألمانيا فقد انتهى بهزيمة. أخبرت باتريك باتيستون 
دخول  مقابل  التسجيل  عدم  أفضل  كنت  أنني  الحًقا 
التي حصل فيها  الفرصة الشهيرة  المرمى في تلك  كرته 
االصطدام مع شوماخر. كان من شأنها أن تصعد بنا إلى 

نهائي كأس العالم.
هل كانت تلك الهزيمة المؤلمة والصادمة 

مفيدة بدورها للمستقبل؟
ألول  ألوروبا  بطلة  تُوجت  فرنسا  أن  ننسَ  أال  يجب 
مرة بع ذلك بعامين! لم أكن جزًء من تلك المغامرة بسبب 
زمالئي  برؤية  سعيدًا  كنت  لكنني  الظهر،  في  إصاباتي 
المركز  على  حصلنا  بعامين،  وبعدها  بالكأس.  يتوجون 
الثالث في كأس العالم 1986، بفريق استثنائي مرة أخرى. 
ربع  مباراة  لكن  األلمان،  يد  على  الخروج  كان  أخرى  ومرة 
النهائي ضد البرازيل تظل واحدة من أفضل المباريات التي 

رأيتها في حياتي.
منتخــب  رؤيـــة  عند  كيف كان شعورك 
فرنسا يفوز أخيرًا بكأس العالم سنة 1998؟

بصفتي العبًا سابقًا في الفريق الوطني، كان شعورًا 
من  جزء  أنني  شعرت   ،2018 عام  في  حتى  للغاية.  رائعًا 
الفريق. بالنظر إلى كل الالعبين الرائعين الذين ارتدوا هذا 
بالفخر  المرء  يشعر  منصفة.  مكافأة  تلك  كانت  القميص، 
واالعتزاز لرؤية كل هذا المشوار الذي قطعته فرنسا لتصبح 

اآلن إحدى أعظم الدول في عالم كرة القدم.
أخيرًا، هل لك أن تفصح لنا عن المهاجمين 

الذين عانيت أمامهم أكثر خالل مسيرتك؟
على المستوى الدولي، جيرد مولر. لقد لعبت ضده مرة 
وخسرنا 1-2 وهو الذي سجل هدَفي ألمانيا. لقد كان يتوارى 
عن األنظار بطريقة ذكية للغاية. كنت تظن دائمًا أنك ال 
تراه، لكن اسمه كان حاضرًا دائمًا على قائمة الهدافين. 
أما على المستوى الفرنسي، فسأختار برنارد الكومب. إنه 
لكن  شيء.  أي  من  يخاف  يكن  لم  )يضحك(!  قاتل  سُم 
هو  فرنسا  مالعب  على  مسيرتي  في  رأيته  مهاجم  أعظم 
جوسيب سكوبالر. لقد لعبت ضده ومعه في مرسيليا ولن 
أبدًا ما حققه في موسم 1972-1971: حيث نجح  أنسى 
في تسجيل 44 هدفًا دون أن يكون هو من يتولى تنفيذ 
ركالت الجزاء. لقد كان ظاهرة حقيقية. على غرار الكومب، 
كان يجسد المهاجم المثالي الذي يجعلك تشعر منذ البداية 

أنك لن تقضي أمسية سعيدة )يضحك(. 

العامل” كاأ�س  ي�شاهي  �شيء  “ل 
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية 
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ
إعذار 2020/6708/2258

إشهار حكم قضائي طبقًا للفصل 441 
من ق.م.م.

يعلن رئيس مصلحــة كتابـــة الضبط لدى 
المحكمة االبتدائية بطنجــة بأن هذه المحكمــة 
أصدرت حكمها بتاريخ : 2020/06/17 تحت عدد 

787 في الملف عدد: 2018/1201/2077. 
إبيــزا، في شخـص  العقاريــة  الشركـة  بين: 
مسيرهـا عبد اإلله احمدوش، ينوب عنــه ذ/ محمد 

البشير الطيبي المحامي بهيئة طنجة.
وبين: السيد العبدالوي المحمدي، الساكن : 

بني توزين الناظور.
ـ اآلتي نصه : ابتدائيا وغيابيا بقيم.

ـ في الشكل: بقبول الدعوى.
ـ في الموضوع: الحكم بفسخ عقد وعد بالبيع 
المبرم بين الشركة المدعية والمدعى عليه وتحميل 

المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال 
للتنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ تعليقه بلوحة 
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل 441  من 

قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ
ملف عدد : 26/2013/46

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

ضد : السيدة سعيدة بلحاج، عنوانها : 
حي المرابط الشارع الرئيسي رقم 22 

طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/10/28 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
)أنس  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  المحكمة بيع 
 61/11587 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )A27/5
الكائن  أعاله  المذكورة  عليها  للمنفذ  المملوك 
رقم 5 طنجة،  إقامات أنس طريق تطوان  بمركب 
والعقار عبارة عن شقة بالطابق األرضي مساحتها 

34 م2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

170.000 درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة ٪3.

وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 
التنفيذ بهذه المحكمة.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف عدد : 2017/8516/239
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش.م
ضد : شركة أوسيبيليا في ش.م.ق مقرها 

االجتماعي طريق ماالباطا اإلقامة الملكية أوف شور 
انترصول رقم 6 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/10/28 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )أطلنتك 
- 9( ذي الرسم العقاري عدد 06/111535 المملوك 
للشركة المنفذ عليها الكائن بمدشر مديونة طنجة، 
والعقار عبارة عن شقة بالطابق الثاني من العمارة 
وموقف  م2   155 مساحتها   9 رقم   BLOC1 رقم 
لسيارات رقم 9A مساحته 43 م2 بالطابق التحت 

.BLOC1 أرضي وبوكس من العمارة رقم
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 
بمبلغ  زيادة  به  قدمت  وقد  درهم.   861.000,00
1.097.833.00 درهم. كما قدمت به زيادة السدس 

على أن ينطلق المزاد بمبلغ 1.097.833.00.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة ٪3.

وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 
التنفيذ بهذه المحكمة.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف عدد : 26/2013/71
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : الشركة العامة المغربية لألبناك ش.م
ضد : السيد فرانسيسكو ماالكون افيال عنوانه : 
إقامة الخطيب الطابق السادس الشقة 82 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/10/28 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى )زهران 

نداء اإلى ذوي القلوب الرحيمة
م�شاب مبر�س يف القلب يطلب امل�شاعدة 

17( ذي الرسم العقاري عدد 06/83516 المملوك 
للمنفذ عليه المذكور أعاله الكائن بمدينة طنجة 
جماعة اجزناية دوار بوخالف، والعقار عبارة عن مكتب 

بالطابق الثاني مساحته 74م2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

555.000,00 درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة ٪3.

وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 
التنفيذ بهذه المحكمة.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

ملف تنفيذ عدد : 25/2010/171
طالب التنفيذ البنك الشعبي لطنجة تطوان

منفذ عليه : فاطمة خاوا
إعالن عن بيع أصل تجاري

بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/11/05 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري 
»خياطة  أعاله  المذكورة  عليها  للمنفذ  المملوك 
اليسر« الكائن بفال فلوري زنقة أحمد بن القاضي 
بالسجل  المقيد  طنجة،  و2   1 رقم  تالغزا  عمارة 
عدد  تحت  بطنجة  التجارية  بالمحكمة  التجاري 

.32550
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ 90.000 درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة ٪10.

االتصال  يمكن  المعلومات  من  وللمزيد 
بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية
إشــعـــار

شركة فدان بارك ش.م.م في شخص ممثلها 
القانوني

RC : 18125
بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2020/09/17 
الحكم  رقم   2020/8301/62 عدد  الملف  في 

2020/64 قضت المحكمة التجارية بطنجة:
في  القضاذية  التصفية  مسطرة  بفتح   -  1
مواجهة شركة Feddar Park s.a.r.l في شخص 
االجتماعي شارع  مقرها  قضائيا،  القانوني  ممثلها 
دالجير ص.ب 733 تطوان ــ تحديد تاريخ التوقف 

عن الدفع في 02 مارس 2020.
2 - تعيين السيد محمد سعيد حجاجي قاضيا 
منتدبا والسيد محمد الزنطاري نائبا له والسيد عبد 

الكريم األزمي سنديكا.
التصريح  الدائنين  من  فالمطلوب  وعليه، 
موقعة  قائمة  ضمن  المعين  للسنديك  بديونهم 
وذلك  بالوثائق  مرفقة  المطلوبة  المبالغ  تتضمن 
اإلشعار  هذا  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل  داخل 

بالجريدة الرسمية طبقا للمواد 687-686-569.
عن رئيس كتابة الضبط
خديجة النعيمي
منتدبة قضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف تنفيذي عدد : 26/2016/183
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : القرض الفالحي للمغرب تنوب عنه ذتان/ 
بسمات وشريكتها المحاميتان بالدار البيضاء

ضد : السيد بناجي محمد
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/10/26 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال ستجرى سمسرة عمومية 
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني 
للعقار المدعو »المنزه 13« ذي الرسم العقاري عدد 
36/2648، والكائن بالمحل المدعو سيدي العربي 

مدينة العرائش.
وهو عبارة عن قطعة أرضية عارية مساحتها 

200 متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 900.000,00 

درهم.
من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ 
السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد، بشرط 
أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع 

األصلي والمصاريف.
)الفصل 479 ق.م.م(، ويؤدى الثمن ناجزا مع 
زيادة 3٪ 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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف التنفيذ : 26/2014/211

إعالن عن تبليـغ إنذار عقـاري
لفائدة : عقار الوفاء ممثال للتجاري وفابنك ينوب 

عنه ذ/ مصطفى جداد المحامي بالدار البيضاء
في مواجهة : السيدة مجدولين فقير عنوانها : زنقة 

العواصف فيال بين بين الدار البيضاء.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة، إشهار تبليغ إنذار عقاري بواسطة 
قيم بعد أن بلغ هذا األخير بتاريخ 2020/09/07، 
وحيث إن الموجهة إليه محضر الحجز تدين للطالب 
وفي  وتوابعه،  درهم   817.662.83 مجموعه  بما 
حالة عدم أداء المدعى عليها ما بذمتها، فإنه سيتم 
بيع العقار الذي يمكله المدعو »بيتي 234« والواقع 
بمرج بوطيب القطعة 234 أصيال ذو الرسم العقاري 
رقم 61/15669، وحيث أن رجوع إفادة التبليغ بعدم 
العثور على الزنقة  الواردة بالعنوان المدلى به من 
الطالب  وأن  والتحري،  البحث  رغم  الطالب  طرف 
 737  : عدد  األمر  وصدور  الحالي،  عنوانه  يجهل 
 2017/8103/737 بالملف   2017/03/07 بتاريخ 
للتبليغ عنه بواسطة قيم، فإن هذا المحضر سيصبح 
مبلغا بعد مرور األجل القانوني من تاريخ اإلشهار 

طبقا للفصل 441 من قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيـــع عقــار

ملف تنفيذي عدد : 6201/20-727
بطلب من السيدة سعيدة بدوش ومن معها

ضد : حفيظة بدوش ومن معها
الثالثاء 24-11-2020 على الساعة  في يوم 
البيوعات  بقاعة  )10:30( صباحا  والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيس للمحكمة االبتدائية بطنجة، سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار :

الكائن بمدينة طنجة:
الواقع 9 حي المنظر الجميل زنقة أبي الدرداء 
رقم 9، وهو عبارة عن قطعة أرضية تشتمل على 
بالسطح،  ومرفق  علويين  وطابقين  أرضي  طابق 
عدد  العقاري  للرسم  الحامل  م2   99 مساحته 

.G/20984
مبلـــغ  في  االفتتاحـــي  الثمـــن  حــــدد 

1.750.000,00 درهم.
من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 

االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بـيــع عـقــــار

ملف تنفيذي عدد : 6201/19-3695
بطلب من السيدة حبيبة العوفي ومن معها

ضد : السيدة نزهة فرحات ومن معها
الثالثاء 24-11-2020 على الساعة  في يوم 
البيوعات  بقاعة  )10:30( صباحا  والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيس للمحكمة االبتدائية بطنجة، سيجرى 
موسر  مزايد  وآخر  وألكبر  العلني  بالمزاد  البيع 

للعقارين :
الواقع بحي الدرادب زقنة مالطا رقم 10 طنجة 
الحامل للرسم العقاري عدد 06/51083، وهو عبارة 
عن سكنى مشيدة فوق   مساحة أرضية قدرها 52 

م2.
العقار الواقع بحي الدرادب زنقة مالطا رقم 10 
طنجة وهو عبارة عن باطيو مكون من ثالث طوابق 

مساحته 140,70 م2.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 550.000,00 

درهم لألول ومبلغ 750.000,00 درهم للثاني..
من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 

االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء 

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

اأخبـــــــــــــــــار
أمزازي يعين رئيسًا جديدًا لجامعة عبد المالك السعدي

العالـــي والبحث  المهنــي والتعليم  الوطنية والتكوين  التربية  عين وزير 
العلمـي، سعيـد أمـزازي، المصطفى الستيتو رئيسا بالنيابة لجامعة عبد المالك 
السعدي بتطوان، خلفا لرئيس الجامعة الراحل محمد الرامي، الذي وافته المنية 
يوم الجمعة الماضي، نتيجة إصابته بفيروس »كوفيد19«. وجدير بالذكر، أن 
تعيين  فيها  يخبر  السعدي  المالك  عبد  لجامعة  مذكرة  أرسل  قد  كان  الوزير 

مصطفى الستيتو في هذا المنصب. 
تقـــرر  أنه  إلى علمكــم  أنهــي  أن  المذكــرة: »يشرفـنـــي  ومما جاء في 
المالي واإلداري  بالتسييـر  المذكورة، مكلفــا  للجامعة  بالنيابة  تعيينكم رئيسا 
خلفــا  رئيس جديد  تعييـن  إلى حين  وذلك   ،2020 21 شتنبر  ابتداء من  لها 

للمرحوم األستاذ محمد الرامي«.
mmlmm

إحباط محاولة استدراج طفلة قاصر بدار التونسي
أحبطت أم محاولة استدراج ابنتها ذات 12 سنة بدار التونسي، من طرف 

شخص في الخمسينات من عمره، وذلك يوم الثالثاء الماضي.
وحسب مصادر مطلعـة، فإن الخمسيني كان يحاول اختطاف الطفلــة عن 
طريق تغريرها بالحلوى حتى تقتنع وترغـب في مرافقتـه، قبل أن يتمكن سكان 
الحي و أم الطفلة من إحباط محاولته، وقبل أن يسلموه لرجال الشرطة الذين 

وضعوه تحت الحراسة النظرية، قصد التحقيق في القضية.
mmlmm

مستشفى محمد الخامس يعلن خلوه من فيروس كورونـا
تم تعقيـم مرافق مستشفى محمد الخامس بعد أن خال من فيروس كورونا 

المستجد، وبعد أن انخفضت عدد الحاالت المصابة تدريجيا. 
ولإلشارة، فإنه سيتم االحتفاظ بكـافــة التجهيـــزات المخصصة لمرضى 
الفيروس، ترقبا ألي حاالت جديدة مستقبال. باإلضافة إلى أنه سيتم فتح أبواب 

المستشفى في وجه المرضى كما كان األمر قبل بداية الجائحة.
• رميساء

الأ�سبـوع

يعاني المواطن ) ياسن.ع( البالغ من العمر 35 سنة من مرض في القلب، بعد 
أن أجرى عملية جراحية في وقت سابق، حيث أصبح حاليا عاجزا عن العمل ودون مورد 
مالي، علما أن أسرته ضعيفة الحال، في حين يجد نفسه مطالبا بشراء األدوية وإجراء 
التحاليل والتنقل من حين إلى آخر،  إلى المستشفى الجامعي »ابن سينا« بالرباط، 
لمتابعة عالجه واالطمئنان على صحته، تتوفر الجريدة على ملفه الطبي، األمر الذي 
أجبره على نشرهذا النداء، الموجه إلى المحسنين وذوي القلوب الرحيمة، متوسال 
إليهم، بعد اهلل سبحانه وتعالى،  أن يساعدوه، حسب قدرتهم، وذلك لمواجهة محنته 

الصحية والمادية، واهلل اليضيع أجر من أحسن عمله.

لالتصال:  0600730288
العنوان :  حي بوحوت الزنقة 27 رقم 34 العوامة ـ طنجة
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محمد  الفنان  الفارط،  السبــت  مساء  البقـاء  دار  إلى  غادرنا 
المروش العضو السابق في جوق اإلذاعة الوطنية الذي كان يقوده 
الرائد الراحل موالي أحمـد الوكيلي، عن سن 87 سنة، وكـان قد 
والمنشدين  العازفين  خيرة  ضم  الذي  العتيد  الجوق  بهذا  التحق 
من مختلف المدن المغربية سنة 1961 عازفا آللة الكالرينيط ثم 
العود في مرحلة الحقة، كما شغل مهمة محافظ الجوق، لما عرف 

عنه من ضبط وحسن كياسة ولباقة.
طنجة  بمدينة  المروش  محمد  الراحل  الفنان  ميالد  وكان 
أن  قبل  بالكتاب،  أقرانه  كسائر  تعليمه  بداية  تلقى   ،1933 عام 
يلتحق بمدرسة سيدي عبداهلل كنون، التي تعتبر أول مدرسة حرة 
بالمدينة افتتحت سنة 1936، لينتقل بعد ذلك إلى مدينة تطوان 
من أجل الدراسة، حيث قيض له أن يخالط موسيقييها ومعلميها 

ويشتغل معهم، كما حكى لي في أكثر من مناسبة.
الفن  بجــوق  التحـق  طنجـة،  رأسـه  مسقط  إلى  عودته  وبعد 
واحد  الشرادي،  إدريس  الراحل  الفنان  يرأسه  كان  الذي  الطنجي 
وعند  ببالدنا،  األكاديمي  الموسيقي  التكوين  رجاالت  أهم  من 
حصول المغرب على استقالله أسس مع زمرة من فناني المدينة 

جوق الشبيبة االستقاللية، وسنة 
1957 تأسست بمدينــة طنجــة 
العربية  الموسيقى  هواة  جمعية 
الوزاني،  إدريس  موالي  برئاسة 

فكان واحدا من المؤسسين.
وفي مطلـع الستينــيــات من 
عـــام  وبالضبط  الماضي،  القرن 
الفنانيــن  بين  كــان من   1961
أحمد  موالي  اختيــار  وقع  الذين 
مختلـــف  مـن  عليهــم  الوكيلي 
المدن المغربية، لاللتحاق بجوق 
حلتــه  لتعزيز  الوطنيـة  اإلذاعـة 
منــذ  انطلقـــت  التــي  الجديدة، 
اسم جوق  عــن  الجوق  تخلى  أن 
االستقالل،  بعيـــد  ماروك  راديو 
أحمد  موالي  فيهــا  عمــد  والتي 
الوكيلــي إلى تطعــيــم الجــوق 
المهرة  العازفين  من  بمجموعة 
كالبيانـــو  اآلالت،  مختلــف  وفي 
والفلوت  واألكورديـون  والهـارب 

كعازف  اإلذاعة  بجوق  المروش  محمد  الفنان  والتحق  والقانون، 
على آلة الكالرينيط، ولم يكد يمضي عقد من الزمان على التحاقه 
بهذا الجوق العتيد، ولخصاله اإلنسانية الفريدة، من لطف وظرف 
العمل،  والدقة في  الضبط  ناهيك عن  وخفة دم وسرعة بديهة، 
أوكل إليه الهرم موالي أحمد الوكيلي مهمة محافظ الجوق، وهي 
أحيل  أن  إلى  إدارة،  وحسن  واقتدار  بتمكن  شغلها  التي  المهمة 

على التقاعد عام 1993.
مهمة جليلة أخرى سيضطلع بها الفنان محمد المروش، ومنذ 
مطلع السبعينيات من القرن الماضي، برمجة حصص الموسيقى 
من  يوم  كل  زوال  الوطنية  اإلذاعة  تبثها  كانت  التي  األندلسية 
الثانية إلى الثالثة، وكان يعمد فيها إلى تقديم تسجيالت األجواق 
أحمد  موالي  بقيادة  الوطنية  اإلذاعة  جوق  المعروفة:  الثالثة 
الوكيلي، وجوق البريهي بفاس بقيادة الحاج عبدالكريم الرايس، 
محمد  الفنان  بقيادة  تطوان  لمدينة  الموسيقي  المعهد  وجوق 
العربي التمسماني، باإلضافة إلى تسجيالت ألجواق أخرى كجوق 

الوزاني  العربي  موالي  وجوق  الرباط  من  الجعيدي  بنعمر  محمد 
العربي  محمد  الحاج  بقيادة  السيار  العربي  وجوق  مراكش   من 
المرابط من طنجة وغيرهم، وفي مرحلة أخرى شرع يطعم األسبوع 
بحصص للموسيقى الغرناطية، وبقصائد الملحون، وبما أن بعض 
التسجيالت لم تكن تغطي الساعة الزمنية المخصصة للبث، كان 
كالغالي  العازفين  لكبار  البديعة  التقاسيم  بعض  إليها  يضيف 
الشرايبي وأحمد الشافعي والمكي فرفرة والحسين بلمكي الحجام 

ومحمد العربي التمسماني وعبدالصادق شقارة وغيرهم.
الوطنية،  اإلذاعة  عنها  تخلت  التي  الحميدة  السنة  ولعل هذه 
ذات قرار أهوج اقترف عندما آلت األمور لغير أهلها، كانت سببا في 
»والعة« جيل بكامله، فكل راغب في حفظ الميازين كان يضبط 
الميازين  ليغنم بتسجيل  زواال،  الثانية  الساعة  عقارب ساعته على 
للطرب  محب  وكل  وروعة،  بتؤدة  والمؤداة  والدسمة،  الرصينة 
األصيل كنت تجده منتظرا البث بحب وشغف، وحتى عندما كنا نمر 
بين حواري المدينة العتيقة، ال صوت يعلو على صوت الموسيقى 

الرفيعة المبثوثة في ذلك الموعد الذي ال يخلف.
توضيب  عملية  كلفتـه  وقـد 
األشرطة، وإعادة اللحمة لما تلف 
وساعــــات  جهيــدا،  جهدا  منها 
ثمنها  أدى  العمل،  من  متواصلة 
غاليـا من صحتـــه، إذ اعتل قلبه 
وقل نظـره، وذكــر لــي ذات بوح 
أن  بعد  كبير،  بانهيار  أصيب  أنه 
المسجل  التراث  كل  بتوثيق  قام 
في  وأودعها  جديدة،  أشرطة  في 
الضياع،  من  عليها  خوفا  مكتب 
بعد أن استغرقت العملية سنوات 
متواصلة من االجتهاد، اليتقاضى 
تذكــر،  ال  دريهمـات  سوى  عنها 
عملــه  يستقبل  أن  ينتظر  وكان 
باإلكبار والشكر، غيــر أنـه فوجئ 
بإفراغ  يطالبه  المسؤولين،  بأحد 
المكتب الذي أودع فيه هذا الكنز، 
ويصبــح  مهمل  لمكــان  لينقــل 

عرضة للتلف.
وما قام به من جهد توثيقي على صعيد اإلذاعة، بذل نظيره 
للموسيقى  التسجيالت  من  مجموعة  على  أشرف  إذ  التلفزة  في 
األندلسية لمختلف األجواق المغربية، وكان فضل بروز مجموعة 
من األجواق غير األجواق الثالثة المعروفة يعود له، لما عرف عنه 

من تشجيع للمواهب.
محمد  سي  البشوش  الطيب  الرجل  اهلل  رحم  بدء:  على  عود 
أنسى  لن  لوطنك،  قدمته  ما  كل  على  المولى  وجازاك  المروش، 
لطفك وظرفك وتواضعك، سأقول لك أخيرا كلمة السر التي كنت 
تبادر بها أصفياءك وأحباءك، وكلما التقينا بادرتني بها: »من على 
الذمم«، لن أجيبك هذه المرة باالبتسامة المعتادة، بل أقول لك:

ونحن على العهد نرعى الذمم    وعهد المحبين ال ينقضي
المروش، وآلخر مرة: »من على  الخلد سي محمد  إلى جنات 

الذمم«.
• عبد السالم الخلوفي

الموسيقى األندلسية المغربية في حداد :

الرجل الذي كان �شببًا يف »ولعة« جيل باأكمله

وفاة القيدوم 

محمد املرو�س
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 
»اليد العليا خري من اليد ال�صفلى«

سلسلة المجتهد
144

عدة  على  وحصل  دراسته،  في  تفوق  مجتهدا  أنيقا  شابا  أن  عربية  بالد  في  حكي 
على  للحصول  جهده  كرس  وأدبية،  علمية  شهادة  عليا،  مناصب  إلى  تؤهله  شواهد 
أو  عمل  على  للحصول  شركات  ودخل  عدة،  أبوابا  طرق  والمعرفة..  العلم  من  مبتغاه 

وظيفة، لم يقبل بإحداها لعدم تكوينه مهنيا، وليس لديه خبرة في العمل.
كان يكسب في جيبه خمسة دراهم فقط..

ثم قال :
السوق  إلى  الذهـاب  إلى  وتفكيـر  جهـد  بعد  فاهتدى  المبلـغ،  هذا  استثمار  يجب 
الكبير، حيث تباع الخضر والفواكه بالجملة، سوق بضواحي المدينة بعيدا عن السكان 
والمساكن، فاشترى كلغ واحدا من التوت األحمر )الفريز(، ووزعه على أكياس صغيرة 
كل كيس به 250 غرام من التوت األحمر الطازج، رجع إلى المدينة، حيث يقيم السكان، 
وأخذ يطرق كل باب واجهه، يسلم أهله الكيس الصغير بداخله 250 غرام، يتسلم من 
الساكن دراهم كل حسب أريحيته ومنهم من يشكره ألنه كفاه عناء ومشقة الذهاب 

إلى السوق البعيد والتسوق.
)عربة  فاشترى عجلة  ماله وكثر  رأس  فنمى  وأياما..  أياما  الحال  استمر  على هذه 

إلى  بضاعته  عليها  يحمل  نقالة(  يدوية 
السكان، فنوع خضره وفواكهه.. فاشتهر 
بين السكان، وخصوصا أنه يبيع بضاعة 
طرية منتقاة بثمن السوق، ولما توفرت 
اشترى  زباءنه،  وكثـر  دراهم  عدة  لديه 
سيارة يطوف بها بين المنازل والفيالت، 
استحسن السكان عمله، ففكر أن يشتري 
حافلة بدون مقاعد وسطها رفوف يعرض 
عليها بضاعته، تساعده زوجته في عملية 
مرآبا  يجــد  أن  وحاول  والميـزان..  الفرز 
معـه  واشتغـل  بضاعته  فيه  يبتاع  كبيرا 
فكثر  المعاملة،  يحسنـن  أنيقات  شابات 
حاجيات  يؤمّن  وأصبح  وزبناءه،  معارفه 
إلى  والذهـاب  شقائهم  دون  السكــان 

والبعد  االزدحام  حيث  الكبير  السوق 
واإلياب..  الذهــاب  وكفاهم مصاريف 
يبيع  ولكنه  الربح  من  بقليل  يرضى 
الكثير، ويوما ما سأله أحد الصحافيين 

الفضوليين : من أين لك هذا؟!
أنك  األوســاط  بين  عرفـت  فقــد 
أو  بعمل  تظفــر  ولم  شهادة  تحمل 
وظيفة، والتجأت إلى التجارة وال رأس 
إال دريهمات قالئل، ال  المال  لك من 

تشبع وال تغني من الجوع؟!
تعالـى  اهلل  مـن فضل  هذا   : قال 
المتواصــل  اجتهــــادي  ومـــن  علي 
وصدقي ومعاملتي مع السكان الذين 
أحبوني وأحببتهم.. وشرح له بإسهاب 
المراحل التي مرت بها تجارته من 5 
رياالت إلى رياالت ألنه يؤمن بالقول 
السائد : »اليــد العليا خيــر من اليــد 

السفلى«.
بالجريـدة  قصتــه  الصحافي  نشر 

وعم خبره فتسابـق الناس للتعامـل معه للشراء من سوقه، وأعجبوا بمعاملة مساعديه، 
فاتسعت رقعة تجارته وأصبح يكسب اآلالف من الدراهم في تجارته بالحالل والصدق 

وحسن المعاملة.
وعند صالة الفجر يتوجه إلى اهلل تعالى بالشكر ألنه هو الرزاق الكريم، وأن يغفر له 

إن أذنب في حق أي زبون عفوا ال مهانة وال عمدًا وغبًّا.
ويطلب من اهلل الزرق والحالل، وحسن السلوك مع الزبائن الكثر، مصداقا لقول اهلل 
ُ اأَْح�َسَن َما َعِمُلوا  اُر ِلَيْجِزَيُهُم اللهَّ تعالى : »َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلهَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْلأَْب�سَ

ُ َيْرُزُق َمن َي�َساُء ِبَغْيِ ِح�َساٍب« صدق اهلل العظيم. ِلِه  َواللهَّ َوَيِزيَدُهم مِّن َف�سْ
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : »اليد العليا خير من اليد السفلى«.

وقال عليه السالم : إبدأ بمن تعول
وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى

ومن يستعفف يعفه اهلل.من موسوعة األخالق، الدرر السنية.
وشرح علماء الدين :

اليد العليا هي المنفقة
واليد السفلى هي السائلة

ومن وصاياه صلى اهلل عليه وسلم :
السعي وراء كسب المال.

واالستغناء عن الناس والترفع عن سؤالهم.
وقال عليه السالم :

اعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئا..
وقد فضل اهلل تعالى المعطي على السائل.

وقال الحكماء :
من يرضى بالقليل يضاعفه اهلل تعالى له ويرزقه من حيث ال يحتسب.

العمل،  عن  للعاطلين  فكرة  هي 
التجارة  من  نوعا  التسول  اتخذوا  ولمن 
وهو أبخس عمــل يعملونه، فأبواب الرزق 
عديدة واهلل في عون العبـد مادام عملــه 

صالحا.
استطاع هذا التاجر البسيط أن يكسب 
وأتم  والحج  العمرة  إلى  ماال حالال وذهب 
بيته وجد  إلى  رجع  ولما  إسالمه،  فرائض 
السكان يهدونه هدايا وأمواال تصدق بها 
الذين يستحقون  المعوزين والعجزة  على 

ذلك.
كان هذا جزاء وفضال من اهلل والناس.

فدعا ربه وقال :
األمور  في  عاقبتنــا  أحسن  اللهم 

كلها
وال تخزينا يوم القيامة

وارزقنا رزقا حالال.
وقال: 

رحمتــك  أسألك  عبــدك  إني  ربي 
وعافيتك.

عليـه  اهلل  صلى  اهلل  رســول  وقــال 
وسلم :

المسلــم  ألخيـــه  المسلـم  دعوة 
مستجابة.

دعـا  كلما  موكـل  ملك  رأسه  عند 
 : به  الموكــل  الملك  قال  بخيـر  ألخيه 

آمين ولك بمثل. )حدث رواه مسلم(.
قال :

إن اهلل يحب المتوكلين، الصابرين، 
المتصدقيــن،  المتقيــن،  المقسطين، 

العافين، الشاكرين..
وكل صباح كان يقول :

- اللهم بك أصبحت وعليك توكلت، وأنت الرزاق الكريم.
فالمودة والتواصل شجرة ال تقاس بطولها وال بعمق جذورها، فارزقنا بالحالل يا رب 

العالمين، سبحانك ما أرحمك.
- يا رب أنت الفتاح الكريم عليك أتوكل..
يوم ال ينفع مال وال بنون إال من رحمته.

ومن سن سنة حسنة بارك اهلل فيها.
العلم عماد والخبرة أساس..!!

وما ال أساس له كأنما بني على الرمل.. مآله السقوط واالنهيار..!!

ريالت حالل باآلف الريالت
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

وهذا الشاعر طانيوس عبده قد عجز مرة عن دفع ربع ريال ثمن فنجان قهوة، فاضطر أن 
يطلب من زميله األخطل الصغير أن يقوم بدفع المبلغ وذلك أثناء الحرب العالمية األولى، فكتب 

إليه يقول :
إلى األديب الفاضل ابن الخوري      والشاعر المقتـــــدر المشهـــور
أرجو بأن تدفــــع عني قهــــوه       قد رسبت من ثقلها في الركوه
غب اطـــــالع للخواجــا متـــري      في حانة في النهر قرب الجســر
ربـــع ريــال، ورقــــا ال فضـــــة      قد ذهبت أيامــه المبيضـــــــه

وهــــــذه القيــمــــة للجنــــاب      ندفعها في »موقـف الحســـاب«)174(.
فقهقه صاحبي.. فقلت :

طانيوس، هذا األديب الصحفي القصاص..
فبادر متسائال :

أليس)175( هو الذي ترجم »بؤساء« هو جو إن لم تخني الذاكرة؟
قلت :

بلى، وغيرها من القصص الفرنسية الشهيرة.. عاش الرجل أيام عسر حتى اضطر يوما أن 
يبيغ ساعته ليقتات بثمنها فقال ساخرا:

كان لنا فيما مضى ساعة     تأكل من أيامنــــا ما حـــال
عاقبها اهلل بنفس الجــزا       فاليوم بعناها لكي نأكــال)176(

قال :
األسود  الفقر  حرارة  على  ليتغلبوا  أمتعتهم  باعوا  والشعراء  واألدبــاء  العلماء  من  كثير 
وضراوته، وعلى شظف العيش وقوارعه.. أمل يقل اإلمام شعبة رحمه اهلل : إذا رأيت المحبرة في 

بيت إنسان فارحمه، فإن كان في كمك شيء فأطعمه!)177( إيه..! رحم اهلل القائل :
شغلنا بكسب العلم عن مكسب الغنى     كما شغلوا عن مكسب العلم بالوفر
وصار لهــم حظ من الجهل والغنـــى     وصار لنها حظ من العلم والفقر)178(

وتنهد ثم زاد قائال :
والنبل  البؤس  إلى بيع ساعته باضطرار شاعر  أريد أن أعقب على اضطرار طانيوس  كنت 
أحمد الصافي النجفي الذي كان رحمه اهلل، من عتاق الدنيا وطلقائها إلى بيع خاتمه وقد ألجأته 

الحاجة إلى ذلك، فقال :
ذهبت لخاتمي للبيع يومــــــا        ولم يك غيــــــره عنـد يبــاع
وكان هناك شخص ذو شعور         وفي عينيه من لطف الشعاع
فحــــدق في حينــــا ثم أعلى         زفيرا، قلت : ليس له انقطاع

وصاح بلهفة: يا ويــح شعـــب     جحود فيــــه شاعـــره يضـــاع!)179(
فهززت برأسي وامتد نفسي كربة وغضة، ثم عدت إلى »القطوف«

...ويقول العالم الطبيب الماهر عبد الوهاب أدراق)180( في أرجوزة)181( عن القهوة :
البن حب شجــــر باليمـــــن     وشاع بالقهــوة في ذا الزمن

وذا على التحقيق حيث يلفى      بغــربنـــــا يدعونـــه تكفـــا)182(
وهم نوعان...

عدونا..  اآلذان  انتهى  ولما  السرد  عن  فأمسكت  الحق،  صوت  اعتلى  اللحظة  هذه  وفي 
وطويت الكتاب..

وقلت :
سنتم هذه األرجزة في جلسة مقبلة إن شاء اهلل، وما زالت في »القطوف« نوادر وحكايات 

وأشعار عن القهوة..
فارتشف صاحبي ما بقي في فنجنه ثم تبسم، ثم غلبه الضحك، فقلت له :

أو قد أصابتك نشوة القهوين..؟!
فقال وهو يهلس :
لنقم إلى الصالة..

هي المكارم ال فنجان منعشـــــة       شيبت بماء فصارت بعد أهواال)183(
فقلت :

مهال موالي الشريف، الفائدة كالنكتة تدكر دون تأخير خاصة إن كان لها حبل ممدود بما 
سبق... تعلم أناإلمام المحدث األديب أبا مروان الطنبي)184( لما رجع من المشرق إلى قرطبة 
أملى كثيرا من تقييداتهه التي سمعها من علماء لقيهم أثناء رحلته، فاجتمع إليه في مجلسه 

خلق كثير فلما رأى هذا الجم الغفير حوله أنشد :
إني إذا حضرتني ألف محبرة      يكتبن : حدثني طورا وأخبرني

نادت بعقوتي األقالم زاهية      هذاي المكارم ال قعبان من لبن)185(
يا شريف... الحديث زاعب ثرا!.. فهاك الحكاية تتضمن ذاك البيت السائر.. قيل أن كان علي 
بن عبد اهلل بن ا لعباس رضي اهلل عنهم جميعا عند عبد الملك بن مروان إذ فاخره عبد اهلل 
يجعل يذكر بني أمية، فبينما هو كذلك إذ نادى المنادي لآلذان فقال : أشهد أن ال رله إال اهلل 

وأن محمدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال لي لعبد الملك :
تلك المكارم ال قعبان من لبن       شييا بماء فعادا بعد أبواه

فقال عبد اللك »الحق في هذا أبين من أن يكابر!)186(

قلت وأن واقف : 
ويعاربه ما يذكر أن أحدهم نازع بشار بن برد وفاخره بأنه يماني وأن بشارا مضري.. وإذا 
قال، أشهد أن محمدا رسول اهلل،  الكالم؟... فلما  : تفهم هذا  له بشار  بالمؤذن يؤذن، فقال 
قال بشار : رويدا هذا الذي يؤذن باسمه مع اهلل عز وجل من مضر هو أن من حمير؟! فسكت 

الرجل...)187(.
فتبسم وقال :

كأن بشارا اقتبس جوابه هذا من جواب سيدنا علي بن الحسين رضي اهلل عنهما، ذلك أن 
دخل على يزيد بن معاوية فجعل يفتخر ويقول: نحن ونح، ولنا من الفخر والشرف كذا وكذا، 
وسيدنا علي ساكت، فأذن المؤذن فلما قال : أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا رسول 

اهلل، قال اإلمام علي رضي اهلل عنه، يا يزيد جد من هذا؟... فخجل يزيد وانقطع!)188(.
فقلت :

وهذه أخرى تشابهها.. فقد روى علي بن محمد النديم قال : دخلت على المتوكل وعنده 
الرضى)189( فقال : يا علي، من أشعر الناس في زماننا؟ قلت : البحتري، قال : وبعده؟ قلت : 
مروان بن أبي حفصة عبدك، فالتفت إلى الرضى وقال : يا بن عم... من أشعر زماننا؟  قال : علي 

بن محمد العلوي)190( وما تحفظ من شعره؟ قال : قوله :

لقد فاخرتنا من قريش عصابــــة      بمط خـدود وامتـــــداد األصابـــع
فلما تنازعنا المقــــال قضى لنـــا      عليهم بما نهـوى نـداء الصوامـــع
ترانا سكوتــا والشهيـــد بفضلنـا      عليهم جهير الصوت في كل جامع
إن رســــول اهلل أحمـــــد جدنــــا      ونحن بنـــوه كلنجـــوم الطوالـــع

قال المتوكل : وما معنى نداء الصوامع؟ قال : أشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل!
قال : وأبيك إنه ألشعر الناس)191(

قال :
فلنلب نداء الصوامع إذن، فالوقت يزاحمنا!

وانطلق نحو الصالة وهو يردد :
ذهب اليونان والرومان والفرس قدما وفراعين الزمان

وهدى اإلسالم مازال على       قمة الدنيا يدوي باألذان)192(.
وعلى اهلل قصد السبيل
)يتبع(

ــــــــــــــــ
الهوامش :

)174( ».....« ج97/1
)175( طانيون من منرى عبده )1864-1926( ولد ببيروت وفيها توفي، أصدر باالسكندرية جريدة »فصل الخطاب« وكان محررا 

في »األهرام« القاهرية، له ديوان شعر.
)176( »موسوعة..« ج/97

)177( »صفحات من صبر العلماء..« أبو غدق 145 ح.
)178( نفس المصدر - 161
)179( »موسوعة..« ج99/1

)180( عبد الوهاب بن أحمد آدراق أو محمد )- 1159هـ( عالم أديب ناظم، طبيب المولى إسماعيل وأسرته العلوية، له قصائد   
          وأنظام في فن الطب وغيره، وأرجوزة ذيّل بها أرجوزة ابن سينا.

)181( شترويح القلوب« محمد بن عبد اهلل العلوي ملك المغرب - ج400/2
)182( تكفا هي القهوة باللهجة البربرية.

)183( أصل البيت :
تلك المكارم ال قعبان من لبن       شيبا بماء فعادا بعد أبواال

وهذا البيت من الشواهد النحوية على أن »ال« من وضعها أن تُخرج الثاني عما دخل فيه األول. يريد أن هذه المكارم هي التي 
يصح أن توصف بأنها مفاخرة وليس مما يجوز له هذا الوصف قعبان من لبن. والقعب : القدح. وينسب هذا البيت المشهور  
إلى أمية بن أبي الصلت في قصيدة قالها في سيق ذي يزين ذكرها ابن قتيبة في »الشعر والشعراء ج461/1 وابن الشجري 
في أماليه» ج259/1. والحافظ ابن عساكر في »تاريخ مدينة دمشق« ج446/3 و273/7 في قصة لم يطمئن إليها وقد نسبها 

صاحب »األغاني« ج 13/5 إلى النابغة الجعدي، وذكر البيت في مصادر أخرى كثيرة.
إلى  باألندلس، رحل  أديب شاعر، أصله من طبنة  الحديث،  إمام في علم  )396-457هـ(  الطبني  الملك  إبو مروان عبد   )184(
الشرق وحج وأخذ ممن لقي من العلماء، عاد إلى قرطبة فأملى تقييداته، كان بخيال مفرطا في البخل، يترك أهل داره يأكلن 

الخبز حافيا بال ردم فخنقنه.
)185( »جذة المقتبس« 450 و»المغرب في حلى المغرب« ج93/1 و»الذخيرة« ج543/1/1 وفي رواية البيتين اختالف كثير.

)186( »المحاسن والمساوئ« البيهقي ج157/1 و»المحاسن واألضداد» المنسوب للجاحظ 124.
)187( »األمالي« أبو القاسم الزجاج 134

)188( »رحلة ابن معصوم« 92
)189( في »الغدير« ج58/3 : المرتضى اإلمام المهدي

)190( أبو الحسين علي بن محمد الحماني األموه )- 301هـ( شاعر مغلق وعالم نبيل، حب مرتين.
)191( »المحاسن واألضداد« 124 و»المحاسن والمساوئ« ج157/1 و»الغدير...« ج58/36 و»رحلة ابن معصوم..«98

)192( »األعالم الخمسة للشعر اإلسالمي« 79.

الجزء األول  ـ  جلسة 3

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

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

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

اللفظ املفيد

بمناسبة انطالق الموسم الدراسي لسنة 2000 وجه الملك محمد 
السادس إلى المعنيين بالتعليم رسالة جاء فيها، وبصريح العبارة، أنه 
بإقرار  المتعلقة  األخرى  واالستحقاقات  المواعيد  نُغفل  أن  ينبغي  »ال 
تسيير  وضمان  والتكوين،  التربية  قطاع  في  والالتمركز  الالمركزية 
وأوليـاء  آبــاء  دور  وتفعيــل  التعليميــة،  المؤسسات  لمختلـف  محكـم 
في  أساسيين  بوصفهم شركاء  المدرسية  الحياة  تدبيـــر  في  التالميذ 

تعليم وتربية أبنائهم على امتداد مسارهم الدراسي«.
من  الفقــرة  بهذه  االستعانة  تمــت  فقد  »الزمنية«،  للمفارقة  و 
الرسالة الملكية من أجل ترصيع وتصديِر التقرير الذي أعده المجلس 
آباء  )جمعيات  موضوع  حول   2019 سنة  والتكوين  للتربية  األعلى 
وأمهات وأولياء التلميذات والتالميذ شريك أساس في تحقيق مدرسة 
اإلنصاف والجودة واالرتقاء(، وهو ما لم يتم إال بعد مرور حوالي عقدين 

من الزمن على تاريخ توجيه الرسالة الملكية !
وسبــل  بالمغرب  العمومـــي  التعليم  بواقــع  المتعلقــة  القضــايا 
طوائف  كل  وباهتمام  الدولة  بجهود  تستأثر  أن  يجب  قضايا  إنقاذه، 
المجتمعين المدني والسياسي، ومادام األمر يتعلق بالحديث عن واقع 
التربية والتعليم العمومي ببالدنا، وبما يعيشه هذا الواقع من نكوص 
بَيِّن وتخلفٍ بادٍ، انتهى به إلى الدرك األدنى من االنحدار، فقد رأينا 
أن مظاهر أزمة التعليم العمومي ال تقتصر على باب دون آخر، وال  تقف 
بالتعليم  ابتداء  بنيوي،  فساد  مظاهر  هي  بل  غيره،  دون  مخرج  عند 
إجراء  إلى  عمدت  إذا  ولعلك  الجامعي،  بالتعليم  وانتهاًء  االبتدائي 
مقارنة حسابية بين حجم اإلنفاق العمومي على مسالك التعليم  وبين 
أو من  علمية،  أو  تقنية  اإلنفاق، من مكاسب  وراء هذا  البلد  يجنيه  ما 
إلى  النتهيت  االقتصادي،  لإلقالع  الضرورية  الكفاءات  ألعداد  تضخيم 
خالصة أكيدة هي انعدام التناسب بين النفقة وبين المردودية. وهذا 

ال يدل إال على شيء واحد هو : فشل السياسة التعليمية المنتهجة.
تعتري  التي  القصور  أوجه  نستعرض  ونحن  يطول،  الحديث  لعل 
على مسألة  المفيد«،  »اللفظ  في هذا  لكننا سنقف،  التعليمي،  نظامنا 
بدور  تعلق  ما  وهي  وجمهورهم،  الناس  عامة  بين  لها  االنتباهُ  َقلَّ 
الهيئات المسماة »جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتالميذ«. 
ففي معظم التجارب الدولية التي أشركت جمعيات بهذا اإلسم، يالحظ 
مجملها  في  تتراوح  رائدة  بأدوار  تضطلع  واألمهات  اآلباء  جمعيات  أن 
للمدرسة  البيداغوجي  المشروع  وتطوير  بلورة  في  »المشاركة  بين 
التربوية  بالمردودية  المتعلقة  القضايا  في  و»التداول  تنفيذه«  وتتبع 
للتالميذ مع اقتراح الحلول« وبين »تعبئة المدرسة والمجتمع المحلي 
التطوير  سبل  »اقتراح  مع  التربية«  جودة  تحسين  في  للمشاركة 
هذه  أدوار  إن  بل  المدرسية«،  القضايا  في  المختصة  السلطات  لدى 
»بوضع  المساهمة  في  عليا  درجات  تبلغ  قد  الجمعياتية  المؤسسات 
لدور  أفضل  تمكينهم من فهم  اآلباء قصد  لفائدة  التوجيه  في  برامج 

ممثلي اآلباء وللمدرسة«.
المغــرب،  حالـة  في  التالميذ  وأوليـاء  آبـــاء  جمعيــات  واقـع  لكن 
تكتفي  المنيرة، و  األدوار  هذه  من  دور  بأي  تضطلع  أنها  يبدو  ال 
واحد  لهدف  مدرسي  دخول  كل  بداية  حضورها«  »تسجيل  بـــ  فقط، 
»جمعية«  في  اآلباء،  جيوب  من  االنخراط«،  واجبات  »استخالص  هو 
في  المفترضين  األعضاء  طبيعة  عن  وال  طبيعتها  عن  شيء  يعرف  ال 
مكتبها اإلفتراضي، كما ال يعلم شيء عن قانونها األساسي. ما يطرح 
تساؤالت قانونية تحتاج إجابة واضحة، فهل انخراط اآلباء في »جمعية 
النقدي  المبلغ  وهل  ما؟  قانون  يفرضه  إلزاميا  تصرفا  يعتبر  لآلباء« 
إداري؟  أو  تشريعي  نص  يحدده  اإللزامي،  االنخراط  مقابل  المدفوع، 
وهل تقدم مكاتب هذه الجمعيات الصورية، لمنخرطيها، تقارير مالية 
عن أوجه صرف األموال المحصل عليها ؟ أم أنها تدخر تلك المبالغ في 

حساب من الحسابات؟؟
لقد أشار تقرير المجلس األعلى للتربية إلى بعض هذه المسائل، إذ 
طالب بإعادة النظر »في وضع الجمعيات من حيث التنظيم أو االلتزام 
بمتطلبات توسيع التمثيلية« كما اعتبر التقرير ذاته أنه »ينبغي إعادة 
النظر في اإلطار القانوني المنظم لعمل هذه الجمعيات« كما رأى أنه 
»يتعين حث اإلدارة التربوية على قيام هذه الجمعيات بتجديد هياكلها 
اعتبر  التقرير،  المحددة«، بل إن  المسيرة كلما استنفذت مدة واليتها 
»أن هذه الجمعيات مدعوة الحترام وتيرة عقد الجموع العامة السنوية 

وتقديم تقارير األنشطة بشكل مُنتظم ومستوْفٍ«
لهذا، والحالة ما ذكر، يحق لآلباء واألمهات التساؤل بصوت جهور: 

»أين هي جمعيات آباء التالميذ المزعومة ؟«.

»اأين جمعيات اآباء 
التالميذ املزعومة ؟«

المشهد  خارج  اليساري  المبدع  أصبح  هل   •
وبعيدا عن دوائر التأثير ؟ ثم كيف له أن يتعامل 

مع توجه مؤسسي لتهميشه؟
أصحاب  لدن  من  الثقافة  عموم  يسائل  سؤال  هذا   ..
القرار ونحن نرى بأن العالم أصبح فريسة لسياسات تعتمد 
تبق  لم  التي  المتوحشة  الرأسمالية  فلسفة  بالخصوص 
شيئا ولم تذر والتي ال يهمها مصير البشرية والدليل على 
المستوى  هذا  إلى  البشرية  ووصول  استهتارها  هو  ذلك 

الذي  الوباء  هذا  مواجهة  من 
أحدث  الذي  بـه  لنــا  قبـــل  ال 
الصحــي  الزلـزال  هـذا  كـــل 
واالجتمـاعــــي  والوجــدانــي 
نحـن  وبالتالــي  واالقتصادي، 
عقالـه،  من  منفلت  عالم  أمام 
عالــم لـم تعــد له ضوابــــط 
أخالقية. ثم ما هي القيم التي 
تتبعها  التي  السياسات  تحكم 
الدول الكبرى والدول المؤثرة 
في لحظــة من هذه الكثافــة 

في تاريخ البشرية اليوم؟ لقد أصبحت الثقافة سلعة، وكيف 
مستمرة  ومطالبة  تعبئة  وهناك  سلعة  تكون  أال  يمكن  ال 
قلت  كما  الثقافــة  من  تأخـذ  عموميــة  سياســات  وفرض 
من  مجاال  وليست  سلعة  وليست  الكيان  عناصر  أنها  على 
المجاالت العادية التي يمكن التوجه لها بسياسة قطاعية. 
الثقافة مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعوب والحضارات، 
إذا  يتالشى  وقد  يضمحل  قد  موجود  كيان  مسألة  الثقافة 
لم يتوفر على السياسات التي تسنده. إذن ليس هناك من 
والجماهيرية  السلمية  السبل  بمختلف  الكفاح  عن  بديل 
الوازنة من أجل اعتماد هذه السياسات والحال أن أصحاب 

شيء  يهمهم  ال  المتوحشة  الرأسمالية  على  المعتمدين 
أساس  على  يخططون  وال  يتصورون  وال  مصير  حتى  وال 
نحن  فقط  بيتنا  ليس  الجماعي  بيتنا  هي  األرض  هذه  أن 
بل  البسيطة،  وجه  على  اآلن  الموجودة  اآلن  حية  كبشرية 
لها  أن نضمن  التي يجب  المقبلة  األجيال  بمعنى  البشرية 
نحن بكل ما أوتينا من قوة أسباب التوازن المادي والروحي 
في حياة تستحق أن تعاش ألن األسئلة الوجودية واألسئلة 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ليس لها من معنى إن 
لم تكن غايتها هي بالضبط أن تضمن هذا التوازن وهذا 
البشرية  فرد من  لكل  االستمتاع 
والروحي  المادي  التـوازن  بهذا 
النصيـــب  هذا  في  والوجدانــي 
الحياة على وجه  له من  المعطى 

هذه األرض.
• ماذا تريد من الشعر؟

.. أن يشعرني في كل لحظة 
أن  سابقا  ذكرته  الذي  بالبعد 
الحياة معجــزة، أن الحيـــاة التي 
ببديهية  ليست  بديهيـــة  نراها 
وأن كل لحظة فيها هي لحظة تلقي وتفاعل وإبداع مهما 
صغر وضمر أو كان جزئيا. فإذن أريد من الشعر كذلك أن 
يجعلني أشعر بأن هناك جماال في الحياة ورسائل ال يمكن 
أن يكون حاملها إال الشعر ال هي الفلسفة وال هي السياسة 
هو  الشعر  في  التفرد  هذا  إذن  الشعر.  إال  الرواية  هي  وال 
أم قراءة  أم إنصاتا  أكان كتابة  بالضبط ما أبحث عنه فيه 
أم اطالعا. الشعر حقيقة ال يشبه نوعا آخر من الكتابة. في 
كثافة  إنه  الوحي.  يشبه  األبعاد،  هذه  كل  تجتمع  الشعر 
الشعر  واألفق، هذا هو  والرسالة  المعنى  وكثافة  التعبيرية 

وهذا هو ما أبحث عنه في الشعر كتابة وتلقيا وإنصاتا.

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

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

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

الرجل ابن الرباط ترشح للبرلمان سنة 
1963 في الدار البيضاء عنوة وتحديا فوجد 
مغربي  عمالي  اتحــاد  أكبر  من  المساندة 

االتحاد المغربي للشغل. 
له  للمغفـــور  يقـول  كان  الذي  الرجل 
الملك الحسن الثاني: أنا أرى حل القضيــة 

هكذا....
قبـــة  تحــت  يقــول  كان  الذي  الرجل 
له  فقلـت  هكــذا  الملك  لي  قـال  البرلمان: 

هكذا....
فرنســا  إلى  يذهــب  كان  الذي  الرجل 
العلوي  أحمد  موالي  مع  ويعـــود  غاضبا 
مبعوثــــا من الملك، الرجـــل الذي تزعـــم 
األحرار  )حزب  مغربــي  ليبرالــي  حــزب  أول 
المستقليـــن( الذي انتمى إليه كديرة سنة 
رشيد  الرباط  ابن  دربه  رفيـــق  مع   1937
ملين وصفته الصحافة الفرنسية: قبضة يد 

من حديد في قفاز من حرير.
أســرة  من  ينحــدر  كديرة  رضا  أحمد 
رباطية بسيطة، كان والده بقاال، كان شابا 
رياضيا مدمنا على لعـــب كــرة المضــرب،  
البكالوريا  فكادت أن تضيع منـــه شهــادة 

بسببها،  فهجر اللعبة إلى األبد.
بعد حصولـــه على البكالوريــــا درس 
بالرباط،   العليـــا  الدراسات  بمعهد  سنتين 

وتوجه بعدها لدراسة القانون بفرنسا.
بدأ توتره مع حزب االستقالل بتواجده 
في الحي الجامعي مع الطلبة االستقالليين 
الحي  الدويري فغادر  خصوصا منهم محمد 
الجامعي وفي هذه األثناء تعرف على زوجته 
االهتمام  على  محفزتــه  فكانــت  الفرنسية 
فتشبــــع  الفرنسيــة  والحضـــارة  بالثقافة 

الليبرالي.  بالثقافة والفكر 

للمحاماة  مكتبا  وفتح  المغرب  إلى  عاد 
أمـــام  لـه  مرافعـــة  أولى  فكانـت  بالرباط 
1952 وهي دفاعه  المحاكم الفرنسية سنة 
المستقلين(  األحرار  ) حزب  زعيم  رفيقه  عن 
تأسيسه سنة  إليـه كديرة منذ  انتمى  الذي 

1937، وهو احد أبناء الرباط رشيد ملين.
ويعــود إليـه الفضل في ربــط عالقــة 
وذلك  الحسن  مـوالي  العهـــد  ولي  مع  له 
القصر  إلى  عندما كان ملين يصطحبه معه 
عودة  بعيد  العالقة  هذه  وتوطدت  الملكي 
األسرة الملكيــة من المنفـى، حيـث عيـــن 
البكـــاي  حكومــة  في  للدولة  وزيرا  كديرة 
وعبد  المحمدي  إدريس  من  كل  جانب  إلى 
مكلفين  الشرقاوي  ومحمد  بوعبيد  الرحيم 
بالتفاوض مع كل من فرنسا واسبانيا حيث 
يرأسه  كان  الذي  الوفد  كديرة ضمن  سافر 

ولي العهد موالي الحسن إلى ) اكس ليبان( 
للمشاركة في المفاوضات التي أفضــت إلى 

المغرب. استقـــالل 
عين كديرة وزيرا لألنباء في حكومـــة 
أحمد بالفريج،  وعند تعيين حكومة عبد اهلل 
العهـد  ولي  بديوان  كديرة  التحق  إبراهيم 

الذي أعجب بأفكاره الليبرالية.
بطــــل  المـغــرب  فقـــد   1961 سنـــة 
التحريـــر جاللة الملك محمد الخامس ليصبح 
موالي الحسن ملكا على المغـــرب وبعد سنة 
تم عرض أول دستور مغربي على االستفتـــاء 
جانــب عالل  إلى  ساهم كديرة في صياغته 
وراء  كانا  اللذان  الخطيب  والدكتور  الفاسي 
فكرة تكريس إمارة المؤمنين في الدستور .

أول  المغــرب  شــهــــد   1963 سنـــة 
االستقــالل  عهـــد  في  برلمانيــة  انتخابات 
ضمت عـــالل الفاســي، المهدي بن بركـة،  
عبد  بوعبيد،  الرحيم  عبد  الوزاني،  بلحسن 
الخالق الطريـس وحرمة ولد بابانا والدكتور 

الخطيب وأحمد رضا كديرة. 
أسس  والحركة  الفعل  ديناميــة  بفعل 
األستاذ أحمــــد رضــا كديرة وأطر الصراع 
عن  الدفاع  لجبهــة  بتأسيسه  اإليديولوجي 
روافــدها  وكانـت  الدستورية  المؤسسات 
واألحــرار  واالستقــالل  الشـورى  حــزب  من 
والحركـــة  نافـذة  وشخصيات  والمستقلين 

الشعبية.
الشبح  األحـرار  حـــزب  يتـــرأس  قـــد 
المتماسـك  االستقـالل  بجناحيها  الحكومة 
فــــي  الفتـــي  والمعـــاصرة  واألصـــالــة 
لباقــي  يرجـــع  فيما  المقبلة،  االستحقاقات 
إخوانيــــة  ورقـــة  العدالـــة  التشكــيـالت: 
مهلهلة، االتحاد االشتراكي انقرض،  التقدم 

واالشتراكية انتحر،  الحركة مضعضعة. 

قب�شة يد من حديد يف قفاز من حرير
• عبد العزيز الحليمي

اأحمد ر�شا كديرة 



7

4125 • ال�شبـت  26 �شبتمبـر  2020  جريدة طنجة • عـدد 

من المؤكد أن ظاهرة أطفال الشوارع واألطفال المهملين والمشردين، والذين يوجدون 
في وضعية صعبة ألسباب أسرية اجتماعية مختلفة !! حاالت إنسانية مضطربة   أصبحت بكل 
تأكيد تستأثر باهتمامات فئات واسعة من المجتمع التسترعي االنتباه فحسب بل تبعث على 
كثير من القلق والحيرة والتساؤل، لكون هؤالء األطفال جميعهم يعيشون، بغير قليل من 
التشنج والتوتر واإلحباط، ظروفا استثنائية وغير عادية بعد أن  أصبحت الفضاءات العمومية 
لجل المدن المغربية مسرحا لواقع مأساوي متدهور يحتاج إلى دراسة معمقة ورصد ميداني 
عملي للكشف عن مكامن الضعف والخلل البنيوي المجتمعي مع قراءة في السياسات المتبعة 
من قبل القطاعات الحكومية المعنية والمجالس المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني محليا 
وجهويا ووطنيا.. وأسوق لكم بهذا الخصوص نموذجا من مدينة طنجة واألحياء والمناطق 
المجاورة لها.. غير أن واقع هذا »المسرح المتردي« نحو أسفل الدرجات   اليقتصر على مدينة 
طنجة فحسب بل أن كثيرا من مدن المملكة وبكيفية خاصة تلك  المتواجدة على امتداد 
الشريط الساحلي الشمالي المحادية للضفة األخرى التي التبعد كثيرا عن مدننا الشمالية، 
تعاني نفس الوضعية،  بدءا من الناظور وانتهاء بطنجة اعتبارا لما لهذه المناطق من حساسية 
وخصوصيات معينة تتمثل في واجهتها المتوسطية القريبة جدا من الجنوب اإلسباني الذي 
يترآى حلما وجنة فوق األرض لشريحة واسعة من األطفال المغاربة الهائمين على وجوههم 
والمهاجرين داخل وطنهم  نحو هجرة أخرى أفضل وأرقى تشكل حلما يسكن عقول ودواخل 
أطفالنا في مستويات وأعمار متفاوتة ..! واقع هذا المسرح العبثي، والذي التتوقف مشاهده 
آناء الليل وأطراف النهار، أبطاله أطفال مهملون مضطربون حائرون آمنوا بقدرهم، فانتشروا 
أفرادا وجماعات يصارعون الزمن وأنفسهم يبحثون عن قوتهم بوسيلة أو بأخرى، يحلمون 
بالهجرة إلى الضفة المنشودة موتا أو غرقا.. وكيفما اتفق وال يعيرون في ذلك أي اهتمام 
للمجتمع وال إلى الطريقة التي قد تعصف بحياتهم، كما أنهم اليطمحون إلى شيء آخر خارج 
مايمكن اعتباره قواسم مشتركة وثوابت أساسية، اليحيدون عنها بعد أن سكنت مخيالتهم 

وعقولهم الصغيرة المبعثرة..!
لمالمسة هذه الظاهرة التي يالحظ أنها عادت من جديد رغم أنها التركن إلى الهدوء 
إال إذا تم تشديد عمليات المراقبة وتمشيط الفضاءات ونقط التجمع في محيط الميناء البحري 
وعبر المسالك المؤدية إلى العبور، حيث يرى فيه هؤالء األطفال المعذبون فرصة للتسلل ليال 
إلى بطون الشاحنات والناقالت الدولية والتربص بالبواخر القادمة من وإلى إسبانيا لتنفيذ 

مغامراتهم دونما إدراك للعواقب التي قد تعصف بحياتهم..
هذا الموضوع بكل ما يحمل من مؤشرات وأبعاد إنسانية  سبق إثارته لما يشكله من 
خطورة بالغة على واقع األطفال المهملين وعلى الوضع االجتماعي مع ما يترتب عن هذا 
الوضع من مشاكل وصعوبات من المؤكد أنها تترك آثارا سيئة على الوضع االجتماعي المقلق 

وتعرقل جهود التنمية المبذولة على أكثر من صعيد..!! 
األطفال  في مصادرة حقوق  جيدا  التامل  على  تحيلنا  التشرد  لظاهرة  األولية  القراءة 
وإهمالهم وحرمانهم من أبسط حاجياتهم في الحياة..!! األمر الذي خلق أوضاعا وظروفا 
استثنائية لفئات عريضة من األطفال ليسوا أكثر من مخلوقات آدمية لكنها مهمشة ومبعثرة 
االستغاللية  الممارسات  ولكل  المجتمعي  واالضطهاد  للعنف  باستمرار  تخضع  ومعطلة 
واالستبدادية..!! وبالمناسبة فإن حكومتنا الحالية تضم من بين وزراءها وزيرا للدولة مكلفا 
بحقوق اإلنسان ندعوه بالمناسبة إلى مراجعة وضعية هؤالء األطفال المهملين وتصحيحها 
أو على األقل التخفيف من آثار الظاهرة ومشاكلها بالتنسيق مع القطاعات التي تعنى بأوضاع 
الطفولة..!  مسارات وسلوكات ومخاطر االرتماء في أحضان المجهول تعكس جميعها الوضعية 
الصعبة التي يوجد عليها األطفال المشردون المهملون وهم يخوضون تجربة أشد وقعا على 
النفس ومعتركا محفوفا بالمخاطر!!  المعاناة والحرمان واالضطهاد واالستغالل بكل أشكاله 
مع استحضار العوائق التي  تحيط بهم من كل جانب )تفشي األمراض، انعدام التمدرس، 
االستغالل الشائن ، المعاناة من سلبيات الهجرة وماخفي أعظم..(، والنموذج من مدينة طنجة 
التي تغزوها بشكل مرعب جحافل من األطفال انفصلوا عن حياة البداوة في القرى البعيدة من 
المغرب العميق وجاؤوا يبحثون عن البديل ويترقبون األمل والخالص من ظروفهم الصعبة 
في ظل وسط يمارس االستغالل والظلم والعنف االجتماعي!! الشك في أن جمعيات المجتمع 
المدني المهتمة عمليا بقضايا األطفال في وضعية صعبة تتحمل مسوؤلياتها كاملة تجاه 
الواقع المتردي ألطفال الشوارع  ونعني بها على الخصوص تلك الجمعيات التي تتوصل بدعم 
مادي مهم على شكل مساعدات ومنح مالية سواء من داخل الوطن أو من منظمات االتحاد 
األروبي، والتقوم بما تمليه مسوؤلياتها تجاه وضعية هؤالء األطفال ومحاولة إدماجهم في 
النسيج المجتمعي، مع استحضار ما لهذا الطفل من حقوق أقرتها االتفاقيات والمعاهدات 

الدولية المصادق عليها في مجال رعاية الطفولة وحمايتها وإدماجها في التنمية..
دعوني أقول لكم من منطلق تجربتي المهنية المتواضعة، واكبت من خاللها شخصيا 
األطفال حظهم  هؤالء  منها  ينل  لم  وتربوية  شبابية  ومنظمات  لجمعيات  كثيرة  أنشطة 
العاثر..!! وال أذيع سرا إذا قلت لكم بأن برامج وأنشطة الكثير من الجمعيات مرتبكة وخجولة 
والتخضع الستراتيجية محددة األهداف فاعلة وطموحة وقابلة من جهة أخرى للتنفيذ العملي 
بنتائج إيجابية على امتداد مراحل زمنية معينة..!! لهذا فإن الجمعيات المعنية بالطفولة محليا 
وجهويا لم تحقق شيئا يحسب لها في هذا المجال.. والبعض من هذه الجمعيات والكثير منا 
يعلم كيف تلهث وراء الدعم والمنح المالية المدفوعة في حساباتها المفتوحة -على طول- 
وهي التقدم رجال وال تؤخر أخرى- مع استثناءات تكاد التذكر - هي فقط لنقولها بصراحة 
جمعيات »وصولية انتهازية نفعية« تعرف جيدا من أين تؤكل الكتف ليس إال من المفيد 
القول أن األدوار والمسؤوليات تتقاسمها القطاعات الحكومية المعنية والهيئات المنتخبة  
التراجيدية والظروف  المدني.. كل هذه األطـراف معنية بالوضعيــة  المجتمــع  وجمعيات 
المأسوية التي يتقاسمها أطفال يعانون في خندق  واحد من حاالت الضياع  والتشرد والحرمان 

ومن االنتهاكات  والممارسات المشينة مرغمين وبشكل ال إنساني..!!
هذه قراءة متواضعة ألزمة الطفولة المهملة والمتخلى عنها تستوجب وبكل إلحاح  من 
الجهات المعنية  واألطراف المسوؤلة ضرورة القيام بعمليات إصالح بنيوية وتقويم االختالالت 
االجتماعية ومتابعة مواطنة ومسوؤلة ألوضاع الطفولة المهملة واإلسراع بإيجاد الحلول 

العملية لمعضالت تعرقل مسيرة التنمية والتطوير والتحديث...

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

اأين دور ومبادرات جمعيات 
املجتمع املدين يف احلد

من الظاهرة..!؟ 

للتنميــة  ريشنهاوسن  جمعيـــة  احتضنــت 
المستدامة بطنجة يومه السبت 19 شتنبر 2020 
الذين  واألمهات  اآلباء  بعــض  جمع  لقاء مصغرا 
األطفــال  إلشـراك  بأطفالهم،  مرفوقيـن  كانــوا 
الشهيد  لروح  واستحضارا  الجمعية،  أنشطة  في 
واغتصـب  اختطـف  الذي  بوشوف  عدنان  الطفل 
وقتل غدرا من طــرف أحد المجرمين، طرح على 
التعبيـــر أوال عن  الحاضرين  موضـوع   األطفال 
هذه الحادثة المروعة، ثم التفكير في سبل وقاية 
مسير  ذكر  وقد  الجنـاة،  استهـداف  من  األطفال 
الجلسة الحاضرين أن أفضل طريقة لفتـح مثــل 
الحوار معهم  اعتماد  المواضيع مع األطفال  هذه 
بقدر كاف من الشفافية والصراحة، لتنمية ثقتهم 
من  يرونه  ما  كل  عن  يتكلموا  كي  بأنفسهم 
لتقوية  مظاهر مخلة ومهددة لسالمتهم، وذلك 
مظاهـر  من  يرونــه  لما  وانتباههم  مالحظاتهم 
والمدرسي،  األسري  محيطهـم  في  سويــة  غير 
بها،  للتنديد  أصواتهــم  رفــع  على  ولتعويدهم 
على  ومؤكدة  مبرزة  الحاضرين  آراء  توالت  وقد 
في  والدين  والمدرســة  واإلعـالم  األســرة،  دور 
من  كان  وقد  المخاطر،  هذه  من  والحد  الوقاية 
بين المتدخلين الالفتين لنظر الحاضرين الطفلة 
وبمنتهى  األطفال  نيابــة عن  التي عبرت  ميسم 
ال  التي  المخـــاوف  من  مجموعة  عن  الصراحة 
يمكن التخلص  منها إال بالتقيد بتوجيهات اآلباء 
التشكيـك  آليــة  واإلمتثال لنصائحهم، واعتمــاد 
وعدم وضع الثقة في كل من يتربص بهم،  وبأنه 
بهم.  الوثوق  وعدم  الغرباء  من  اإلحتراس  يجب 
كما تداول الحاضرون خيار التربية الجنسية التي 
قد تساهم في نشــر الوعي لدى الطفل بضرورة 
بالمخاطر  وعيه  وتنمية  جسده،  على  المحافظة 
واألمراض الجنسية التي قد تصيبه جراء تعرضه 
لحادث اعتداء، هذا فضال عما يتركه هذا الحادث 
بالـغ  تؤثر  كبيرة  نفسية  واضطرابات  ردات  من 

التأثير على شخصية الطفل  ونموه.
هــذا  من  الثانيـــة  المرحلــة  تميــزت  وقد 
ورشة  إطار  في  الحاضرين  األطفال  بقيام  اللقاء 
تداولها  تم  التي  المعلومات  هذه  بجمع  الكتابة 
على  وقراءتها  الخاص،  بأسلوبهم  عنها  والتعبير 
الحاضرين، على أن يتم التعريف بها ونشرها على 

حساب األعضاء.
ذ. محمد نحيل

جمعية ري�شنهاو�شن تد�شن مو�شمها الثقافـي
بلقاء حول حماية الأطفال

األطفال في وضعية الشارع..

املعرتك النتخابي..  هل ي�شتطيع حزب احلمامة 
جمابهة قوة امل�شباح و طموحات اجلرار بطنجة ؟

بعروس  مؤخرا  النقـاش  منسوب  ارتفع 
تقوم  التي  التحضيرات  البوغاز حول مستــوى 
بها األحزاب السياسية الستقبال االستحقاقات 
منتصـف  بالدنا  ستشهدهــا   التي  االنتخابية 

السنة القادمة.
وال حديث في الصالونات السياسية إال عن 
هذه  يبدو  الذي  االنتخابي  الميركاتو  صفقات 
المرة باردا نوعا ما نظرا لكبر سن أو البطاقات 
الحمراء التي تعرض لها أغلب الالعبين الذين 
الذي  المنتخــب  الماضية  السنوات  شكلوا في 

يقود المدينة في أغلب مؤسساتها المنتخبة.
طنجة  موقــع  استقاها  التي  فالمعلومات 
أنفو )جريدة طنجة(، تبين أن المشهد السياسي 
بطنجة لم يتغير فيه الشيء الكثير، حيث الزال 
مركزه  على  يحافظ  التنمية  و  العدالة  حزب 
بفضل تنظيمه القــوي و انضبــاط أعضــاءه  
وكذلك عودة بعض الوجــوه المعروفـة مثــل 
على  المرة  هذه  سيراهن  الذي  بوليف  نجيب 
المنتخبة  المؤسسات  كراسي  أهم  بأحد  الفوز 

على المستوى المحلي.
حزب األصالة و المعاصرة، فرغم أنه عرف 
التراجـع  بعض  األخيرة  سنــوات  الثالث  خالل 
بسبب المشاكل التنظيمية الداخليـة للحــزب، 
إال أنه مؤخرا بدأ يتسم بنوع من التعافي و يرجح 
أن تكون عودته للمشهد الحزبي بطنجة قوية، 
خاصة و أن العديد من اللقاءات التي عقدهــا 
أعضاءه  من  مجموعـــة  مع  بالمدينة  مؤخرا 
وكذلك بعض الوجوه الجديدة والقوية انتخابيا  
تبين أنه عازم على العودة للمعترك بشكل قوي 
المرتبة  البيجيدي على  إلى حد منافسة  يصل 

األولى.

الوطنــي  التجمــع  حزب  يخص  فيما  أما 
العام  للشأن  المتتبعين  من  فالعديد  لألحرار، 
القيادة  قدرة  مــدى  حول  يتساءلون  المحلي 
المحلية الجديدة التي ربانها عمر مورو رئيس 
غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بالجهة على 
خوض منافسة انتخابية من هذا الحجم، وضد 
مغادرة  بعد  التنمية،  و  كالعدالة  قــوي  خصم 
العديد من األسماء للحزب بعــد خالفــات مع 
رئيس مقاطعة  رأسهم  و على  الحالية  القيادة 
امغوغة السابق عبد العزيز بن عزوز الذي التحق 
رسميا بالبام، و رئيس مقاطعة المدينة يونس 

الشرقاوي الذي امتطى حزب الحصان مؤخرا.
باعتمــاده  طنجة  أحرار  أن  البعض  ويرى 
على الوجوه الجديدة و بالرسم التكتيكي الذي 
يعتمده في هذه المرحلة ربما يجد صعوبة في 
المنافسة. خاصة و أن عالقته السياسية ببعض 

األحزاب ليست على ما يرام.

فيما استغرب البعض اآلخر من  السريـــة 
حول  للحزب  اإلقليمي  المنسق  يضربها  التي 
غمـــار  بها  سيخــوض  التي  األسماء   الئحــة  
المنافسة، وهو ما اعتُبر تكتيكا لن يجدي نفعا 
العلن  إلى العمل في  كون أن السياسة تحتاج 
مع  المرشحــة  لألسمــاء  المباشر  االحتكاك  و 

المواطن.
من جهة أخرى أيضا، يرى البعض أن فرص 
األحرار خالل االستحقاقـات المقبلـة ضئيلة إذا 
ما استمر بهذا النهج و األسلوب، و أشاروا إلى 
يكمن  االنتخابية  أزمته  من  الحزب  أن خالص 
في لمّ الشمل و تقوية الجبهة بأسماء لها وزن 
االنفتاح على  إلى  باإلضافة  بالمدينة،  انتخابي 
تجيـد  التي  بالجهة  للحزب  التاريخية  القيادات 
إدارة األزمات و تستطيــع الوصول إلى مراحل 
متقدمـــة من التفـاوض وتحقيــق المكاســب 

بعد ظهور النتائج.
نصرو العبدالوي



6

4125 • ال�شبـت  26 �شبتمبـر  2020  جريدة طنجة • عـدد 

إشراقة ميالد في »دارالماران«:
مضت بضعة أيام على مصارعة والدي للثور األسود الهائج في القشلة 
مستهل  من  الفترة  تلك  في  والدتي  وكانت  للراحة،  البيت  في  وخلوده 
كبير،وهي  العسير،بصبرمريروجهد  الوالدة  مخاض  تصارع  شهررمضان 
تطوف بأرجاء البيت، إقباال وإدبارا، ماسكة بكشحها، مولولة متوجعة من شدة 

المغص،مناجية رافع السماء أن ييسرأمرها ويفك عسرها.  
فاء«المتتبعة  »أم  الممرضة  جارتها  كانت  العصيبة  اللحظات  تلك  في 
لمراحل حملها بجانبها مشجعة إياها على التحمل والتجلد،وهي التي قامت 

بتوليدها وقص سرة  مولودها.
كنت، آنذاك، وقد اكتمل الربيع الرابع من عمري في غاية السرور والحبور 
بميالد أخ صغير سيبدد وحدتي و يشاطرني غرفتي وأناوله لعبتي وأقاسمه 

حلوتي..
انتظاري  طال  جديد   أخ  صراخ  سمعي  إلى  تناهى  لما  فرحا  أطير  كدت 
إلطاللته البهية في يوم سعيد، وكذلك كان والدي الذي هزه الشوق والحنين 
به لصيق.. وحينها  وأنا كظله  النوم   إلى غرفة  فاندلف  الجديد  ولده  لرؤية 
قدم جزيل الشكر للجارة الممرضة ومنحها هدية نقدية مقابل أتعابها لكنها 
هنيهة  وبعد   ، جبينها  فقبل  والدتي  صوب  لتوه  فاتجه  أخذها،  عن  امتنعت 
ناولت األم »النفيسة« صغيرها لبعلها الذي همس في أذنه مؤذنا بالشهادة، 
وفي لمح البصر عمد إلى الدوالب حيث أخرج قنينة عسل فوضع نقطة منه 
سائال  ويبسمل،  يكبر  وهو  ليتلمضها،  الوديع  المولود  شفتي  على  بأصبعه 

العلي القديرأن يجعله من الذرية الصالحة.
المولود  تسمية  بشأن  نفسها  على  قطعته  سابق  وعد  لوالدتي  وكان 
الجديد الذي ستلده نزوال عند رغبة سيدة تقية ورعة تنتمي إلى أسرة الشرفاء 
بأن  المنام  في  رأت  والتي   إفني  سيدي  بمدينة  جارتها  كانت  العروسيين، 
والدتي سيرزقها اهلل ولدا صالحا واقترحت عليها تسميته ب »عبد السالم« 
تيمنا بالقطب الصالح موالي عبد السالم بن مشيش، وكذلك كان، حيث برت 

والدتي بوعدها نزوال عند رغبة الشريفة العروسية وتبركا ببركة جدها.
وكان  حفل  العقيقة كليلة عرس  نصبت له  خيمة عسكرية في الساحة 
من  المدعوون  حولها  التف  التي  الموائد  داخلها  ورصت  للعمارة  الخلفية 
الجيران المدنيين والعسكريين في حضرة ثلة من الفقهاء السوسيين الذين 
الحكيم..  الذكر  من  بينات  آيات   ورتلوا  إال  الوجبات  من  وجبة  تناولوا  كلما 
ازدراد الحلوى وارتشاف كؤوس الشاي المشحرة طاف عسكري خدوم  فبعد  
على الحضور بمغسل نحاسي فغسل الجميع أكفهم ونشفوها بفوطة قطنية 
فكانت  إليها سراعا..  تمتد  واأليدي  تباعا  تنزل  الصحون  بدأت  وبعد هنيهة 
فاتحة الزردة بالدجاج البلدي المحمر الملوز المكلل بالبيض المسلوق.. تلته 
شرائح لحم غنم مبرقق مسمسم فأطباق طعام  سفة مزينة بسكر وقرفة.. 
وأصناف مصنفة من المشروبات الغازيــة وميـاه »والماس« المعدنية، ناهيك 
عن قطوف من الفواكه الشهية.. وانتهى الحفل بالدعاء الصالح ألهل البيت 
الكريم والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين والترحم على الشهداء 

والصالحين وعلى كافة الموتى المسلمين.
االنتقـال إلى  قشلـة »جانكيـر«:

الحي  سكان  عند  المعروفـة  الزرقطوني  محمد  الشهيد  ثكنـة  كانت 
المحمـدي ب »قشلة جانكير« نسبة إلى أحد رموز االستعمار الفرنسي، تضم 
الروعة  فضاء سكنيا عبارة عن عمارات ذات تصميم معماري غربي في غاية 
هندسة وبناء.. فكل عمارة تضم ستة شقق  من ثالثة طوابق متقابلة تفصل 
كوات  من سلسلة  والهواء  النور  إليها  ينفذ  للراجلين   واسعة  ممرات  بينها 

مستديرة تبعث البهجة في النفوس. 
باديـة  التينــة  حروفا  تحمل  »بلوكات«  من  تتشكل  »جانكير«  وعمارات 
وحدة  ولكل  بعيد..  من  الوافد  الغريب  وال  البريد  ساعي  اليخطئها  للعيان 
سكنية فضاء خاص لنشر الغسيل وموقف لركن السيارات وساحة خضراء تسر 
الناظرين وملعب رملي مجهز بأرجوحات وزحلقات ودوارات يمرح فيها البنين 

والبنات.
و كل شقة من شقق العمارة تتكون من صالة ضيافة واسعة تتصدرها 
شرفة تطل على فضاء أخضر ومطبخ فسيح بخزانات ورفوف وموقد فوالذي 
بدوالب   نوم  وغرفتي  الخلفية  بالجهة  باسقة  أشجار  على  المشرفة  بالشرفة 
وبه  النظـــافـة  بيت  الغرفتين  بإحدى  ويتصل  واسعتين..  ونافذتين  متينة 
خزانة  هيئة  على  منفذ  منه  زاوية  وفي  كهربائي،  بسخان  وحمام  مرحاض 
في  بسرداب  بحاوية  لتستقر  به  تلقى  التي  والنفايات  األزبال  من  للتخلص 
بشحن  بلدية  شاحنات  وتقوم  نهار،  ليل  المصابيح  تضيئه  العمارة  أسفل 
محتويات تلك الحاوية ونقلها إلى مطرح النفايات واألزبال كل مطلع شمس 
قبل أن يستيقظ سكان العمارة الذين استغل بعضهم السرداب إليواء األرانب 
وتغذيتها بما تيسر من قشور خضراوات تكدست في الحاوية.. كما حول جلهم  
قطعة من الساحة الخضراء إلى أحواض نعناع وقزبور ومعدنوس وبحائر بطيخ 
وقرع وجزر ولفت وبصل وطماطم وبطاطس وفالفل.. وكادت معاول بعضهم 
تطال مراتع لعب الصبيان الرملية، لوال إدراكهم بحكم التجربة بأن الفالحة 
ال تفلح في بقع رملية قاحلة، مما جعلهم يغضون الطرف عنها ويقنعون بما 
ملكت أيديهم من تربة خصبة معطاء توفر لهم مايكفي من الخضرإلعداد 

وجبات غذاء بدون بذل جهد أوعناء كلما اجتاح السوق الغالء.

مذكـــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطا�س

كما هو معلوم ومعروف فإن الحاالت المتوفاة بسبب فيروس 
كورونا المستجد يتم دفنها بطريقة وقائية مشددة قصد تجنب 
المواطنين  من  مجموعة  هنالك  أن  إال  لآلخرين،  المرض  نقل 
أصبحوا يشكون في حقيقة وفاة أقاربهم. فمؤخرا تم نشر مقطع 
مجموعة  غضب  يظهر  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  فيديو 
سريعة،  بطريقة  موتاهم  دفن  على  واعتراضهم  األشخاص  من 
أشار  إذ  اإلسالمي،  الدفن  وعادات  طقوس  واحترام  مراعاة  دون 
يعانون من  أقاربهم كانوا  الموتى من  أن  إلى  هؤالء األشخاص 
الرئيسي  السبب  وهي  لها ب»كورونا«،  عالقة  ال  مزمنة  أمراض 

وراء وفاتهم.
نوعها،  من  األولى  ليست  االتهامات  هذه  فإن  ولإلشارة 
الذين أكدوا  المواطنين  بل سبق وأن تواصلنا مع مجموعة من 
بدورهم هذا األمر. ومن ضمنهم، شاب حكى لنا قصته مع هذا 
الدفن، إذ كانت والدته مصابة بمرض القلب منذ سنوات، حتى 
حقنها  ليتم  بالمدينة،  المستشفيات  أحد  إلى  أخذها  و  يوم  جاء 
بإحدى الحقن، دون أن يتم إخباره بدور هذه الحقنة، وفورعودته 
ببعض  تشعر  بأنها  أخبرته  والدته  فيها  كانت  التي  الغرفة  إلى 
األم،  توفيت  فقط  ساعات  بضع  وبعد  حقنها،  تم  أن  منذ  األلم، 
وعند وفاتها أخبروه بأنها لفظت أنفاسها األخيرة، جراء إصابتها 
أخبرنا  بينما  به.  مصابة  تكن  لم  أنها  رغم  »كورونا«  بفيروس 
شاب آخر، أنه كان قد أخذ والدته إلى المستشفى قصد الحصول 
على اإلسعافات الضرورية، إال أنها توفيت أيضا بأحد مستشفيات 
المدينة، وفور وفاتها جاء الطبيب المختص ليخبر اإلبن بأن وفاة 

معبرا  األمر  رفض  االبن  أن  غير  بالفيروس،  بسبب،  كان  والدته 
عن غضبه وبالتالي دخل في شجار مع طاقم المشفى، مشيرا إلى 
أن والدته كانت مصابة بمرض مزمن. وفي النهاية قال الطبيب 
للممرض )عطيواه يماه يمشي فحالو( كما جاء على لسان الشاب 

المشار إليه.
متهمة  األمر،  بنفس  صرحت  أخرى  كثيرة  حــاالت  أن  كما 
من  الدعــم  على  للحصول  الضحايا،  في  باالتجــار  المسؤوليــن 

المنظمة العالمية للصحة.
األمينة  منيب،  نبيلة  صرحت  قد  كانت  الصدد،  هذا  وفي 
العامة للحزب االشتراكي الموحد، بأن هذا الوباء هو وباء من صنع 
اإلنسان ويدخل ضمن نظرية المؤامرة، مضيفة أن اللقاح الذي 
يتم تحضيره اليوم، يندرج ضمن إجراءات القوى العالمية الكبرى 

لفرض نظام عالمي جديد والتحكم في قواعد تنظيم الشعوب.
المواطنين،  من  فئة  وسط  تعم  وكثيرة  ثقيلة  اتهامات 
الكثيرة  الوقائية  االحترازات  ورغم  األخير،  الملكي  الخطاب  رغم 
والجهود المبذولة التي قامت بها الجهات المسؤولة في ظل هذه 
الجائحة، إال أنه الزالت هناك فئة تشك في هذا الوباء وفي حقيقة 
الوفيات. وإذا كان المرضى ال يعانون حقا من الفايروس فلماذا 
»الفيروسية«  بالطريقة  ودفنهم  به  بوفاتهم  التصريح  إذا  يتم 
تطرح  التي  التساؤالت  من  مجموعة  تبقى  وهكذا  العادية؟؟؟  ال 
اآلراء  من  العديـــد  أمــام  نفسها  تجد  بالمقابل  هنا...،  نفسها 

المخالفة !

•  رميساء بن راشد

اتهامات و�شكوك
وفيـات عاديــة اأم باجلائحـة ؟

جرائم وا�شتغاللت جن�شية من نوع اآخر...

الفقهاء  على  يجـــب  الذي  الوقــت  في 
وأئمــة المساجــد، الحافظيــن لكتــاب اهلل 
تعالى، أن يكونوا قدوة يقتدي بها اآلخرون، 
أبشع  يمارسون  اليوم  منهم  البعض  أصبح 
األطفـــال  و  النســاء  الجرائم في حق  أنواع 
الذي  اللقــب  يحترمـون  وال  بل  القاصرين، 
حصل  ما  على  اطلعنـــا  فإذا  عليهم،  يطلق 
اآلونـــة  في  كشــف  ما  أو  مؤخرا،  ويحصل 
»فقهـــاء«  أبطالهـا  سلوكات  من  األخيرة 
إال  هو  ما  األمـر  سنجــد  فإننا  حسرتاه !  يا 
التي  المرتكبة  الجرائـــم  بسيـــط من  جزء 
طي  ظلــت  ربما  والتي  تحصى،  وال  تعد  ال 
اغتصاب  تم  سنوات،  وقبل  فمثال  الكتمان. 
آخر،  فقيه  قبل  شابة في مقتبل عمرها من 
هذا  أن  إال  حمل،  االغتصاب  هذا  عن  لينتج 
األخير كان قد نكر فعلته الشنيعة تلك، وهو 
الحقوقية  الجمعيات  إحدى  جعل  الذي  األمر 
هذه  بمثل  تهتم  والتي  طنجة  بمدينة 
القضايا تتدخل لحل هذه القضية، لتثبت أن 

ابنة  الجريمة، هي  الناتجة عن هذه  الطفلة 
»الفقيه« ومن صلبه حقا، وذلك عبر تحليل 
ذاتها،  الجمعية  عليه  أشرفت  الذي  البنوة 
وبالرغم  بالمائة.   99,99 ب  تقدر  وبنتيجة 
بطفلته  بعد  الشيـــخ  يعترف  لم  هذا،  من 
من  مجموعــة  إلى  باإلضافــة  اليوم.  إلى 
القضايا المتراكمة األخرى التي يتورط فيها 
يتاجرون  الذين  الدين«  »رجال  من  بعض 
ويرتكبون جرائم شنيعة الزالت تتناسل إلى 
حد اآلن، إذ أصبحت هذه الظاهرة تشغل بال 
الرأي العام بكثرة، األمر الذي جعل مجموعة 
أبنائهم  إرسال  ينفرون من  المواطنين  من 
إذ  تعالى لحفظ كتـاب اهلل.  بيـوت اهلل  إلى 
يكفي ما تعرفـه البالد من جرائم اختطــاف 
غضون  ففي  للعرض...  وهتـك  واغتصاب 
2800 طفل  اغتصاب  تم  فقط  واحدة  سنة 
لرئاسة  تقرير  حسب  المغرب،  في  وطفلة 
يخص  العدد  هـذا  وطبعــا  العامة،  النيابة 
رسمي،  بشكل  عنها  المعلن  الحاالت  فقط 

المسكـوت  الحـاالت  من  المزيد  هنــاك  بل 
عنها في المجتمع والتي ظلت وربما ستظل 
طي الكتمان. وفي هذا الصدد دعا مجموعة 
إلى  والجمعويين  الحقوقيين  الفاعلين  من 
تجديد مراقبة دور القرآن، والمطالبة بأقصى 
العقوبات في حق المذنبين، نتيجة للفواجع 
المتكررة، خاصة وأن هناك بعض األشخاص 
بعض  وإلى  اهلل  كتاب  حاملي  إلى  يسيئون 
الفقهاء المثاليين الذين لم يسبق لهم أن 
باألخـالق،  المخلـة  السلوكـات  بهذه  قاموا 
أوقاموا ببعض الجرائم والتصرفات المسيئة 

لمركزهم.
من  النوع  هذا  سيبقــى  متى  إلى  إذا 
الجرائم  الجرائم؟ بل ومتى سيتم أخذ هذه 
تطبيق  كذلك  سيتم  ومتى  االعتبار؟  بعين 
القانون بشكل صارم في حــق كل وحــش 

آدمي؟
رميساء
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�سل�سـلـة  جديـدة
26 �شبتمبـر  2020

�شفقة الـ 21 مليــار:  كلــــه متـــام 
أركــان  هـزت  التي  كورونا  اختبارات  صفقة 
وزارة الصحــة .. الوزير آيــت الطالـب يخرج عن 

صمته ويكشف تفاصيل صرف 21 مليار ! 
الوزير اآلية انبرى »للمزايدين«  في قضيــة 
وجهـود  لعمل  المبخسيــن  مليــار،   21 صفقة 
المغاربة  ثقـة  الحكومة والذين »يضربـون« في 
أن  األمـور  »بيانات«  تفيـد  وقدم  دولتهم  في 
سارت كالمعتاد في هذه الصفقة المدهشة من 

حيث تكلفتها. 
وكما سترون، فالمسألة واضحة ال غبار عليها. والصفقة مرت بكل القنوات الرسمية،  »لتسقط«  على 
الشركة  المعلومة، التي شكك الكثيرون في سالمة مساطر »فوزها« بصفقة المصل، موضوع الجدل 

الذي طغى على أحداث األيام القليلة الماضية . 
من  »هامين«  بعرضين  وزارته  توصلت  أن  المختصة  البرلمانية  اللجنة  امام  صرح  اآلية،  الوزير 
العرضين  كانا  وأن  كورونا،  وباء  لمضادات  المصلي  الكشف  اختبارات  القتناء  »كبيرتين«  شركتين 
موضوع دراسة من طرف لجنة كبيرة مختصة،قبل أن »يسقط« اختيار الوزارة على أفضل عرض سواء 

من الناحية التقنية أو المالية.   
وطمأننا الوزير  الهمام إلى أن كافة االحتياطات تم اتخاذها من حيث اختبار الكشف ومستلزماته 
الضرورية األخرى، ومنها أجهزة الكشف والصيانة. ونبه المشككون إلى أن تكلفة الصفقة التي فاقت 
21 مليار سنتيم تناسب األثمنة المعمول بها دوليا، وأعلن أن المختبرات الوطنية تتوفر حاليا على 51 
جهازا للكشف في كل جهات البالد بقدرة تصل إلى 100 تحليل في الساعة، األمر الذي يفسر الشعور 
العام لدى المغاربة بالرضى واإلطمئنان، حيث إنه تم استعمالها بالكامل في الوقت المحدد لصالحيتها. 

الوزارة، مشكل غير  المعترضون في وجه  الذي رفعه  التصدير   كما وأن مشكل استصدار شهادة 
ذي موضوع، اعتبارا لكون الصفقة  المطابقة لمعايير االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية، 
في  حالة  به  المعمول  للقانون  للقانون،نعم،  طبقا  لالستيراد،  االستثنائي  الترخيص  من  استفادت 
االستثناء  باب  في  الحكماء  أقوال  وفق  استثناء  فهو  استثناء  عن  نتج  ما  وكل  »االستثنائية«  الطوارئ 

المغربي الشهير. 
   ooooo

الرتابية.. فائ�ٌس يف امليزانية ونق�ٌس كارثي
يف امل�شاريع واملنجزات للجماعات 

وقفـــتُ  التي  والنـــوادر«  »الطرائــف  من 
عليها  في تتبعي ألخبــار أهــل البلد، في هـــذه 
األيام الحبلى بالمفاجآت خبر الوفرة في ميزانية 
الجماعات المحلية، التي حققت فائض يصل إلى 

4،2 مليون درهم.
لست أدري إن كان هذا الخبر سارا أو محزنا 
من  األوضـــاع  تقييـم  بفن  يتعلق  األمر  مغما. 
جانـــب  مسؤولــي الجماعـــات، وأهل الجماعات 
لها من  البد  التي  الجماعات  على هذه  والوصاة 

»وصاية« إلى أن تبلغ »سن الرشد«. 
من جهة، جل الجماعات إن لم نقل كلها، تعلن تضررها من قصر اليد، وشح  المدد. وتبرر بذلك 
المواطنين. ومن جهة  وغيظ  نقمة  عليها  يجرّ  الذي  األمر  األساسية،  الخدمات  وتواضع  األداء  ضعف 
ثانية، يعلم من يهمهم األمر أن ميزانيات الجماعات المحلية سجلت »فائضا« في حساباتها عن النصف 

األول من السنة الجارية بلغ 4,2 ماليير درهم. 
ال أريد أن أشغل بالي  بالنكش في موضوع »العجز المفضي إلى الرفاه« وإلى السعة  والخير الذي 
عمّ حتى  »شــاط«. أمن الوفرة هوّ، أو من حسن التدبير المنتهي إلى التقتير، ولعل نظرة فاحصة 

لحال الجماعات المحلية ، مدنية كانت أو قروية، يغني الباحث عن الجواب.  
     ooooo

�شدقت التلميذة  واأخطاأت املدر�شة ! 
التعليـم الخصوصــي ، على عـــالتـــه، رافـد 
من روافد التعليم بالمغرب بسبب عجز  هذا البلد 
لكافة  »األمين« على توفير  تعليم  واحد موحد 
أبنائه،  وتيسير األمور أمام آباء وأولياء التالميذ، 
سواء منهم من يستطيــع  »وضع يده في جيبه«  
ال  من  أو  الداودي،   الحســـن  »توصية«  وفـــق 
إلى اهلل عزّ وجل،  رفع يديه تضرعا  إال  يستطيع 

أن يرفع عنهم  غمة الفقر وقصر اليد. 
األخيرة،  اآلونــة  ارتفعـت في  أصوات كثيرة 
أبنـــاء  لجميــع  موحــد  واحد  بتعليـم  مطالبــة 

المغاربة، تعليم يقطع مع التمييز بينهم  على أساس »المحفظة« وليس تكريما للحق في التعلم. إال أن 
وزارة التعليم األمزازية، وكل الوزارات التي سبقتها إلى الميدان عجزت عن تحقيق تعليم مغربي عمومي 

لكل المغاربة من التحضيري إلى الجامعي. 

ويعتقد العديدون أن الشعور بـ »الحاجة« إلى الخصوصي  أعطى ألصحاب هذا التعليم نوعا من 
من  الكثير  ينقصها  وتدوينات   بتصريحات   علينا  طلعوا  مسؤوليه  بعض  أن  حتى  و»المناعة«   القوة 

اللياقة والكياسة.  
اعتبر  قرار  اتخاذ  إلى  خصوصية  بمدرسة  دفع  الواقع،  األمر  فرض  في  »التغول«  هذا  أن  ويبدو 
في  أيديهم  أهلها »وضعوا  أن  رغم  دراستها  متابعة  المدرسة عن  أوقفتها  تلميذة   في حق  »غريبا« 
لمتابعة  عمومية،  مدرسة  إلى  أهلها،  موافقة  دون  نقلتها،  المدرسة  أن  واألمر،  واألدهى  جيوبهم«. 
دراستها  اإلعدادية هذا ما تناقلته مواقع  عدة  ليقوم أهل التلميذة بعرض القضية أمام قضاء طنجة 
الذي انتصر للتلميذة  »المطرودة« وأصدر أمرا استعجاليا ضد إدارة المدرسة  يلزمها بقبول التلميذة 

وتسجيلها، اعتبارا لحقها  الدستوري في متابعة تعليمها األساسي المضمون من الدولة.  
 ooooo

البــرملــان: ممنوع القيام مبهام ا�شتطالعية 
مب�شت�شفيات كورونا   

مجلس  هـزت  أخـرى  »قربلــة«  إن  قالوا 
النواب بعد »فضيحــة« الضوّ التي  تورط فيها 
»الحبيب« والتي أرغمتــه على االعتذار مرتيـــن، 

لزمالئه »الغاضبين«:  
مــن  توزيعــه لـ »كعكـــة« التعيينات على 
»رفـاقـــه« من قبيلـة »الوردة« الحمــراء، ها هو 
»الحبيب« يغضب، من جديـد، نوابا من فريقين 
االستقـــالل  حزبـي  من  معارضين،   برلمانيين 
اللذين تقدما بملتمــس  والتقدم واالشتراكية، 

للقيام بزيارات استطالعية للمراكز االستشفائية  التي يعالج بها مرضى الجائحة. 
عن  الظروف  جدا«  »مقلقة  أخبار  النتشار  نظرا  الملتمس،  هذا  بوجاهة  الكثيرون  اعترف  ولقد 
»التعيسة جدا« التي يوجد فيها مرضى الكوفيد، من قلة عناية وندرة دواء وطغي  عزرائيل المعظم  الذي  

يتحرك بسرعة ونشاط بين المصابين... إلى حين !  
وقد أكدت مصداقية ملتمس االستقالل والتقدم واالشتراكية، ما تحمل األخبار من أوضاع مزرية 
عكست  وقد  خاصة  الجائحة  مصابو  ويعيشها  الوطن،  ربوع  عبر  المستشفيات  من  كثير  تشهدها 
التنديد  تبرير سوى  الذي لم يجد من  اآلية،  الوزير  لبرلمانيين  بحضور  تلك األوضاع تدخالت قاسية 

»بمزايدات« البعض، بغاية »تبخيس« عمل الحكومة وضرب ثقة المواطنين بالدولة. 
فلو جاء ذاك الرد من طرف برلمانيين أو حتى خواص، لقلنا : »يصح في ذلك الوجهان« ولكن أن 

»يشهد شاهد من أهلها« فذاك منتهى »البهالن« !..... 
    ooooo

لينتظروا.... حتى »ت�شربهم اجلايحة« !!! 
فيدرالية نقابات الصيادلة، بررت  »اختفاء«  
عدد من األدوية الموصوفة للعالج من فيروس 
الجائحة،  كفيتامين »س« والزنك، بكثرة اإلقبال، 
دون وصفة طبية،  على تلك األدوية  التي تدخل 

في البروتوكول العالجي للفيروس اللعين. 
المغربيين  المختبريــن  الفيتامين،  فإن  أما 
المنتجيــن لهذا الدواء يوجــدان تحت ضغـــط 
تزويد  جميع القطاعات من مستشفيات  عمومية 
وعيادات خاصة ومختبــرات  وصيدليــات ووزارة 

الصحة، وطمأنت الفيدرالية إلى أن »الوفرة« من فيتامين »س« قادمة مع قدوم شهر اكتوبر المقبل. 
فال داعي للقلق. 

إلى عدم شراء هذه األدوية بكثرة وبدون سبب،  المواطنين  الفيدرالية  طالبت »بتوجيه«  ولكن 
بعدم  الصيدليات  تأمر  أن  الصحة  وزارة  وأن على  المصابين.  اقتنائها لألشخاص  و»التنازل« عن حق 
الوزارة توجيه المواطنين إلى  بيع فيتامين »س«  للمواطنين دون توفرهم على وصفة طبية، وعلى 

»التغذية المتوازنة« وإلى االلتزام بالوسائل االحترازية »واإلكثار« من أكل البرتقال. 
عليهم  الشعب  أصبح  يصعب  أوالد  من  العديد  أن  يعلمون  ال  المسؤولين   من  الكثير  ولعل 
الحصول على  »الخبز الحافي« )مع االعتذار لروح الراحل محمد شكري( فأحرى  أن يحصلوا على »الغذاء 
المتوازن«. وقد يجهلون،    أيضا  أن المطالبة بـ »فرض« الوصفة الطبية، نزع من االستخفاف بأوضاع 
المغاربة، الذين سيكون عليهم »تدبير« مبلغ 250 درهم،  للطبيب، حتى يحل له اقتناء علبة فيتامين 

»س« من عشرة أقرص ـ ب بحوالي   13 درهما ونصف الدرهم.  
المهن  والعمال وأصحاب  الفقراء  الشعب وصّفت حسابها مع  أفقرت  الجائحة  أن  يعلم، هنا،  الكل 
مختبرات  أمام  الفاحش  الغنى  أبواب  المتوسطة،   وفتحت  الطبقة  وحتى  الخدمات  ومهن  الصغيرة 
وهما   ، الطبية  االصطناعي  واألسرة  التنفس  أجهزة  اختراع   ومستغلي  األدوية،  والمعقمات،  صناعة 
منتوجان مغربيان مائة باأللف، بشرنا بهما العلمي العجيب، دون أن نرى لهما أثرا، بالمغرب، على كل 
حال . كما استفاد من الوضعية الوسطاء ووسطائهم، بطبيعة الحال..... من باب  : »مصائبُ قوم عند 

قوم فوائد«....... وأي فوائد !!. 

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري



)تتمة ص1( 
نشرت،  األسبوع الماضي،  صحيفة »اإلسبانيول« ذات الصيت 
الوطني الواسع بإسبانيا،، مقاال بعنوان مثير حول شروط المغرب 
إلعادة فتح معابر سبتة ومليلية، شروطا اعتبرتها »قاسية« وكتبت 
أنه باإلبقــاء على معبر واحد فقــط،  في االتجاهيــن، ومنـع مرور 
السابق  سوف  في  كانت  »الحدود«  كما  هذه  السلع،   فإن  وجه 
يتغير وأنه ال أمل في فتح هذه المعابر فيما تبقى من سنة 2020.    

المعابر  بقرار  الصحيفة عن مسلسل إغالق  أن تحدثت  وبعد 
الماضي،  وعن  المتاعب  مارس  شهر  في  المغرب،  من  »أحادي« 
التي نتجت عن هذا القرار  سواء بالنسبة لقطاع التجارة بالمدينتين 
أو للعمال المغاربة المرتبطين بعقد شغل مع شركات اسبانية، أو 
للمواطنين األسبان والمغاربة الذين ظلوا عالقين   بين الضفتين، 
الرباط،  من  اآلتية  اإلشارات  وأن  قاتمٌ  حقا،  أن  المشهد  كتبت 
تفيد أن المعابر ستظل مغلقة  فيما تبقى من السنة الحالية،  وفق 

»مخطط« وضع لهذا الغرض قبل عام.  
وأضافت أنه في حال مفاوضات بين المغرب وإسبانيا، في هذا 
الشأن،  وتقرر فتح »الحدود«، فإن األمر  سيخص معبرا واحدا في 
اتجاه كل من سبتة ومليلية.  أما المعابر األخرى من حيث كان يمر 
اآلالف من األشخاص  يحملون على ظهورهم  طرودا ثقيلة مقابل 

بضعة »أوروات« في اليوم، فإنها   ستظل معطلة  في المستقبل.  
وتعتقد الصحيفة، وفق مصادرها،  أن المغرب يود انتهاز هذه 
المناسبة لوضع حد لنقل السلع والبضائع عبر المعبرين  والقطع 
نهائيا  مع ظروف اشتغال مواطنيه الذين   يجتازون المعبر كل يوم، 
مشيا على األقدام، للعمل بالمدينتين دون أن يستفيدوا  من حقوق 

العمل  التي تكفلها القوانين اإلسبانية.   
وتسلل  السياح  أن يضبط دخول  يريد  المغرب  أن  يبدو  كما 
المهاجرين و »تفادي أن تصبح المدينتان  أراض للجوء المواطنين 
المغاربة«، في حين  يواصل المغرب سعيه الستقطاب المستثمرين 
لفائدة مناطق الشمال  ويواصل استيراد وتصدير السلع عبر ميناءي 
طنجة وبني  أنصار. بينما، تدعي الجريدة أن إسبانيا ما فتئت من 
جانبها، تندد  بضعف الحرص على احترام حقوق اإلنسان بالمعابر.   

وذكرت الجريدة باالتفاق األمني المبرم بين البلدين، خالل زيارة 
ملك اسبانيا للمغرب، والذي حدد نوع الجرائم التي سيتم مواجهتها، 
ومن بينها على الخصوص االتجار بالبشر، والهجرة غير النظامية، 

وبالمخدرات.   
إضافة إلى ذلك، فقد أشــارت صحيفــة »اإلسبانيــول« إلى  أن 
العبور«  عبر  »عملية  تنظيــم  إلى  تعـود  المغربية  لن  السلطات 
يتمكنوا  لن  والمسافرين  أن  السياح  كما  ومليلية،  مدينتي سبتة 
من  االنتقال إلى المغرب عبر معبري سبتة أو مليلية، بل على متن 
طائرات أو ناقالت بحرية تنقلهم  إلى الموانئ المغربية.  في حين 
سيكون السفر من المغرب إلى المدن االسبانية للسياحة أو التسوق، 

متاحا.   

أما عن الحركة التجارية، فإن المغرب أوقف، بداية شهر أغسطس 
2018، مرور البضائع عبر معابر سبتة ومليلية  ألنه ال يعتبرها مدنا 
»أوروبية« وبالتالي ال يعترف بفواتير المنتجات  الواردة منها. وسيتم 
تصدير واستيراد السلع عبر ميناء طنجة المتوسط وميناء بني أنصار، 
حيث  المقبل،  العام  المتوسط،  الناظور  ميناء  انطالق  انتظار  في 
سيتحول ميناء بني أنصار إلى ميناء صيد صغير ومحطة الستقبال 

البواخر السياحية.   
وقالت الجريدة, » إنه يوجد قبل وبعد ميناء طنجة المتوسط، 
الذي قفز من المركز 83 إلى المركز 17 في التصنيف العالمي للربط 
البحري ليصل الربط إلى 186 ميناء في 77 دولة بالقارات الخمس.   

»إنه عمل فرعوني للملك محمد السادس، دشن ولي العهد 
األمير موالي الحسن، مرحلته األخيرة،  نهاية يونيو 2019« .  

بالمناسبـــة، أشــارت الصحيفــة إلى أهميـة مينــاء طنجـــة 
بالبحر  الحاويات  ونقل  النقل  البحري  حركة  دعم  المتوسط،  في 
األبيض المتوسط.  وإلى أن المغرب يسعى الستقطاب اإلسبان من 
أصول مغربية ويهود سبتة ومليلية من أجل االستثمار في المشاريع 
الصناعية التي يعدها  بجوار المدينتين حيث يجري بناء منطقة حرة 
بمدينة  الفنيدق )كاسطييخوس( كما يتم بناء عدة أقطاب صناعية 
بين مليلية وحتى الحدود مع الجزائر بهدف توفير آالف فرص الشغل 
بالمعابر،  فقدوا عملهم  للذين  يتم منح قروض  بينما  للعاطلين، 

من  أجل إنشاء مقاوالتهم الخاصة الصغيرة  أو المتوسطة.   
من جهة أخرى تقول الصحيفة إن المغرب ملتزم مع إسبانيا 
بمراقبة الهجرة الغير نظامية عبر المعابر المحيطة بمدينتي سبتة 
ومليلية،  ولكنه ال يضمن  منع هؤالء المهاجرين من الوصول إلى 

الصخور  بواسطة مراكب أو إلى المدينتين، سباحة.  
وذكرت  »اإلسبانيول« بالمكالمة الهاتفية التي أجراها  مؤخرا 
رئيس  نائب  مع  وكذا  اإلسبانية  ونظيرته  المغربي  الخارجية  وزير 
الحوار  تعزيز  إلى  الدعوة  تمت  األوروبي  حيث  االتحاد  مفوضية 
السياسي ودعم الوسائل المتاحة في إطار »الجوار الجنوبي«, وبينت 
الصحيفة أن »الجوار الجنوبي«   في مجال السياسة الخارجية لالتحاد 
االتحاد  لعالقات  المؤسستي«  أنه  »اإلطار  على  يفهم  األوروبي، 
األوروبي مع معظم  بلدان الجوار الجغرافي  المتوسطي الذي يشمل 

المغرب كذلك..  
التــي  الطريـــق  المغــرب  وفـــق خـــارطــة  وبينمــا يسيــر 
وضعها  لفتح  المعابر، ترى الجريدة أن  العديد من سكان سبتــة 
ومليلية، يرغبون في أن تجد حكومتا البلدين، بعد إلغاء التهريب 
من  النـــاس  تمكـن  إنسانية« ،  »طريقة  نمطية،  الغير  والتجارة 

الدخول  إلى  المدينتين والخروج منهما في ظروف كريمة.   
 

عن  »اإلسبانيول«  بتصرف  
عزيز كنوني  
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

الحكومـــة   رئيس  علينا  يطلــعُ  جديــدة،   سنــة  كل  مطلـع  مع 
بتعليمات   جديدة،  تضـع أمام الوزراء  ومختلف القطاعات، اإلطار العام 
وتنفيذ  إعداد  أجل  من  بداخلـه،  والعمل  به  التقيد  عليهم  يجب  الذي 

الميزانية الجديدة. 
»ترشيد«  ضرورة  أمـام  وزراءه  الحكومــة  رئيس  يضعُ  عام،  وككل 
النفقـات وعقلنتهـا، بمعنى التحكــم في الموارد الماليــة، دون إسـراف 
أو تبذير، مع األخذ بعين االعتبار »اإلكراهات«  المالية، داخليا وخارجيا،  

من عام إلى عام. 
ميزانيُة السنة الحالية، ارتبطت، بداية، بإكراهات  »الحوار االجتماعي« 
»المرعب«،  والدعم المالي للجماعات المحلية وللسياسات االجتماعية،  
معينة،  بنسبة  اقتصادي  نمو  إلى  والوصول  الميزانية،  عجز  ومواجهة  
واالقتصادية  الماليــة  التوازنــات  بكل  »الجائحــة«  تعصــف  أن  قبـل 
المتوقعة،  وتفرض واقعا جديدا  على الحكومة وعلى الشعب الذي انبرت 
مواجهة  على  الحكومة  بعجز  مأذونة،  تندد  صفوفه  أصواتٌ  بين  من 

الجائحة بالنجاعة المطلوبة. 
وبداية الشهر الجاري، طلع العثماني بمنشور جديد، موجه للحكومة 
بكل مكوناتها ومؤسساتها  ومنادبها  يطلب منهم »ترشيد النفقات« 
خاصة الموجهة  للدراسات التي يأمر بها الوزراء مكاتب متخصصة، تبتلع 
ميزانيات ضخمة من أرزاق عباد اهلل، كثيرا ما  تبقى على الرفوف دون أن 

تتم االستفادة منها، إن كان بها ما يفيد حقا !. 
ومؤخرا أيضا دعا العثماني وزراء حكومتــه إلى  تحيين المقترحات 
المتعلقة ببرمجة الميزانية للسنوات الثالث المقبلة،  مع األخذ باالعتبار 

ظروف وإكراهات الجائحة. 
وهكذا نالحظ أن العثماني »يكرر نفسه« كل عام جديد، وميزانية 
والتحكــم  النفقات  بترشيـــد  للمطالبة  سابقــوه،  فعــل  كما  جديدة، 
فيها  والحرص على عدم صرف المال العام فيما ال يفيد  خدمة الشأن 
المتاحة،  مراجعة  المالية  الهوامش  المواطنين وضبط  ومصالح  العام 
العجز المتفاقم في الميزانية، واالقتصار على النفقات الضرورية والملحة 
وإعادة النظر في طريقة تدبير االستثمار..وهو سلوك كان يجب أن يعتبر 
بروح  أعضاؤها  يتسم  حكومـة  في  به«  »للتذكير  موجب  وغير  »عاديا« 
الوطنية واالستقامة والنزاهة األخالقية ويعتبرون أنفسهم  »مؤتمنين« 

على حقوق الشعب ومقدراته .  
الرئيس، في كل  الواقع،   هو دعوة  مع  المتناقض  المطلب  ويبقى 
مرة، و منذ أسبوعين فقط، في منشور  2020/14 إلى »عقلنة المقترحات 
الضروريــة.  الوظائـف  في  وحصرها  جديدة   وظائف  بإحداث  المرتبطة 
توظيفــات  عن  بأخبـار  باستمـرار  تطلـع  الوطنية  الصحف  أن  والحال 
»بالجملة« في دواوين بعض وزراء البيجيدي، برواتب مرتفعة جدا، قال 
بعض المتتبعين، إن األمر تدبيرٌ »احتياطي« بالنظر إلى ما سوف تسفر 
عنه انتخابات 2021، التي ال تبشر بخير لهذا الحزب الذي أطلق، مؤخرا، 
»فزاعة« تقليص مشاركته في االنتخابات المقبلة، ،بعد أن سجل حزب 
األحرار  غريميه  لفائدة  الجزئية،  االنتخابات  بعض  في  تراجعا  بنكيران، 
بين  »منفعـي«  تحالف  األفق،  بوادر  في  ترتسم  بدأت  أنه  والبام.  ولو 
الحزبين ، بالرغم من  تعارض توجهاتهما  ومقاصدهما  باستثناء الفوز 
كما  الحكم،.......  أجل  الحكم...من  إلى  والوصول  المقبلة  باالنتخابات 

يبدو  !!!.. 
العدالــة  اتجـاه  في  مؤخرا،  تحرك،  والمعاصرة  األصالة  أن  ومعلوم 
شامل  »تطبيع«  ب  وواعـدة،   ، ومطمئنة  إيجابيــة  بطريقة  والتنمية  
اللطيف  عبد  من  مؤخــرا،  تصريحــات  صدرت،  أن  الحزبين،  بعد  بين 
المتتبعين  أن بعض  اتجاه  البيجيدي.  إال  في  مهادنة   وهبي  اعتبرت 
الحزبين  تقــارب  أن  ويعتبـرون  البام  موــقف  »سالمــة«  في  شككوا 
يفسره  رغبتهما معا في احتواء    تطلع األحرار، وهو حزب  ذو ثقل سياسي 
كبير في الخارطة السياسية الراهنة،  إلى اكتساح االنتخابات التشريعية 
المقبلة، والفوز بقيادة الحكومة،  خاصة وأن   خصومة  األصالة واألحرار 

خرجت للعلن عبر التراشق بتصريحات  مثيرة من الجانبين. 

تر�شيُد النفقات....اأ�شطوانــٌة 
م�شروخــة ! 

املغرُب يخنُق �شبتة ومليلية  وي�شُع خم�شة �شروط 
»قا�شية«  لفتح املعربين  

»املغرب يعترب �شبتة ومليلية مدينتني ُمحتلتني اأو »ُمحا�شرتني« 
Cuando España y Marruecos se sienten a negociar el nuevo escenario 

para ese paso terrestre que une África con Europa, Rabat le pondrá 
unas condiciones a Madrid para esas ciudades a las que considera 
“ocupadas” o “sitiadas.  

السيناريو  بشأن  للتفاوض  والمغرب  إسبانيا  تجلس  »عندما 
، ستضع  بأوروبا  إفريقيا  يربط  الذي  البري  العبور  لذلك  الجديد 
الرباط أمام مدريد شروطا  تخصّ مدينتي سبتة ومليلية، اللتين 

تعتبرهما »محتلتين« أو »محاصرتين«. 
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فضاء األنثـى :

يبدو أن الحكم ببراءة طالبة الرباط،  أثار جداًل واسعًا بالشارع المغربي  بين 
مؤيد ومعترض، ولكل جانب حيثياته ودوافعه، ولم تخل العناوين التي أعطيت 
لهذا الخبر في بعض الصحف، ورقية كانت أو إلكترونية من »إيحات« بوجود 
نوع من »االستغراب«،  أمام تبرئة طالبة شابة  من جريمة »اإليذاء العمد« 

المفضي إلى الموت، دون نية إحداثه ! 
الرباط«،  طالبــة  ببراءة  الحكـم  وفاته،  »رغم   : العناوين  تلك  بين  من 
»بعد ثمانية أشهر، محكمة بالرباط تحكم ببراءة طالبة أنهت معركتها مع 
شخص حاول اغتصابها بوفاته«، »محكمة  تمنح البراءة  لطالبة من تهمة قتل 
متحرش بها«، »أول مرة بالمغرب النطق بالبراءة في قضية الشابة التي قتلت 

حارس عمارة«، »البراءة لطالبة قتلت متحرشا« ..... إلى آخره. 
المتأني  المتأمل  ولكن  »عادية«،  وغيرها  العناوين  هذه  تبدو  ظاهريا، 
ولربما  الحكم،  هذا  أمام  من  »اإلندهاش«  نـوع  وجـود  يكتشف  ما  سرعان 
اكتشف وجود رغبة  فيما لو أن الحكم كان غير ذلك. كان قرار إدانة،  وكان 
العقــاب في مستـوى »المعركـة« و »القتل« و »اإلذاية المتعمدة« التي ذهب 

ضحيتها »حارس عمارة« ...»ألقت به »القاتلة« من عل«....   
البراءة في حق هذه الطالبة »قرارا  كما اعتبرت تعليقاتٌ صحافية  قرار 
لدى  االستغراب  نوع  من  بوجود  يوحي  ما  قضائيا«...  »اجتهادا  بل  جريئا« 
حارس  قاتلة  الشابة،  إدانة« في حق هذه  ينتظرون »حكم  كانوا  بعض من 
عمارة  !، ربما لكونها أنثى، ال تزال ترتبط صورتها في ذهنية البعض، بالشنار 

والدونية. 
قرار المحكمة لم يكن ال جريئا ولم يكن »اجتهادا قضائيا«، بل كان »عدال«، 
ومطابقا لمقتضيات الفصل 124 من القانون الجنائي المغربي الذي تمّ تأويله 
من طرف القضاء، بطريقة سليمة وواقعية وإنسانية. الفصل 124  من القانون 
الجنائي المغربي يحدد بوضوح كبير وبدقة متناهية، الحاالت التي ال تشكل »ال 
جناية، وال جنحة، وال مخالفة« ومنها حالة »الدفاع الشرعي عن النفس«، في 
ماديـا،  عليـه،  استحـال  الجريمـة أو  ارتكـاب  إلى  ماديـا  حالة اضطرار الفاعـل 

اجتنابهـا، أو استلزمتها ضرورة الدفاع الشرعي عن النفس. 
هــذه طالبــة شابــة،  وضعها ســوء حظهــا في طريــق رجل خمسيني  
معتد،  مستهتر، مستخف باألخالق والقيم، حاول استغالل عمله كحارس عمارة 
وسمسار،  في حالـة طالبة الرباط، ليحاول االعتداء عليها جنسيا،  مستضعفا 
يكن  لم  األمر  إن  حيث  بالقوة،  انتهاك  عرضها  بغاية  سنها  وصغر  حالتها 
مجرد »تحرش« لفظي، بل »فعل اعتداء« جسدي وجنسي بكل المواصفات، 
بمجرد دخولها الشقة التي كانت تريد أن تكتريهـا لإلقامـة بها طيلــة فترة 
دراستها الجامعية، حيث أنقض، كالذئب، عليها، بعد أن أنزل سراويله وكاد 
أن »يهم« بها، لوال أنها صدّته  بـ »قوة اليأس«  ليسقط أرضا وسط صراخ 
الطالبة  الذي استنفر الجيران ليصل األمن إلى عين المكان، ويتم نقل الجاني 

إلى المستشفى ليلقى حتفه بعد بلحظات. 
فـك  إلى  وسعيـا  للحـادث  العدالـة، قراءة  عجلــة  ذلك،  بعـد  تحركــت 
خيوطه: الطالبة قدمت إلى النيابـة العامة التي أحالت الملف وصاحبته على 
قاضي التحقيــق الذي اقتنـع بتوفر عناصر جريمة »اإليذاء العمد« نتجت عنه 

الوفاة دون نية إحداثها، وأمر بوضعها باالعتقال  االحتياطي. 
التشريح الطبي على جثة الهالك أكد طرح الطالبة، حيث بين أن الوفاة 
كانت نتيجة وعكة صحية، تلت أزمة ضيق في التنفس، وهو ما أكدته زوجة 
الهالك التي اعترفت بأن زوجها كان  يعاني منذ أزيد من عشرين سنة من 
يعثر  ولم  التنفس.  ضيق  لمواجهة  فخاخا  يستعمل  كان  وأنه  الربو،  مرض 
الهالك. كما أن شاهدة جارة،  أو اعتداء على جثة  آثار عنف  التشريح على أي 
حكت أنها صعدت إلى الشقة مصدر الصراخ فوجدت الحارس ملقى على األرض 
وسراويله  تكشف عن بطنه إلى فخذيه،، والطالبة في حالة هيستيرية مزرية. 

وفي نهاية المحاكمة  وبعد المداولة، قضت المحكمة ببراءة الطالبة من 
تهمة القتل، لتغادر السجن بعد ثمانية شهور من االعتقال !!! .... يعلم اهلل 
كيف عاشتها، وكيف قضتها بنهاراتها ولياليها، بسبب لحظة صعبة،  وصدفة 
شريرة، قاسية، ...قاتلة ! جُعلت في طريقها، قد يستحيل فهمها أو  نبريرها.  

بمجرد  الجنسية  غرائـزه  هاجت  الذي  الحارس   حالـة  إغفـال  يمكن  وال 
انفراده بالطالبة الشابة، في مربع صغير بالمدينة، ليلقي بنفسه إلى التهلكة، 
مستهترا، عابثا بالعواقب التي قد تنتج عن فعلته  المشينة، والتي  لم يفكر 
بها، أكيدا. هذا الرجل ينتمي، ربما، إلى »قبائل«  البشر المهمش، من المهد 
إلى اللحد، التي قال عنها  ابن خلدون : »الشعوب  المقهورة تسوء أخالقها، 
وإن اإلنسان إذا طال به التهميش،  يصبح كالبهيمة  ال  يهمه سوى األكل 

والشرب والغريزة« . 

-•  سميـة أمغـار

وكان ذلك عدًل ! 

االستحقاقات  من  قليلة  أشهر  بعد  على 
المغــرب  سيعرفهــا  التي  المقبلة  االنتخابية 
المكتب  قبل  تكليفه من  بعد  و   ،2021 سنة 
السياسي لحــزب األصالــة و المعاصرة، حـل 
الوطنيـــة  اللجنــة  رئيس  الحموتــي  محمـد 
القيادييــن  رفقــة  الجرار،  بحزب  لالنتخابات 
للقاء  بطنجة،  بيعوي  محمد  و  كودار  سمير 
بالمدينــة قصد  الحــزب  قياديـــي  عدد من 
لجرار  التنظيمية  الوضعية  على  االضطالع 

جهة الشمال.
و قالــت مصادر لـ )جريدة طنجة( وموقــع 
مخصصــا  كــــان  اللقـــاء  أن  أنفــو،  طنجــة 
لألمناء االقليميـــن وبرلمانيـي الحـــزب على 
الحسيمة،  ـ  ـ تطوان  مستــوى جهـــة طنجة 
حيـث قـــامــت  اللجنـــة بمقابالت فردية مع 
الوضع  تحليل  من  تتمكـن  كي  األعضاء،  كل 
التنظيمــي بشكل دقيـق و تتضح لها الرؤيـــا 

فيما يخص الحضــور االنتخابي المقبل.
وأفادت ذات المصادر أن اللقــــاء حضره 
الجهوي  كاألمين  القياديين  جل  طنجة  عن 
عبد اللطيف الغلبزوري، محمد الحمامي، منير 
الليموري، امحمد الحميدي و آخرين، فيما غاب 
جماعة  رئيس  اإلدريسي  أحمد  القيـادي  عنه 
اجزناية، ألسباب مجهولة، ليظل السؤال حول 
للحزب  أنبــاء مغادرة هذا األخير  مدى صحـة 

بسبب خالفات مع القيادة الجديدة.

اللقاءات مرت  أن  المصادر،  وأكدت ذات 
تكوين صورة  مكنـت من  إيجابية،  أجواء  في 
حول وضعية الحزب بعروس الشمال، فيما لم 
انتخابية  أو  تنظيمية  قرارات ال  أي  اتخاذ  يتم 

خاللها.
القليلــة  البــام خــالل األشهــر  وعــرف 
الماضية، عدة تحركات على مستوى مدينــة 
مقاطعـــة  رئيس  استقــدام  أبــرزها  طنجة، 
امغوغة السابق، عبد العزوز بنعزوز، الذي من 
القيادي  المنتظر أن يشكل الئحة قوبة رفقة 
البامي عادل الدفوف و حسن بلخيضر بنفس 
المقاطعة، فيما لم يحسم بعد في اإلسم الذي 
سيقود الئحة بني مكادة، حيث الصراع مازال 

مستمرا بين رئيس المقاطعة السابق و الوجه 
الحمامي، و رئيس  البـــارز محمــد  اإلنتخابي 
محمد  التقليدية  للصناعة  الجهويــة  الغرفة 

الحميدي.
فالزالت  السواني،  مقاطعة  وعلى صعيد 
قيادة  لتولـي  قائمـة  الزين  رضـوان  حظوظ 
الالئحة، خاصة و أنه يحظى بعالقـة متميـزة 
رغبة من  و  بالمدينة،  الحزب  قياديي  مع جل 
االستقرار  على  المحافظــة  في  أيضـا  الحزب 

التنظيمي بهذه المقاطعة.
ج.ط

حدث فـني يراهن عليه الفنانون بطنجة وتطوان
الفن  الفنانين والغيــوريــن على  أفاد مصدرنا أن جهودا تبذل، هذه األيام، بين 
المغربي األصيل بمدينـــة البوغاز ومدينــة الحمامة البيضاء. الهدف من ذلك إخراج 
فرقـــة موسيقية إلى الوجود، تضم ما مجموعه 70 فردًا، تحت اسم »أوبيريت طنجة 
المغربية  األغنية  وباألحرى  العصرية  المغربية  األغنية  إحيــاء  أجل  من  تطوان«   -
الشمالية. وفي هذا الصدد، أجرت جريدة طنجة دردشة مع الفنان شوقي العمراني 
)رئيس مكتب الفرع اإلقليمي للنقابة المهنية المغربية لمبدعي األغنية بجهة طنجة 

خلق  بهدف  وساق،  قدم  على  تبــذل  الجهــود  أن  خاللهــا  من  أكد  أنجرة(،  الفحص/ 
هــذا الحــدث الجميــل لفائدة مدينة طنجة التي أنجبت العديد من الفنانات والفنانين 

الذين نحتوا أسماءهم على مستوى الساحة الفنية بالمدينتين الشماليتين. وأضاف 
الفنان شوقي أن هذه الفكرة، خْلقُ فرقة موسيقية من هذا الحجم، كانت تراوده 
دائما، موضحا أن الفكرة ذاتها في أمس الحاجة إلى مساندة من النقابة المهنية 
المغربية لمبدعي األغنية وأن الهدف األسمى من هــذا كلـه هو الحفاظ على 

الموروث الثقافي المغربي، يشير الفنان شوقي.
م.إمغران

البام يتحرك بطنجة.. احلموتي يحل باملدينة 
ا�شتعدادًا لالإ�شتحقاقات النتخابية املقبلة

طالبة الرباط  )تتمة ص1(
مثال ذلك، الوالي الذي جاءنا من مراكش 
ليسرع  باقتراح اللون األصفر، لون الرمال، على 
بساحة  خاصة  للمدينـة،   الخارجية  الفضاءات 
9 أبريل، فلربما كان يهوى أن  تذكـره هــذه 
الساحة  بجامع الفنا، بل واألفظع  من ذلك أن 
الوالية اقترحت اللون األصفر لسيارات األجرة، 
لوال تدخل »لوبيات الضغط« آنذاك، مدعومة 
هــذه  عن  التخلــي  ليتم  المحلية،  بالصحافة 
مدينة  وخصوصيات  تتناسب  ال  التي  الفكرة، 
تقف على بحرين، وتدير وجهها ألروبا، تستلهم 
وحس  وفضاءاتهــا،  البلدية  تنظيماتها  من 
الجمال الذي يطبع  مختلف بناياتها  ومنشآتها 
الخارجية وحدائقها  الرائعة الجمال التي ورثوها 
عنا واحتفظوا بها لمئات السنين، ونقلوا بعضها 
السنين  شكـل  ولعشرات  حيـث  طنجة،  إلى 
فضاء مميزا يرتاح إليه المواطنون، في ساعات 
فراغهم، لندمرها نحن، أو ما بقي منها، باسم 

اإلصالح. ! 
أشجــار  اقتـالع  تم  أيضا  اإلصالح  وباسم 
امتداد نصف  وألفتنا على  التي  ألفناها  اللرنج 
قرن أو يزيد،  أشجار كانت تناسب مناخ طنجة، 
ولذا صمدت كل هذه المدة قبل أن »تزورها« 
أو بعضها،  معاول اإلصالح، حسب مفهومهم، 
النخيــل  نعم،  النخيـــل،  بأشجــار  وتستبدل 
منها  تضايق  ما  سرعـــان  الذي  »المهجن«  
شاهدها  من  كل  منها  وضجر  الجوار،   سكان 
»الشرقي«  ضربات  ريــاح  على  تتمايل  وهي 

استنكرتها  وقررت  أنها  يبدو  العاتية،  والتي 
أصابها  أن  بعد  خاصـــة  منها،  التخلص 
انتقل  قد  يكون  ربما  الذي  النخيل  بفيروس 
إليها من واحات الجنوب، في غفلة من العزيز 

أخنوش !.... 
المحزن أن »المد النخيلــي« إلى طنجـــة، 
بشأنه  يستشر  لم  إصالح  مخطط  في  يندرج 
سكان المدينة ، ولو من باب النصيحة هلل، بل 
إنه اتخذ وطرح للتنفيذ، لتزيين المدينة ولو أن 
لسكانها تجربة في هذا الشأن ورأيا قد يكون 

مفيدا  للجميع, 
»نخيل«  أمام  أنفسنا  نجد  نحن  وها 
السكــان  األرض ويستهجنــه  دخيل   ترفضه 

الذين استأنسوا زمنا بأشجار اللرنج ، خاصة حين 
تقصّ أشجارها على شكل مكعبات تأخذ شكل 

مظالت متناسقة شكال ومنظرا.  
أخرى  عجيبة  مفارقـة  إلى  أشيــر  أن  بقي 
وهي أنهم  اقتطعوا مساحات من رمال الشاطئ 
البلدي، بجوانـــب المارينــا  وغطوهــا  بأشجـار 
األوكاليبتوس وغرسوا النخيل في البوليفار.... 
إضافة إلى أنهم »أنبتوا« »مناخير ثالثة«  من 
األسمنت المسلح ،  وسط المارينا  لتحجب رؤية 

ما تبقى من البحر، عن المواطنين.... 
المتوحشة...باسم  »البزنسة«  زمن   إنه 

اإلصالح ! ! 
ع.ك 

نخيـل طنجـة الدخيـل والهجيـن يتهـالـك 
وف�شـاء املارينـا يتحـول اإلى غابـة



ْجُذوْب ْفْنَظاُمو َياْلَقاِري َما ْخَفاْه اْلْ
َماْيْت ِكيْف َظاُمو... وْف ْبَياْدْق ال�ّشْ �شُ

اْتْر ْبْخْرَقة َباْلَية َذاُتو ْوْعَظاُمو �شَ
ْوْمَخِبّي ْعَلى ُكّلْ ْغ�ِشيْم

َلّى ْمَعاِن ْفْكالُمو: �شْ
ي ا�شِ ْم َياْلَغاْفْل ْبالَرّ ّزْ ال ْتَ

ْغُروْر ْبْقَراْيُتو... ْوْقَرا ْحْذْرْك َياْلْ
ْنَيا ْعَطاْت ْبْرْكَلة ْلْلَقاِري الُدّ

ي... لي َما ْقَرا�شِ ْوَفاْز ِبَها اِلّ
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يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

محمد العمراني

مجرد توضيح

واالجتماعية  االقتصادية  جائحة كورونا  تداعيات  أن  اليوم  واضحا  بات 
حشرت بالدنا في وضع خانق، صار يجثم بثقله على المغرب، والذي يالمس 

حافة االنفجار في أي لحظة وحين..
أمام هذا االحتقان الشعبي المتزايد، بسبب التــردي الخطير ألوضاعه 
استعجالية  تدابير  أي  غيــاب  في  عقاله  من  لإلنفالت  والمرشح  المعيشية، 

إلنقاذ ما يمكن إنقاذه.. 
أمام االرتفاع المتزايد لنسب البطالة في صفوف الشباب، والذي وصل 
الحاد للدورة االقتصادية، بسبب  مستويات غير مسبوقة، بسب االنكماش 

تداعيات هاته الجائحة..
تقارير  ولعل  معمما،  يصير  يكاد  والذي  المستشري،  الفساد  هذا  أمام 
جطو، التي عرت حجم الفساد الذي ينخر مفاصل اإلدارة المغربية، خير دليل 

على حجم الخطر الذي بات يهدد السير العادي لمؤسسات الدولة..
اإلصالحات  لجميع  ومقاومتها  العمومية،  اإلدارة  مفاصل  تكلس  أمام 

لتصير إلى إدارة مواطنة في خدمة المواطن، وليس ابتزازه وتعذيبه..
وفلـذات  العام  المال  ناهبي  وإصرار  العقاب،  من  اإلفـالت  حالـة  أمام 
لعامـة  مستفــز  بشكل  الفاحش،  ثرائهم  مظاهر  استعراض  على  أكبادهم 

الشعب، وكأنهم مطمئنون إلى أن سيف المحاسبة لن يطال رقابهم..
أمام هذا الوضع القاتم، من حقنا أن نتساءل: 

أين هي الحكومة ؟ 
وهل المغرب يتوفر اليوم على حكومة قادرة على إيجاد حلول للمشاكل 

التي تنخر البلد.. 
أي  من  أقـرب  باتت  دماغية  البلد من سكتة  إنقاذ  على  قادرة  حكومة 

وقت مضى ؟!. 
الناس  إلى يوم   2011 الحكومي منذ  التدبير  المؤشرات تؤكد أن  كل 

هذا كان كارثيا..
دعونا نراجع القرارات التي اتخذتها حكومة المصباح والزالت، وما خلفته 

من آثار مدمرة على االقتصاد الوطني.. 
وحدث  الفساد،  على  والقضاء  الريع  بمحاربة  المغاربة  بشر  بنكيران 
استفحاال،  زاد  الفساد  أن  يعرفون جيدا  فالمغاربة  تماما،  ذلك  العكس من 

والريع الزال معششا في مفاصل االقتصاد الوطني..
وتحرير  المقاصة،  صندوق  بتفكيك  المغاربة  أقنعــت  العدالة  حكومـة 
ونجاعة  تحسين وضعية  في  المقاصة  تكاليف  وتوظيف  المحروقات،  أسعار 
الشركــات  جيـوب  دخلت  الدراهم  ماليير  والنتيجة  االجتماعية،  القطاعات 
والتعليم  الصحة  قطاعي  وضعية  فيما  للمحروقات،  والموزعة  المستوردة 

زادت سوءا وتدهورا.. 
بين  الداخلية  الصراعات  بسبب  مشلوال  وضعا  تعيش  اليوم  الحكومة 

مكوناتها حول توزيع غنيمة المناصب واالمتيازات.. 
الحكومة اليوم فشلت في إعداد مخطط متكامل لما بعد جائحة كورونا، 
يتضمن خارطة طريق بتدابير محددة لإلقالع االقتصادي وإنعاش الشغل..

الحزب األغلبي منشغل اليوم بالحفاظ على موقعه داخل مفاصل الدولة، 
مرعوب من سيناريو إخراجه من رحاب المشور السعيد، بما يعني ذلك نهاية 
لحلم التحكم والتغلغل وسط دواليــب الدولة، بعدما أحكم سيطرته على 

قطاعات واسعة من المجتمع.. 
الحزب األغلبي اليوم يلعب على الحبلين: االستفادة من ريع المؤسسات 
التي يتغلغل بها، وفي نفس الوقــت التبرؤ من جميع القرارات التي تتخذ 

وإلصاقها بالدولة العميقة، كل ذلك وفق استراتيجية محكمة..
بينما باقي األحزاب عاجزة عن اتخاذ المبادرة، ففاقد الشيء ال يعطيه!..

أمام هاتـه الصورة القاتمـة، ستبقى المؤسسة الملكيـــة هي الحصن 
األخير، والمغاربة يتطلعون اليوم إلى تدخل حاسم من ملك البالد إلخراج 

البلد من هذا النفق المسدود...

حكومة خارج التغطية!..

انطالق التعليم احل�شوري بالتناوب يف 149 
موؤ�ش�شة مدر�شية بطنجة-اأ�شيلة

»الّبام والإ�شالميون« .. »م�شتحيل الأم�س«
يتحول اإلى »ممكن  2021«

انطلق يـوم األربعـــاء 23 شتنبر الجاري، 
التعليم  على  القائم  التربوي  بالنمــط  العمل 
الحضوري بالتناوب ب 149 مؤسسة تعليميـة، 
عمومية وخصوصية، تابعة للمديرية اإلقليمية 

للتربية الوطنية بطنجة-أصيلة.
التالميذ  أمام  المؤسسات  هذه  فتح  وتم 
ابتداء من يوم األربعاء الفارط بعد قرار المديرية 
اإلقليمية للتربية الوطنية، بتنسيق مع السلطات 
المحلية والصحية، الرجـــوع إلى نمط التعليم 
التعليمية،  بالمؤسسات  بالتناوب  الحضوري 
باألحيــــاء  الواقعــة  والخصوصية،  العمومية 
المرس،  )بني مكادة،  المشمولة بقرار اإلغالق 
امغوغة(، والتي كانت تعتمد نمط التعليم عن 

بعد منذ انطالق السنة الدراسية الجارية.
الوطنيـة،  للتربية  المديـر اإلقليمي  وأبرز 
رشيد ريان، في تصريح لوكالة المغرب العربي 
لألنباء، أنه تم فتح المؤسسات التي كانت مغلقة 
منذ الدخول الدراسي في 7 شتنبر، والتي كانت 
تعتمد نمط التعليم عن بعد، موضحا أن القرار 
وتحسن  الوبائية  الوضعية  “استقرار  بعد  جاء 
بمدينة  المعنية  باألحياء  الصحية”  المؤشرات 

طنجة.
منذ  فتحت،  المؤسسات  هذه  أن  وأضاف 
صباح اليوم األربعاء، أبوابها في وجه التالميذ 
الحضوري  التعليـم  نمـط  اعتماد  خالل  من 
وتوفيــر  االحتياطـات  كل  أخــذ  مع  بالتناوب، 
هذه  تالميذ  لحماية  الالزمة  الصحية  الظروف 
المؤسسات، من قبيل توفير مواد التعقيم بها 

القريب  باألمـــس  مستحيـــال  كـــان  ما 
سيُصبح »ممكنــــا« في انتخـــابــات 2021، 
مع  والقطــعُ  »اإلسالمييــن«  مـــع  التحالـفُ 
حــزب  يعمـــُل  هكــذا  الحمــراِء،  الخطــوط 
في  جلــدهِ،  تغييــر  على  والمعاصرة  األصالة 
تسعى  التي  الحالية،  السّياسية  القيادة  ظّل 
التّوجه  ومراجعة  الماضي  إلى طيّ صفحــةِ 
االستعداد  أفـــِق  في  للحـــزب،  اإليديولوجي 

للرّهان الكبير »في تشريعيات 2021«.
وتعكسُ تصريحات القيادة الحزبية داخل 
تغيير  في  سياسيــة  رغبــــة  وجــود  »البام« 
بأنه  يوصفُ  كان  لطالما  الذي  الحزب  جلد 
»حزب مقرّب من السلطة« وله غايات محدّدة 
المغربيـــة  السياسيـة  الحياة  في  وجوده  وأّن 
الذيـــن  اإلسالمييـــن،  »محاصـرة«  مردّه 
يسود  بينما  لواليتين،  الحكومـــة  يقــودون 
تخوّف من أن يصَل إخوان »العثمانــــي« إلى 

الحكومة مرّة ثالثة.
ويختلف عبد اللطيف وهبي، األمين العام 
سابقيه  عن  والمعاصــرة،  األصالة  لحــزب 
من رؤساء »البام« بكونـهِ يسعى إلى تحقيق 
تغيير جذري داخل الحزب في الوقت »الميت«، 
ال سيمــا أن االنتخابات على األبواب والصراع 
حـــول المقاعــد بدأ يظهر مع عودة النقاش 
يجـبُ  التي  السياسية  العروض  طبيعة  حول 

تقديمها إلى المغاربة.

وتعقيم فضاءات التعليم وقياس درجة الحرارة 
باستمرار للتالميذ واالطر التربوية واإلدارية.

المديريــة  أن  على  ريــان  السيـد  وشدد 
المحلية  السلطــات  مع  بتعــاون  اإلقليميــة، 
والمصالح الصحية، ستتبع عن كثب الوضعية 
الصحية بكافة المؤسسات التعليمية بطنجة-

أصيلة، معربا عن األمل في أن “تبقى الوضعية 
وهادئة دون تسجيل حاالت  الصحية مستقرة 

كوفيد 19”.
من جانبه، قال السيد محمد دريدار، مدير 
الدراسة  أن  بطنجة،  العقاد  اإلعدادية  الثانوية 
ارتفاع  بسبب  بعد  عن  انطلقت  بالمؤسسة 
تم  حيث  بالمنطقة،  الوبائي  الوضع  مؤشرات 
بداية تشخيص المكتسبات التعليمية للتالميذ 

معرّض  حزبــه  أّن  وهبي  يؤّكد  وبينما 
عبارات  ضده  وتوظف  المستمرة  للهجمات 
شدّد  والتحكم«،  األعيان  »حزب  قبيل  من 
مراجعة  على  لجنة  بمعية  سيعمُل  أنه  على 
التوجه اإليديولوجي للحزب، مبـــرزًا في حواٍر 
له مع »القناة الّثانية« أنه »سينفتحُ على حزب 
الحوار«،  إلى  وسيدعوهم  والتنمية  العدالــة 
مؤكــدا أن االصطفافــــات التي تعيشها دول 

أخرى غير موجودة في المغرب.
ويتوّقف المحلل السياسي رشيد لزرق عند 
المشهد  على  يخيم  كثيفا  »ضبابا  اعتبره  ما 
تحرّكـــه  باتـت  الذي  المغربي،  السياســي 
تشّكلها  الطلـــب،  تحت  سياسيـة  تحالفـات 
خصومًا  كانـــت  مختلفــة،  سياسيـــة  أطياف 
االنتخابية  حمالتهــا  بنت  باألمس،  متناحرة 
العــداوة  وإظهــار  االتّهامات،  تبادل  على 
المصالـح  تبـــادل  هـدفهــا  بينهـا،  فيمــــا 

الضيقة، والتغطية على ملفات الفساد.
طفيل  ابن  جامعة  في  األستاذ  ويوضح 
األصالـــة  إلى  وهبــي  »صعود  أّن  بالقنيطرة 
والمعاصرة أظهر أّن »البام« لم يخرج عن حزب 
الفرد، وشخصية وهبي تقوم على طموح إلى 
وليس  كغاية  الحكومة  إلى  ودخول  االستوزار 
كوسيلة، وجزء من داعميه تحرّكهم هواجس 

مشتركة«.

ومراجعة الدروس التي ألقيت عن بعد خالل فترة 
الحجر الصحي )ابتداء من 24 مارس الماضي(، 
ثم إعادة بناء الدروس المقدمة حضوريا خالل 

السنة الماضية.
وأضاف أنه ابتداء من يوم األربعاء الفارط، 
التعليـم  بنمط  للعمـــل  المؤسسة  انتقلـــت 
الحضـوري بالتناوب بعد تراجع مؤشرات الوضع 
الوبائي، الفتا إلى أن “هناك بعض الصعوبة في 
التطبيق  بفضل  تجاوزها  سيتم  لكن  العملية، 
الصارم للبروتكول الصحي الموضوع بالتعاون 
مع السلطات الترابية والصحية من أجل الحفاظ 

على صحة التالميذ واألطر التربوية”.
• و.م.ع«

ويبـــرز الجامعـي ذاتـه أنه »ال بـــدّ من 
اإلقرار بفشل األصالة والمعاصرة كأداة حزبية 
وعلى  السياســـي«،  التوازن  تحقيــق  دورها 
لزرق،  يشدّد  المشروع،  جـــودة  من  الرغم 
تطعيمه  خــالل  من  تم  كإطار  »بنـــاءه  فإن 
كما  انتهازية،  ويساريـــة  ليبراليـــة  بقيـادات 
وفرض  البروز  إلى  على سعيـــه  التأكيــد  تـم 
التدين  لقوى  منافسة  كقوّة  سياسيا  وجوده 

السياسي«.
واعتبر المحلل السياسي المتخصّص ذاته 
المشروع  انخرطوا في هذا  أّن »شريحة ممن 
الحــــداثـة  عن  الدفــاع  بدعــوى  انخرطـــوا 
تسميته  على  ما يصطلح  تحـــت  ومكاسبهــا 
رأسماليـــة  وهي  االجتماعية،  بالديمقراطية 
عن  كمدافعيــن  فبرزوا  اشتراكية؛  بمسحة 
الواقع  في  المنكسر  الديمقراطيـــة  مطلــب 
والممارسة، ورفع هذا المطلب كشعار لدغدغة 
يساريين قدماء، لهم انكسارات رسبت لديهم 
سيكولوجية  كحاالت  فظهروا  نفسية،  بنية 

سلوكية ذات عمق انتهازي واع«.
وقــال لزرق إّن »وهبـــي أظهــر ميال إلى 
تناقض  في  يتسبب  ما  هو  الذاتيـــة،  النزعة 
إيديولوجي، عندما تصبح األفكار واألطروحات 
صماء ومجردة وغير قابلة للترجمة السلوكية«.
• عن »هسبريس«
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

�شباق ال�شالحف 
العرجاء

يحفل تراثنا األدبي القديم، العربي واإلسالمي، 
بمؤلفات شعرية وسردية تخييلية استثنائية، حين 
اختار مؤلفوها صياغة أحداثها على لسان الطيــر 
والحيوان، العتبارات جمالية أو احترازية، خوفا من 
بطش الحاكم المستبد الذي ال يتقن غير لغة القتل 

واالستئصال، على امتداد مراحل تاريخنا الدموي.
أذهاننا كتـاب »كليلـــة  إلى  يتبــادر  ما  وأول 
ودمنة«، الذي نال صاحبـه أو مترجمه ابن المقفع 
من العسف والتقتيل والتمثيــل ما لم ينله غيــره 
والشعراء، ألن  والصوفيين  والفالسفة  الكتاب  من 
الحكـــم  بفســاد  التنديديــة  ولمزاتــه  غمزاتـــه 
واستبداده، على لسان الطير والحيوان، لم تَخْفَ 
لدى  المقصود  المعنى  جوهر  يمحصون  من  على 

بطانة الحاكم ومستشاريه.
وقد امتد هذا األسلوب التنديدي أو االنتقادي 
على لسان الحيوان والطير إلى عصرنا الحالي،ـمن 
خالل أعمال أدبية سردية شامخة، نذكر منها رواية 
»جورج  اإلنجليــزي  »للكاتب  الحيوان  »جمهورية 
أورويل« الذي ندد فيها باستبداد النظام الشيوعي 
في  مرحلة الحكم الستاليني في االتحاد السوفييتي.

لقد كان علي أن أستـرجــع هذه المحطـــات 
األدبية التخييلية، قبل أن أتوقف عند تلك العبقرية 
لصاحبها  أوحت  التي  الفاسدة،  الهجينة  المتخلفة 
أن ينعــت لوبيــات الفســاد واإلفســاد بالتماسيح 
بها  للتعريــف  الجـرأة  يمتلك  أن  دون  والعفاريت، 
في مهرجاناته الحزبيـة الخطابيــة، أو تحت قبـــة 
البرلمان، ليصبح بدوره بعد ذلك من فصيلتها، كما 

أجمع الرأي العام على ذلك.
إلى  يقترب  لن  ربه،  إلى  الفقيـــر  العبد  لكن 
هذه الحيوانات المتوحشة المفترسة، ولن يلمح إلى 
صفاتها وفصائلها ولو باإلشارة، ليس تهيُّبا منها 
تخفى  ال  معروفـــة  فهي  بطشهــا،  من  خوفا  وال 
على كبير وال صغير، بمخالبها وأظافرها وأنيابها، 
وبطونها المترهلة شحما ولحما، بل سأكتفي بما 
هو أخطر من التماسيح والذئاب الضباع والعفاريت، 
وأقصد تلك السالحف البرية الزاحفة التي تتحيَّن 
الفـــرص لتنقـــض بمكـــر ودهــاء على حصتهــا 
من الفريسة المستباحــة، عند مواسم االنتخابات 

البهلوانية، وشراء ذمم المغلوبين على أمرهم.
وهناك تعريف علمي عجيب لهذه الزواحف..ف 
»هي تتنفس برئتين، ولها قلب مؤلف من أذنين 
جسمهـــا  حرارة  وتتكيــف  واحد،  وبَُطين  اثنين 
بحراشيف  مقــوى  جلد  ولها  الخارجي،  الوسط  مع 
قرنية، تضع بيضهــا في مكان جاف تقريبــا.. وال 

تحضنه«.
ولنا عــودة في العمـود الناقص الزائد القادم، 
لهذه السالحف  العرجـــاء التي ستخوض سباقا في 

حلبة االستحقاقات المرتقبة..! )البقية ص3(

العقليــة التي تساس بهــا بعــض المدن، 
العجــاب، خاصــة  العجـــب  إلى  أكيــدا،  تدعـو، 
والترميــم  التهيئـــة  أشغـــال  تخضـع  ال  حيـن 
المميزة،  الخصوصيات  والتزييـن بها  لميــزان 
منفـــرة،  فضاءاتهــا  يجعـل  ما  مدينــة،   لكـل 
مثيــرة لالشمئــزاز، حيــث يغيــب عـــن هــذه 
والتنسيق،  ويطبعها  الذوق  األشغــال، جمـــال 
تنافـــر ذميــم فاضــح  في األلــوان والزخــارف، 

ويضربها »المسخ« من كل جانـب. 
مدينة طنجة مرّت من هذه المراحل، حيث 
حمل إليها بعض حكامهـا  أنمــاطـا »لإلصالح« 
والتزيين، مما »شافـوه« وأعجبـوا به في مناطق 

حكموها قبل طنجة. 

نخيـل طنجـة الدخيل والهجيـن يتهالـك 
وف�شـاء املارينـا يتحـول اإلى غابــة

املغرُب يخنُق �شبتة ومليلية  وي�شُع خم�شة �شروط 
»قا�شية« لفتح املعربين

»املغرب يعترب �شبتة ومليلية مدينتني ُمحتلتني اأو »ُمحا�شرتني« 
Cuando España y Marruecos se sienten a negociar el nuevo escenario para ese paso 

terrestre que une África con Europa, Rabat le pondrá unas condiciones a Madrid para 
esas ciudades a las que considera “ocupadas” o “sitiadas.  

»عندما تجلس إسبانيا والمغرب للتفاوض بشأن السيناريو الجديد لذلك العبور البري الذي يربط إفريقيا بأوروبا، 
ستضع الرباط أمام مدريد شروطا  تخصّ مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تعتبرهما »محتلتين« أو »محاصرتين«.

)البقية ص 4(

نشرت،  األسبوع الماضي،  صحيفة »اإلسبانيول« ذات الصيت الوطني الواسع بإسبانيا، مقاال بعنوان 
مثير حول شروط المغرب إلعادة فتح معابر سبتة ومليلية، شروطا اعتبرتها »قاسية« وكتبت أنه باإلبقاء 
في  كانت  »الحدود«  كما  هذه  السلع،  فإن  وجه  مرور  ومنع  االتجاهين،  فقط،  في  واحد  معبر  على 

السابق  سوف يتغير وأنه ال أمل في فتح هذه المعابر فيما تبقى من سنة 2020.


