
Une nouvelle plateforme technique, dédiée à la fabrication du 
nouveau vaccin anti-Covid-19, va être inaugurée à Tanger. 

L’annonce en a été faite par le directeur du laboratoire biotechnologique 
à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat.
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Une nouvelle plateforme technique, 
dédiée à la fabrication du nouveau 

vaccin anti-Covid-19, va être inaugurée à 
tanger. L’annonce en a été faite par le di-
recteur du laboratoire biotechnologique à 
la faculté de médecine et de pharmacie de 
Rabat.

Intervenant au Forum numérique sur la 
campagne de vaccination anti-Covid-19, 
organisé par l’association des ingénieurs 
de l’école supérieure des industries du 
textile et de l’habillement, azzedine El 
Ibrahimi a annoncé que le choix du vac-
cin du laboratoire chinois Sinopharm est 
motivé par la ressemblance des souches 
virales au Maroc et en Chine.

Les essais cliniques effectués au Ma-
roc ont permis au pays de bénéficier du 
savoir-faire et de l’expertise nécessaires 
dans la fabrication du vaccin anti-Covid-19 
chinois, un traitement qui fait l’objet d’une 
forte demande au niveau international.

Dans le cadre d’une 
visite effectuée au 

Maroc, du 20 au 23 no-
vembre courant, axée 
sur la protection du pa-
trimoine culturel maro-
cain, la secrétaire d’État 
adjointe des États-Unis 
aux affaires éducatives 
et culturelles, Marie Roy-
ce, a effectué, dimanche, 
une visite à tanger, au 
cours de laquelle elle 
s’est rendue à la Légation américaine, et 
à  la synagogue Nahon dans la médina 
de tanger. 

“Les États-Unis portent un profond 
respect pour le patrimoine culturel du 
Maroc. Nous espérons faire des progrès 
concluants vers la signature d’un ac-
cord qui permettrait à nos institutions 
culturelles et à nos autorités de travail-
ler ensemble pour la protection du pa-
trimoine culturel marocain du pillage et 
du trafic, et qui favoriserait un échange 
culturel élargi entre nos pays”, a déclaré 
Mme Royce. 

Concernant les sites visités à tanger, 
la ministre américaine a été rassurée 
sur la protection de ces joyaux patrimo-
niaux. 

Situé au cœur de la Médina de tanger, 
le Musée de la Légation américaine est 
un symbole de l’amitié entre le Maroc et 
les Etats Unis d’amérique.

L’histoire de cette Légation  remonte 
en 1777, lorsque le Maroc fut le premier 
pays à reconnaître officiellement l’indé-
pendance des Etats-Unis d’amérique 
par Moulay abdellah. En symbole de 
cette nouvelle amitié, le sultan Moulay 
Slimane offrit cette maison de tanger à 
la mission diplomatique américaine en 
1821. Cette Légation a été transformée 
en musée en 1956, gérée maintenant par 
une fondation privée siégeant à Was-
hington. 

Le Musée de la Légation américaine  
est une immense résidence de quarante 

À partir du 11 décembre prochain, 
la compagnie nationale aérienne 

Royal air Maroc (RaM) lancera les quatre 
nouvelles lignes ci-dessous, reliant tan-
ger à quatre métropoles européennes :

- Tanger- Malaga : cinq fréquences par 
semaine (lundi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche);

- Tanger-Madrid : quatre fréquences 
par semaine (lundi, mardi, samedi et di-
manche);

-  Tanger-Barcelone : quatre fréquences 
par semaine (mardi, mercredi, jeudi, et sa-
medi) ;

- Tanger-Bruxelles : quatre fréquences 

Contrairement aux pratiques d’usage 
de l’industrie pharmaceutique, où les 
tests sont effectués à l’étranger, les essais 
cliniques de la nouvelle molécule, dont les 
résultats ont été jugés très satisfaisants, 
sont menés pour la première fois sur un 
échantillon de 600 citoyens marocains.

Pour l’heure, ajoute le professeur, la ré-
action immunitaire des patients est plus 
que positive, avec une excellente aug-
mentation des anticorps neutralisants 
des effets secondaires minimes.

pièces, meublées à la mode du XIXe 

siècle. On s’y rend pour le charme des 
lieux, son atmosphère d’un autre temps.

Pour la gardienne du 
temple, Ithimad Bou-
ziane, directrice adjointe 
de la Légation améri-
caine de tanger : “ La 
Légation recèle des tré-
sors, c’est là où l’on peut 
capter l’éternel mythe de 
tanger, ‘the place to be ”.

Symbole de la diver-
sité religieuse du Maroc 
et de la promotion de la 
compréhension inter-

confessionnelle, la synagogue Nahon, 
construite en 1876  et rénovée en 1994, 
dans la  rue Cheikh El Harrak au cœur 
de la médina de tanger, est devenu au-
jourd’hui un Musée juif qui abrite des 
objets de culte d’autres synagogues de 
la région.

À l’intérieur, on découvre un grand 
nombre de plafonniers suspendus et un 
style architectural mêlant éléments es-
pagnols baroques et islamiques. 

par semaine (mardi, jeudi, vendredi et di-
manche).

Le programme des vols est appelé à 
être réajusté en fonction de la demande, 
annonce un communiqué de la compa-
gnie aérienne.

Le vaccin anti-Covid-19 
sera-t-il fabriqué à Tanger ?

Une ministre américaine 
en visite à Tanger

Transport aérien 

Quatre nouvelles lignes aériennes 
au départ de Tanger 

Offre d’emplOi

Photo : DR

Photo : DR

Fiduciaire
basé à tanger 

recrute  

un comptable 
titulaire d'un DTS, DUT 
ou BTS en comptabilité

Ce poste est réservé aux hommes 
ayant une expérience minimum 

de 5 ans dans un poste similaire.

Le salaire sera proposé selon 
l'expérience du candidat.

Merci d’envoyer votre cv actualisé 
+ photo récente, à 

yasminakabbal@gmail.com
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La Libye est prolongée dans une 
guerre civile depuis la chute de 

l’ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhaffi 
en 2011. La situation a connu une esca-
lade en 2014 avec une division du pays 
entre deux gouvernements rivaux dont 
les forces s’affrontent militairement.

avec la bénédiction de l’Organisation 
des Nations Unies, le royaume du Maroc 
est entré en ligne dans une démarche de 
réconciliation et de l’espoir de pouvoir 
dégager un consensus d’entente entre 
les différentes factions libyennes. 

après Skhirate et Bouznika, une ré-
union consultative des membres de la 
Chambre des représentants libyenne 
s’est tenue à tanger, du 23 au 25 no-
vembre courant, en présence de 103 
participants de différents courants poli-
tiques, sur les 120 prévus devant repré-
senter deux factions, l’une se trouvant à 
tobrouk et l’autre à tripoli, avec l’objectif 
de les unifier.

L’ouverture des travaux s’est faite lundi 
23 novembre à 14h à l’hôtel Hilton tanger 
Houara et la clôture s’est faite mercredi 
25 novembre.

Selon le parlementaire Mohamed 
Raied, membre de la Chambre des repré-
sentants libyenne qui assure que le quo-
rum requis de 95 participants est atteint, 
la tenue de cette réunion à tanger s’ins-
crit dans le cadre de la démarche du Ma-
roc de soutenir le peuple libyen à sortir de 
sa crise, dans le cadre de du parrainage 
par le royaume de l’accord politique de 
ce pays qui a grandement contribué à la 
stabilité de la Lybie.

« Il s’agit de la première réunion, depuis 
plusieurs années, de la Chambre des re-
présentants libyenne, considérée comme 
le seul organe légitime depuis son élec-
tion en 2014 » a indiqué Mohamed Raied, 
dans une déclaration à la MaP, notant 
que les participants comptent sur cette 
réunion pour établir le programme d’une 

autre session officielle de la Chambre 
des représentants libyenne qui se tiendra 
en Libye afin de se mettre d’accord sur 
tout ce qui pourrait intéresser la Libye.

De son côté, le participant ayman Saif 
al-Nasr, membre de la Chambre des 
représentants libyenne, a précisé que 
la réunion consultative de la Chambre 
des représentants à tanger vise à se 
préparer pour faire face aux prochaines 
échéances, notamment après l’évolution 

de la situation, l’apparition de la lumière 
au bout du tunnel et l’espoir de restaurer 
la souveraineté et la stabilité en Libye.

«Nous nous mettrons d’accord sur les 
grandes lignes du prochain projet et nous 
pourrons tenir une réunion en Libye en 
plein quorum, en présence des membres 
de la Chambre qui expriment la volonté du 
peuple libyen, afin de ressortir avec des 
décisions cruciales à même de restau-
rer la sécurité et la stabilité de la Libye» 
a indiqué ayman Saif al-Nasr » ajoutant: 
« Notre présence ici constitue une sou-
pape pour cette opération, au moins afin 
de faire face aux prochaines échéances, 
notamment la voie constitutionnelle et les 
élections qui permettront de restaurer ra-
pidement la stabilité de la Libye ».

Pour Halima Essadek, également 

membre de la Chambre des représen-
tants libyenne, le but principal de cette 
réunion consultative, qui connaît la parti-
cipation de plus de 100 membres de l’est, 
de l’ouest et du sud de la Libye, est d’uni-
fier la Chambre des représentants.

« Les participants œuvrent à ressortir 
avec une vision unifiée pour faire sortir la 
Libye de cette crise » dira-t-elle, formulant 
un espoir de réussite à la rencontre de 
tanger : « Nous espérons que nous sorti-

rons de la réunion consultative de tanger 
avec un résultat positif, à savoir la tenue 
d’une session en plein quorum en Libye 
où sera déterminé le destin de la Libye ». 

Au cours d’une réouverture officielle 
des travaux tenue le deuxième jour, mardi, 
le ministre marocain des affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita, qui a fait le déplacement depuis 
Rabat pour assister partiellement aux 
travaux de la rencontre, a affirmé que la 
réunion consultative de la Chambre des 
représentants libyenne, qui se tient à tan-
ger, traduit la ferme volonté du Royaume 
du Maroc de résoudre la crise libyenne.

« Cette réunion vient s’ajouter aux 
rencontres inter-libyennes organisées 
au Maroc dans le but de soutenir une so-

lution politique à la crise libyenne » dira 
Bourita soulignant la forte présence à 
cette rencontre, traduisant l’engagement 
ferme du Royaume, sous la conduite de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à faire 
tout son possible pour soutenir les ef-
forts visant à résoudre la crise libyenne.

Le ministre qui estime que cela traduit 
également le niveau de confiance et la re-
connaissance dont jouit le Maroc auprès 
des frères libyens, toutes orientations et 
appartenances géographiques et poli-
tiques confondues, réaffirme l’attache-
ment du Souverain à tout ce qui renforce 
l’unité de la Libye et la cohésion de ses 
institutions légitimes.

« Le Royaume du Maroc n’épargne-
ra aucun effort pour mettre en place les 
conditions adéquates, afin de rapprocher 
les points de vue pour unifier la Chambre 
des représentants libyenne et réunir ses 
membres des différentes régions de la Li-
bye soeur , de manière à mettre fin aux di-
visions internes et à relever les défis rela-
tifs aux prochaines échéances politiques 
et aux aspirations du peuple libyen frère, 
afin de parvenir à des consensus et à une 

feuille de route globale et unifiée pour 
résoudre définitivement la crise libyenne 
sous l’égide des Nations Unies», a décla-
ré le ministre marocain.

a souligner, d’autre part, que la Mission 
d’appui des Nations unies en Libye (Ma-
nul) a salué la tenue à tanger de la réu-
nion consultative 

La Mission onusienne estime que «la 
réunion autour d’une même table d’un 
groupe diversifié de parlementaires des 
trois régions libyennes est une démarche 
positive qui est la bienvenue». 

La Manul forme le vœu de voir le peuple 
libyen mettre en œuvre la feuille de route 
portant sur l’organisation d’élections 
nationales le 24 décembre 2021 tel que 
conclu au terme du premier round du Fo-
rum de dialogue politique libyen. 

A la recherche d’un consensus

Des parlementaires libyens 
en conclave à Tanger

Photo : Hammouda

Photo : Hammouda
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Le Président de la Confédération générale 
des entreprises du Maroc (CGEM) de Tanger-Té-
touan-Al Hoceima, Adil Rais, expose, dans une 
interview accordée à la MAP, son diagnostic 
sur le tissu entrepreneurial dans la région suite 
à la pandémie, la priorité de la CGEM Nord du-
rant cette conjoncture exceptionnelle, et les 
mesures nécessaires à même de compléter les 
actions prises par l’Etat pour assurer la survie 
des PME dans la région.

1 Quel est votre dia-
gnostic sur le tissu 

entrepreneurial dans la ré-
gion suite à la pandémie ?

Il faut d’abord préciser que le 
tissu entrepreneurial de la région 
est relativement diversifié. Dans 
cette diversité, il y a un secteur 
qui se trouve tout particulière-
ment touché, c’est bien évidem-
ment celui du tourisme. Donc 
l’ensemble des activités liées à 
ce secteur, comme l’artisanat, 
les agences de voyage ou de lo-
cation de voitures, le transport 
touristique et les restaurants 
paient le prix fort. Quant aux hô-
tels, à l’exception d’un nombre 
très réduit qui fonctionnent à 20 
ou 30% de leur capacité, le reste 
des structures est fermé.

En ce qui concerne le secteur 
industriel, il est nécessaire de rap-
peler que le tissu manufacturier 
de la région est très ouvert sur 
le commerce international. L’in-
dustrie est par conséquent très 
impactée par la crise économique 
dérivée des mesures sanitaires 
prises par les différents pays 
européens. a titre d’exemple, le 
secteur de la confection est tou-
ché de plein fouet par la ferme-
ture des magasins et la réduction 
drastique des commandes des 
donneurs d’ordre. Un autre pan 
de l’industrie vivant des moments 
très difficiles est celui de l’avia-
tion, sans oublier bien évidem-
ment le secteur de l’automobile.

2 Quelle est la stratégie 
de la CGEM Nord pour 

promouvoir davantage 
l’entrepreneuriat et l’inves-
tissement dans la région ?

Durant cette crise, la CGEM 
Nord a comme priorité de conso-
lider les structures entrepre-
neuriales existantes. Nous nous 
concentrons presque exclusive-
ment sur l’accompagnement des 
entreprises en difficulté. Cette 
approche permettra de “crédibi-
liser” notre volonté d’attirer plus 
d’investissements dans l’avenir.

3 Les actions initiées 
par l’Etat sont-elles 

suffisantes pour assurer la 
survie des PME au niveau 
de la région, notamment 
durant cette conjoncture 
exceptionnelle?

Nous saluons les diverses 
initiatives prises par le gouver-
nement. Nous pensons, toute-
fois, qu’il est nécessaire de les 
compléter par d’autres mesures 
volontaristes. Il est par exemple 
impératif de trouver un cadre 
élargi pour garantir aux produits 
industriels marocains l’accès au 
marché intérieur, et ce bien évi-
demment, au-delà des marchés 
publics.

Il faut aussi “se débarrasser” 
des idées ultralibérales en ma-
tière de Commerce mondial. Le 
Maroc doit protéger ses indus-
tries à l’instar des pays industria-
lisés. toute mesure visant à éli-
miner cette protection, ou même 
à l’atténuer, serait néfaste pour la 
consolidation du tissu industriel.

Une autre mesure nécessaire 
est celle qui permettrait le ren-
forcement des fonds propres 
des entreprises industrielles 
existantes. Le Fonds d’investis-
sement stratégique est appelé 
à remplir cette mission, mais il 
reste à savoir jusqu’à quel ni-
veau.

Propos recueillis par
Soukaïna 

BENMAHMOUD

La MAP a posé trois questions
au président de la CGEM-TTA 

Adil Rais

aSSOCIatION aMaL MaROCaINE DES HaNDICaPES - AAMH 

Appel de soutien 
a l’occasion de la célébration de la 

Journée Mondiale des Personnes handicapées, 
pendant la semaine de Solidarité du 22 au 26 décembre 2020,  

sous le thème : confinement et handicap

L’Association AMAL des Handicapés 
célèbre cet événement en organisant une 

Semaine de Solidarité pour personnes handicapées 
du 22 au 26 décembre 2020 

qui vise à sensibiliser à soutenir les personnes handicapées confinées 
et soulager les souffrances des familles.

Pendant cette période de crise sanitaire, c’est le désarroi des parents confinés avec  leurs enfants 
atteints  d’handicap mental ou autiste. Depuis la mise en place par notre gouvernement de mesures 
de confinement pour endiguer les cas de coronavirus, les Membres de L’Association AMAL des 
Handicapés sont pleinement mobilisés pour continuer à soutenir Ses adhérents dans ce contexte 
difficile, tout en respectant les gestes barrières et les consignes données par le ministère de la Santé. 

Pour réaliser et concrétiser notre  action sociale, nous avons besoin de vous et faisons 
appel à votre générosité afin de financer notre action selon votre souhait et convenance.

Souhaitant vous compter parmi nos généreux donateurs 
nous vous prions d’agréer, chers bienfaiteurs, l’expression de nos sincères salutations.

Le Président 
Youssef ERRKHIS  

Revue de presse Association « La Crèche de Tanger » 
Préserver la dignité des 

enfants en situation d’abandon
même en période de pandémie ! 

Unique en son genre, l’as-
sociation « La Crèche de 

tanger » pour les nouveau-nés 
et enfants en situation d’aban-
don, continue inlassablement, 
depuis 33 ans, d’accueillir et 
de protéger des enfants et 
nourrissons privés d’un nid 
familial. 

« Nous prenons délicate-
ment soin de 97 résidents, 
âgés de 0 à 22 ans ; parmi  
eux, on compte 20 enfants 
à besoins spécifiques et 28 
autres en situation difficile 
pour de multiples raisons», 
déclare la présidente de l’as-
sociation, khadija Bouebaidi, 
qui a bien voulu nous recevoir 
en fin de matinée de mercredi 
25 novembre courant. 

Créée en 1987, et reconnue 
d’utilité publique en 1995, 
l’association « La crèche de 
tanger » a dû, comme l’en-
semble des institutions du 
pays et du monde, s’adapter 
aux contraintes imposées par 
la pandémie du Covid 19. 

a ce propos, la directrice 
du centre, Houda Bourhin, 
évoque une période « com-
plexe et critique » durant la-
quelle il faut doublement pro-
téger les enfants, et surtout 
faire face à la diminution des 
donations habituelles qui per-
mettaient au centre d’assurer 
efficacement les besoins quo-
tidiens  fondamentaux de ses 
petits pensionnaires.

« avec la pandémie, nos 
besoins en ressources fi-
nancières et en nature ont 
relativement augmenté avec 
de nouveaux besoins  pour 
mettre en œuvre un protocole 
de prévention et de gestion  

sanitaire. Il faut aussi  continuer 
à entretenir convenablement 
nos petits pensionnaires et à 
en recevoir d’autres. Or, parado-
xalement, nous observons, une 
diminution importante des dons 
habituels », déplore notre interlo-
cutrice.

Face à cette situation délicate, 
l’association n’a pas baissé les 
bras. Elle  a initié des campagnes 
de sensibilisation et d’informa-
tion sur la situation de ses petits 
protégés. L’entraide nationale et 
la Wilaya de tanger-tétouan-al 
Hoceima ont particulièrement 
été attentives à la situation. ainsi, 
l’association a pu gérer stratégi-
quement ses besoins quotidiens, 
notamment aux points de vue ali-
mentaire et pharmaceutique. 

Pour ce qui est de ’instruction 
des enfants scolarisés, les  édu-
catrices du centre se sont  bien 
adaptées à l’enseignement à dis-
tance. 

« Nous avons également  struc-
turé le travail pour nos élèves  
scolarisés dans divers établis-
sements de la ville », explique la 

présidente khadija Bouebaidi, 
précisant que « les éducatrices 
assistées par certains  collabo-
rateurs internes, ont œuvré de 
manière à  réussir dans cette ex-
périence délicate ». 

Dans sa volonté d’amélio-
rer davantage les conditions 
d’accueil  à tous les enfants en 
situation d’abandon, malgré le 
contexte de crise, l’association  
nourrit l’ambitieux projet d’amé-
nager un espace spécialement 
dédié aux nourrissons et enfants 
à besoins spécifiques. 

« Ces enfants  ont besoin d’une 
attention particulière ; il leur faut 
un espace adapté à leurs be-
soins». 

La concrétisation de ce projet 
est, comme la totalité des acti-
vités de l’association, tributaire 
du soutien et de la générosité 
des donateurs auxquels la pré-
sidente de l’association, ses 
membres et l’ensemble du per-
sonnel de « La Crèche de tan-
ger » expriment leur gratitude et 
leurs vifs remerciements.

Sali B.O
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actualités

apparemment, ce projet 
touristique et immobilier 

aurait été effectivement validé 
par la mairie en 2016, au profit 
d’un promoteur immobilier natif 
de la province de Nador, proje-
tant l’édification d’un complexe 
touristique, comprenant un hô-
tel classé et d’autres infrastruc-
tures. 

« au moment de la validation 
de ce projet, aucune opposition 
n’a été soulevée dans la ville » 
expliquerait une source proche 
de la commune.

La mairie n’a pas encore of-
ficiellement  réagi  à l’arrêt du 
chantier. Par contre, outre les 
autorités locales, plusieurs 
composantes de la société ci-
vile dans la région de tanger-té-
touan-al Hoceima, notamment 
le mouvement des « Jeunes 
Verts » estiment que ce projet 
est destructeur de la nature, 
surtout dans cette zone qui offre 
une véritable bouffée d’oxygène 
pour la population de la ville de 
tanger et de ses environs.

Selon les sources d’un quo-

Une soixantaine de personnes 
impliquées dans l’affaire de vol 

de pièces de rechange dans l’usine 
Renault de Melloussa, a été déférée de-
vant la Cour d’appel  à tanger. 

Le procès débutera prochainement 
en présence d’accusés placés en état 
de détention préventive et d’autres en 
liberté provisoire. Ces derniers seront, 
en majorité, entendus en tant que té-
moins,  après avoir déclaré aux enquê-
teurs qu’ils ne faisaient qu’appliquer 
des instructions de leurs supérieurs au 
sein de l’unité industrielle.

Rappelons que l’affaire avait éclaté 
lorsque des gendarmes et des doua-
niers  avaient  intercepté à la sortie de 

Le Français tecma Global Solu-
tions,  spécialiste de l’ingé-

nierie et la fabrication de moules, vise 
l’import et le marché marocain en s’ins-
tallant à tanger. L’usine conçoit et réa-
lise des moules, principalement pour 
l’automobile mais aussi dans le ferro-
viaire, l’emballage et l’aéronautique.  

Occupant sur une superficie de 2 500 
m² à tanger Med, la nouvelle unité indus-
trielle de tecma Global Solutions va per-
mettre de réduire les délais et coûts de 
livraison. Elle permettra également de ré-
pondre à temps aux besoins des clients. 

Selon Challenge, cette nouvelle instal-

tidien national arabophone 
«al akhbar» qui a soulevé le 
problème dans son édition 
du week-end des 21 et 22 no-
vembre 2020, plusieurs actions 
sont, en effet,  prévues par cette 
association pour contrer ce pro-
jet maléfique.

« Le mouvement des Jeunes 
Verts est monté au créneau pour 
dénoncer « la destruction de la 
forêt et l’expansion des briques 
qui asphyxiera la zone verte de 
la région » écrit le journal. 

Côté « réputés » défenseurs du 
patrimoine à tanger, la réaction 

l’usine Renault Melloussa,  une semi- 
remorque transportant des pièces de 
rechange volées, alors que le chauffeur 
et son assistant s’apprêtaient à quitter 
les lieux  avec ce chargement d’un coût  
estimé à  2,5 millions de dirhams. 

L’enquête ouverte a aussitôt conduit 
à l’interpellation de 6 individus travail-
lant au sein de l’usine, puis à l’inter-
pellation des membres d’un important 
réseau impliqués, à différents niveaux  
dans ce trafic juteux dont les ramifica-
tions s’étendaient à plusieurs villes où 
s’activaient des complices dont des 
commerçants de pièces de rechange, 
qui achetaient les objets volés à des 
prix dérisoires.

lation propose également des services 
de rénovation des immobilisations ac-
tuelles des industriels (réparation, main-
tenance, étalonnage…).

À la tête du groupe tecma Global 
Solutions depuis 2010, date de sa 
création, son fondateur, Bertrand Ve-
lot a cédé l’entreprise à Charles-Henri 
Bureau. Il était l’ancien président de la 
filiale Asie du groupe Plastic Omnium. 
La PME, basée à Moncé-en-Belin, près 
du Mans en France réalise un chiffre 
d’affaires de 14 millions d’euros. 

L’entreprise est également présente à 
Oyonnax (01) et tychy (Pologne).

escomptée se faisait toujours at-
tendre, du moins jusqu’à l’heure 
où nous rédigions ces lignes.

En réalité, ce n’est pas la pre-
mière fois que l’on tente de vio-
ler le site verdoyant de la forêt di-
plomatique et, sans la vigilance 
des tangérois, cet écrin de ver-
dure serait aujourd’hui envahi 
de béton.

En fait, de l’avis général, le site 
a de quoi plaire. D’une superfi-
cie de près de 70 ha, cette forêt 
constitue un lieu d’escapade 

pour les amoureux de la nature 
vierge, avec son parc botanique 
appelé «Perdicaris», du nom d’un 
ancien riche diplomate améri-
cain, John H. Perdicaris, pro-
priétaire d’un terrain réaménagé 
avec toutes sortes de plantes 
exotiques et une demeure à l’ar-
chitecture influencée par l’as-
pect cosmopolite de la ville de 
l’époque, aujourd’hui classée 
dans le patrimoine de la ville. 

Situé à 4 km du cœur de tan-
ger, au sommet de la route de 
la vieille montagne, ce lieu de 
détente qui offre une vue impre-
nable sur le Détroit de Gibral-
tar et l’Océan tout proche,  est 
sillonné par de petites allées 
ombragées où flottent les par-
fums délicats de l’eucalyptus, 
du pin noir et du mimosa, au 
grand bonheur des nombreux 
visiteurs qui viennent s’y res-
sourcer et goûter aux joies de la 
nature

La gestion de ce Site d’Intérêt 
Biologique et Ecologique (SIBE) 
est confiée à la Direction régio-
nale des Eaux et Forêts. 

Vols chez Renault-Tanger 

60 suspects devant la justice 
Equipementier automobile 

Tecma Global 
s’installe à Tanger 

Photo : DR

Photo : DR

Dans l’indifférence de la mairie de Tanger

La forêt de R’milat de nouveau prise en otage ! 
Il existe un slogan arabe qui dit : « Ghadyine, ghadyine, la kheir ndirouh !» 

( Partir pour partir… donc ne faisons pas de bien ! ).
C’est ce qui semble se dégager chez certains responsables, en cette 

veille des législatives.
L’histoire qui nous intéresse, aujourd’hui, concerne une nouvelle tenta-

tive de violation du patrimoine vert de Tanger, lorsqu’un promoteur a décidé 
d’entreprendre des travaux de bâtiment au sein de la forêt de R’milet.

Ainsi, ce principal poumon fournisseur d’oxygène à Tanger, a failli, de nou-
veau, être sacrifié au profit de projets immobiliers et touristiques, dans l’in-

différence de la mairie de Tanger, apparemment demeurée sans réaction.
L’intéressé détiendrait une autorisation datant de plus de quatre ans, 

donc périmée. 
Fort heureusement, la tutelle, avec à sa tête le wali de la région Tan-

ger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed M’hidia, a dit «Non» à ce massacre, 
stoppant net, dans la nuit de mercredi à jeudi 19 novembre, le bruit des 
engins destructeurs d’arbres et dévorateurs de verdure projetant de faire 
place à la réalisation d’un complexe immobilier et touristique lancé dans la 
forêt de R’milat.



6

Le Journal de Tanger  •  N° 4134 •  Samedi 28 Novembre 2020

ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME actualités

C’est avec une profonde afflic-
tion et une immense conster-

nation que nous avons accueilli la 
triste et chagrinante nouvelle du 
décès survenu en France, à la suite 
d’un malaise cardiaque, le 23 no-
vembre 2020, à l’âge de 24 ans, du 
très cher regretté Omar MSaMRI, 
étudiant universitaire.

En cette douloureuse circons-
tance, nous présentons nos condo-
léances les plus attristées à son père Farid Msamri ; à sa 
mère Mme Oum keltoum Idrissi; à sa sœur Fatima-Zahra ; à 
son grand père Sidi ahmed Idrissi; à ses oncles abdelkader, 
Rachid Saïd, Mohamed et Ismaïl; à ses tantes Kenza, Hafi-
da, kamar, Sakina, Zaïnab, Maryam et Hasnae ; à l’ensemble 
des membres des familles Msamri, Idrissi et familles alliées; 
ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent 
à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et 
aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et par-
tagé leur douleur en se manifestant par leur présence effec-
tive, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, 
de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs 
sincères remerciements.

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

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

venu à la suite d’une courte maladie, le 23 novembre 2020, du très cher 
regretté Bachir tLIGUI, ancien directeur des hôtels Chellah et ahlan.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances 
les plus attristées à sa veuve Mme Fathia taïbi, à ses enfants Loubna, 
Naoual, touhfa et Hamza ; à ses frères adeslam et abdelaziz ; à l’ensemble 
des membres des familles tligui, Boulaïch, Bouachrine, kanario et familles alliées ; ainsi qu’à tous 
les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses 
et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant 
par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de 
compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

C’est avec une profonde affliction et une immense 
consternation que nous avons accueilli la triste et 

chagrinante nouvelle du décès survenu le 24 novembre 
2020, à l’âge de 100 ans, de la très chère regrettée amina El 
Hadj abdelkader SOUSSI IDRISSI.

La dépouille de la défunte a été inhumée, après salat 
addohr, au cimetière de Sidi amar où elle a été convoyée 
au milieu d’un cortège funèbre relativement réduit eu égard 
aux mesures sanitaires exigées, se limitant ainsi à quelques 
proches qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure 
et à lui rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos 
condoléances les plus attristées à ses enfants ahmed, Ra-
chid, achoucha et Zoubida, à ses petits-enfants Jamal et ah-
med, issus du défunt Driss, fils décédé de la regrettée dispa-
rue ; à l’ensemble des membres des familles Soussi Idrissi, 
Lehmam, abragh, Hamzaoui, Zerad et familles alliées ; ainsi 
qu’à tous les proches de la défunte qui tiennent à formuler 
leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables 
personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé 
leur douleur en se manifestant par leur présence effective, 
leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de 
soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sin-
cères remerciements.

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

Nécrologie Nécrologie

Nécrologie

Omar MSAMRI
rappelé à Dieu

Bachir TLIGUI
rappelé à Dieu

Amina 
El Hadj Abdelkader 

SOUSSI IDRISSI 
rappelée à Dieu

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

survenu le 24 novembre 2020, à l’âge de 81 ans, du très cher regretté 
Mohsine REGRaGUI, cadre à la retraite de l’ancienne RaID.

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

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa 
veuve Mme Latifa Ghziel ; à ses enfants karima, Ismaïl et Saâd ; à ses frères Mohamed Lafkih Re-
gragui, Noureddine et Moncef ; à l’ensemble des membres des familles Regragui, Ghziel et familles 
alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde grati-
tude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur 
douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages 
d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous avons accueilli la 
triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 15 novembre 2020, du très cher regretté 

Bendriss BENaZaÏZ et de son épouse amina Bent El HaDJ kaCEM.
Les dépouilles des défunts ont été inhumées, après salat assr, au cimetière de Sidi Driss où elle 

ont été convoyées au milieu d’un émouvant cortège funèbre restreint à cause de la pandémie, comp-
tant quelques proches qui ont tenu à les accompagner à leur dernière demeure et à leur rendre un 
dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à leurs 
enfants Fatima-Zahra, abdelhamid, Noureddine, khadija, kenza, Mohamed Larbi, Souad et Bouchra; 
à l’ensemble des membres des familles Benazaïz, El Hadj kacem et familles alliées ; ainsi qu’à tous 
les proches des regrettés disparus, qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nom-
breuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se 
manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de 
soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le tout Haut avoir les défunts en Sa Sainte miséricorde, les accueillir en Son Vaste Pa-
radis et apporter soutien et patience à leur famille et à tous leurs proches afin de les aider à traverser 
cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie
Mohsine REGRAGUI

rappelé à Dieu

Bendriss BENAZAÏZ
et son épouse 

Amina Bent El HADJ 
KACEM

rappelés à Dieu

Nécrologie
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Larache 

La cruauté d’une mère 

ames sensibles s’abstenir ! 
Dans une vidéo insoutenable partagée sur les ré-

seaux sociaux, une mère de famille punit sa petite fille 
de la pire des manières, malgré les supplications de 
l’enfant.

Partagée sur la page Facebook «Marsad kenitra 36», 
cette vidéo, dont les images ont été filmées à Larache, 
témoigne de la terrible violence subie par certains en-
fants de la part de leurs parents.

On y voit une petite fille, âgée d’une dizaine d’années 
à peine, se faire traîner à terre par sa mère jusque dans 
la cuisine. L’enfant se débat pour échapper à l’emprise 
de sa tortionnaire qui  l’empoigne par les cheveux, pour 
la faire plier. La scène, est semble-t-il, filmée par le grand 
frère, car la petite fille le supplie à maintes reprises d’in-
tervenir.

Celui-ci continue pourtant de filmer la scène, allant 
jusqu’à faire des gros plans sur le visage en larmes de 
sa petite soeur, mais aussi de deux autres enfants, pe-
tits eux aussi, qui assistent, visiblement choqués par la 
scène. La «mère» les interpelle en leur disant: «regardez 
ce qui arrive quand on mange ses crottes de nez». 

Car c’est pour cette raison que cette petite fille a ain-
si subi cette torture publiquement rendue. Ce n’est pas 
tout. Le pire reste à venir…

En effet, les suppliques de la fillette n’y ont rien fait, 
même quand elle a dit à sa mère qu’elle n’arrivait plus 
à respirer. La mère tortionnaire est ensuite parvenue à 
immobiliser son enfant au sol en la maintenant par les 
cheveux, ses jambes bloquant ses bras avec l’aide de 
son fils (et cameraman, dans le même temps) qui, lui 
aussi, a maintenu un des bras de sa petite sœur sous 
son pied. Cette mère s’est ensuite emparée d’une four-
chette, qu’elle avait chauffée à blanc, et a brûlé le nez de 
la fillette qui  hurlait de douleur.

La cruauté de cette mère indigne ne s’est pas arrêtée 
là puisqu’elle a continué à gifler la fillette de toutes ses 
forces.

Parvenant à s’échapper en rampant au sol, la petite 
victime est allée se réfugier dans un escalier . 

La police s’est saisie de l’affaire et ouvert une enquête, 
découvrant que la mère en question avait déjà eu  des dé-
mêlés avec la justice pour son comportement cruel. 

Cette femme n’aurait-elle pas besoins de se faire soi-
gner ?

uuuuuu

Nador

Arrestation de deux 
narcotrafiquants 

Après une période de surveillance et de filature dis-
crètes, la police judiciaire a  interpellé, dans la soirée de 
dimanche dernier à Nador, un individu qui faisait l’objet 
de plusieurs avis de recherche émis par les services de 
la police judiciaire et de la gendarmerie royale à Nador 
et al Hoceïma.

Le mis en cause est soupçonné de liens présumés 
avec un réseau criminel actif dans le trafic international 
de drogue et de psychotropes, ainsi que de menaces de 
commettre des crimes contre des personnes.

Dans la même affaire, il a été procédé à l’interpella-
tion d’un policier  exerçant dans les services de la sur-
veillance du territoire à Nador, soupçonné de complicité 
avec le premier suspect.

Les opérations d’investigations ont permis la saisie 
de huit téléphones portables, cinq capsules contenant 
divers produits suspects et une importante somme 
d’argent. 

Les deux supposés criminels  ont été placés en garde 
à vue pour les besoins  de l’enquête et l’instruction du 
dossier judiciaire. 

uuuuuu 

Port Tanger-Med 

Trafic de psychotropes 
et de portables

Les éléments de la sûreté nationale opérant au port 
de tanger-Med ont empêché vendredi 20 novembre, une 
opération de trafic de 19 200 comprimés psychotropes 
de type «  Rivotril  » acheminés vers le Maroc à bord d’un 
camion de transport international de marchandises.

Le camion se trouvait à bord d’un bateau en prove-
nance d’Espagne. Ce sont les opérations de contrôles 
effectuées sur le camion qui ont permis la saisie des 
comprimés psychotropes soigneusement cachés dans 
la cabine du véhicule, 

Le chauffeur, un Marocain âgé de 41 ans, a été arrêté.
En plus des comprimés, la fouille du camion a permis 

la saisie de grosses sommes d’argent, dix téléphones 
portables dont la source n’a pas encore été identifiée. 

Le conducteur du poids lourd  a été placé en garde 
à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction du 
dossier juridiciaire d’usage.

uuuuuu  

Tétouan

De nouveaux mariés 
embarqués par la police 

avisés par des voisins, dans la nuit de dimanche der-
nier,  qu’une fête de mariage bruyante se déroulait dans 
une maison du quartier Souani à tétouan, des agents 
de la préfecture de police de tétouan se sont rendus au 
lieudit où ils ont constaté qu’effectivement, la fête battait 
son plein en présence de plusieurs personnes qui n’ob-
servaient nullement les mesures de protection sanitaire  
contre la pandémie du Covid 19.

Les agents de l’ordre ont prié les deux nouveaux  
mariés, leurs parents et des invités à les accompagner 
au commissariat pour s’expliquer sur cette infraction 
sanitaire, sachant que les assemblements de ce genre 
sont interdits en cette période d’état d’urgence sanitaire 
exigé par la propagation du Coronavirus. 

En pareil cas, un procès-verbal est dressé aux contre-
venants. 

Port de Beni Nsar 

Un MRE arrêté avec 
280 kilos de chira

Un gros lot de 280 kilogrammes de chira a été saisi, 
jeudi, par des éléments de la sûreté nationale, en coordi-
nation avec des éléments de la Douane en poste  au port 
de Beni ansar à Nador. 

La cargaison était dissimulée dans le coffre et en 
différents endroits d’’une voiture légère immatriculée 
en Espagne qui était sur le point d’embarquer pour la 
France.

La drogue a été  saisie et remise à l’administration 
des Douanes et le chauffeur, un Marocain de 40 ans a 
été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête et 
instruction du dossier judiciaire d’usage..

uuuuuu 

Béni Nsar

Un concierge impliqué 
dansl’immigration illégale

La police judiciaire relevant du district provincial de la  
Sûreté à  Nador, a interpellé, dernièrement,  un homme 
de 30 ans soupçonné de liens avec un réseau criminel 
actif dans l’immigration illégale.

Le suspect, un gardien d’une habitation située en 
zone côtière de Beni Nsar à Nador, a été pris en flagrant 
délit d’hébergement de 18 personnes auxquelles il de-
vait faciliter  l’immigration clandestine  vers les côtes eu-
ropéennes, en contrepartie de 50.000 dirhams chacun.

Les perquisitions effectuées sur les lieux ont donné 
lieu à la saisie de matériels logistiques de navigation, 
dont deux bateaux de plaisance, du matériel de sauve-
tage, des appareils de communication sans fil et une 
paire de jumelles, outre un kilo de chira et différents ma-
tériels enterrés dans le jardin de l’habitation, soumis à 
une enquête rigoureuse. Il s’agit de trois pistolets (dont 
certains à billes), un fusil de chasse, deux pièces déta-
chées de deux fusils de chasse, des balles, et un proto-
type d’une arme automatique.

Le principal mis en cause  a été placé en garde à vue, 
alors que les candidats à l’immigration clandestine ont 
été soumis à une  enquête judiciaire.

uuuuuu 

Nador

 Viol de cinq élèves 
Un agent de sécurité dans une école primaire à Nador, 

est  soupçonné d’avoir violé cinq élèves. 
L’intéressé a été arrêté et une enquête est ouverte par 

la police locale.
Dans l’attente de l’envoi du dossier au procureur gé-

néral du Roi près le tribunal de Nador, l’ONG « touche 
pas à mon enfant » s’est  constituée en partie civile dans 
cette triste affaire, a annoncé Mohamed tayeb Bouchiba, 
coordinateur de l’association, estimant  que le recours à 
des agents de sécurité privés peu fiables dans les éta-
blissements d’enseignement pouvait être dangereux et 
entraîner de telles dérives.

faits divers

Ph : DR  Photo : DR
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Portrait

sportif

Le mystère entoure toujours le sort du basket marocain.
Trois ministres de la Jeunesse et des Sports se sont 
succédés et trois commissions provisoires étaient 

constituées pour une gestion temporaire 2019, en coordination 
avec le ministère , afin de mettre en place un programme 
d’urgence, centré autour de plusieurs projets prioritaires pour 
mettre le sport du basket sur la bonne voie .Après deux ans de 
vide , après deux ans de gel de toutes les compétitions, rien 
n’a changé sauf pour les mesures liées à la restructuration des 
associations de basket-ball et n’acceptant que celles disponibles 
sur l’accréditation ministérielle accordée , en application des 
dispositions de la loi 09-30 .Un triple objectif prioritaire était visé: 
la préparation de la tenue d’une assemblée générale électorale , la 
préparation d’un programme d’activités sportives et  l’adoption 
d’une réforme structurelle de la Fédération en coordination de la 
coopération avec la Fédération internationale de basketball pour 
éviter toutes les sanctions qui ont été décidées après la levée 
des mesures de quarantaine. Cinq mois se sont écoulés ,rien 
ne se profile à l’horizon, et l’hypothèse du complot éclos contre 
le basket-ball devient quasi certaine. Quel est le résultat des 
activités incluses dans le plan d’urgence de restructuration de 
la Fédération à laquelle la commission temporaire est affectée? 
Quels sont les obstacles qui empêchent le basket de retourner à 
la scène sportive à l’image des autres sections? Que se passe-
t-il après l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue 
le 29 février 2020, à laquelle ont participé la plupart des clubs 
accréditées et en bonne situation juridique . Où en est le point 
culminant de la ratification des statuts de la Fédération? Autant 
de questions qui méritent la réflexion. La situation dans laquelle 
vit aujourd’hui le basket national se tarit en l’absence de signes 
de réalité qui prédisent la sortie imminente de  sa récupération, 
en attendant le retour des compétitions sportives . D’ici là, il est 
devenu nécessaire pour la commission temporaire d’accélérer 
la convocation à la tenue de l’assemblée générale électorale, 
et de sensibiliser les responsables nationaux de basket-ball à 
l’importance de la circonstance qui exige plus que jamais les 
principes de solidarité e, de synergie et de prendre en compte 
la nécessité d’assurer la stabilité de l’administration fédérale en 
adoptant un ensemble de conditions de base .Il s’agit notamment 
d’avoir une administration permanente et d’établir des règles 
solides de gestion technique dans un cadre contractuel. 

Tribune du Sport

Communiqué officiel
Prévue pour le 20 novembre, l’assemblée générale 

de l’IRT Football est renvoyée aux calendres grecques 
pour des motifs peu clairs. Le communiqué officiel du 
comité  ne donne aucune explication et se contente du 
report à une date ultérieure.   

Mauvaise politique de gestion
Indécision, hésitation, improvisation, manque de 

transparence, décisions incompréhensibles, tout prouve 
encore une fois que rien ne va dans la gestion adminis-
trative d’un club « moribond »,sans ressources finan-
cières,  sans aucune structuration à l’heure où il vient 
de se sauver miraculeusement de la descente en deu-
xième division. Les nombreux supporters ,les ultras, les 
adhérents étaient confiants et optimistes parce qu’ils 
étaient sûrs que la saison écoulée 2019-2020 allait servir 
de leçons au président et à ses proches collaborateurs  
pour sortir de la crise des résultats. Malheureusement, 
la mauvaise politique de gestion, l’instabilité du staff 
technique, le non renfort  de l’effectif joueurs sont bien 
là pour envisager encore une fois la souffrance dans le 
prochain championnat où toutes les formations se sont 
renforcées sérieusement y compris les nouveaux pro-
mus Mohammedia et le MAS. 

L’instabilité technique
Incroyable mais vrai, l’entraineur Pedro Benali, 

l’homme du miracle du maintien, en dépit de sa popu-
larité et de son travail ,des qualités aimées par les foot-
balleurs et par le public, est limogé pour des raisons peu 
convaincantes. Il n’hésite pas à déclarer : « Rien que les 
obstacles à l’IRT. Ce qui est le plus beau dans ce club 
ce sont ses supporters, le reste est une multitude d’obs-
tacles ».  Drôle de réflexion qui met sur la sellette toute 
la structuration de l’équipe.Une autre décision pleine 
de mystère :Driss Mrabet est recruté comme directeur 
technique avec un contrat passe après seulement deux 
semaines au banc de touche comme entraineur princi-
pal. L’instabilité technique se poursuit avec l’élaboration 
d’une deuxième liste des joueurs résiliés remplaçant la 
première liste de Benali. Mokoukou, Sadil, Bezghoudi 
dont le départ semblait sûr sont maintenus. Mouaoui,Ait 
Haj,Camara,Cheraf,Amraoui ,Moudden quittent le club. 
Soit six départs avec seulement trois arrivées Alex 
,Aklidou,Ba Amar.

Avec le report de l’assemblée générale à une date 
ultérieure, il s’agit de décisions fondées sur l’improvisa-

tion et rien ne semble être fait pour la structuration de 
l’équipe dont l’administration bien que constituée d’une 
quinzaine de personnes est toujours dans l’embarras et 
le manque de compétence pour assainir un staff pointé 
toujours du doigt.  

Les candidats à la présidence
Pire encore, jusqu’à ce jour, personne ne sait si Ab-

delhamid Aberchane continuera à la tête  du comité d’au-
tant plus que les deux nouveaux prétendants au poste 
de président Abdelmalek Saoud et Azzedine Khattaf ont 
retiré leur candidature aux toutes dernières minutes pour 
des motifs peu clairs. Aucun candidat pour diriger les « 
rênes » de l’IRT est devenu une habitude et une coutume 
amères qui donnent beaucoup à réfléchir. A vrai dire, la 
question «  qui succèdera un jour à Aberchane ? » est à 
la une dans tous les milieux footballistiques de la ville et 
il est bien dommage qu’aucun des riches tangérois ne 
se manifeste pour dire « je suis là » pour être président. 
Incroyable mais vrai, Tanger ,deuxième pole économique 
du royaume après Casablanca ,n’est pas capable de trou-
ver l’homme qu’il faut pour diriger le football. Le sport 
coûte de l’argent et personne ne veut s’en occuper.   

La fuite des sponsors
Parallèlement à cette « déconfiture »,les nombreux 

sponsors de l’IRT viennent d’afficher tous l’étiquette « 
nous en avons ras le bol !» et pensent résilier le contrat 
de sponsoring. Pour 2020-2021, le club tangérois restera 
sans ressources. La question « pourquoi les sponsors 
ont-ils fui ? » mérite la réflexion. Mauvais résultats au 
championnat, manque de transparence dans le travail, 
gestion défectueuse, dépenses exorbitantes ,en sont les 
principales raisons.

QUAND LE BASKET 
MAROCAIN SORTIRA-T-IL 
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REPORT INCOMPREHENSIBLE
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’IRT

EN AMICAL
L’IRT vient de terminer sa préparation à 

Agadir. Les tangérois ont affronté en amical 
à cette occasion le Raja gadiri ,Ait Melloul 

et Hassania HUSA.Ils ont battu les deux premiers 
clubs respectivement par 2-1 et 3-0 et ont fait match 
nul avec les Hassanis de la Botola I. Le gabonais 
avant centre ex Al-Hoceima Axel a convaincu le staff 
technique en inscrivant quatre buts. Avant le début 
de la compétition prévu pour le 4 décembre,les 
poulains de l’entraineur Driss Mrabet se sont 
opposés à Tanger à la sélection nationale marocaine 
des joueurs locaux .

En Amical

Le remplacement de Benali par Mrabet est-il une juste décision ?

sport
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tanger pratique
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  Sam. 28 06:37 13:16 15:51 18:15 19:35 

 Dim. 29 06:37 13:17 15:51 18:15 19:35 

 Lun. 30 06:38 13:17 15:51 18:15 19:35

 Mar. 01 06:39 13: 18 15:51 18:14 19:35

 Mer. 02 06:40 13:18 15:51 18:14 19:35

 Jeu. 03 06:41 13:18 15:51 18:14 19:35

 Ven. 04  06:41 13:19 15:51 18:14 19:35

HORaIRES DES PRIÈRES
du 28 Nov. au 04 Decembre 2020

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Votre énergie est accrue, il serait positif de la canaliser afin de l’utili-
ser de manière constructive. Votre entêtement va également porter ses fruits.
Amour : Vous déciderez de plaire, votre charme et vos nombreux atouts 
s’occuperont de faire le reste.
Argent : C’est un bon moment pour mettre de l’ordre dans vos comptes, 
vos amours, votre travail et vos relations aux autres.
Travail : Votre conscience vous rappelle à l’ordre. Vous devez alors rattra-
per le temps perdu en mettant les bouchées doubles. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Vous pouvez montrer le meilleur de vous-même, aboutir à la 
reconnaissance par vos actions et vos créations.
Amour : Une nouvelle dynamique vous entraîne dans un tourbillon magné-
tique. Les astres influencent en positif votre vie amoureuse.
Argent : Vitalité et jeunesse vous caractérisent pour mener à bien vos pro-
jets de développement matériel. 
Travail : Vous profitez de belles dispositions pour remporter des marchés, 
convaincre des clients potentiels.

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous allez tirer habilement votre épingle du jeu et n’exposerez 
pas ainsi votre santé à des pressions insupportables.
Amour : Vous n’allez pas être déçu, votre situation amoureuse prend forme, 
ne vous étonnez pas. Vous récoltez les fruits de vos efforts passés. 
Argent : Si vous aviez misé sur la sécurité, c’était une bonne chose car 
vous récoltez maintenant le fruit de votre labeur sans prendre aucun risque.
Travail : En recherche d’emploi, profitez de cette semaine plutôt calme pour 
améliorer vos compétences dans un domaine qui vous plaît. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Vous n’aurez pas vraiment d’importants efforts à fournir la sé-
rénité sera au rendez-vous et vous suivrez tranquillement votre chemin.
Amour : Sur le plan amoureux, vous êtes sur la bonne voie, celle de la 
progression. Dans ce domaine vous donnez un grand coup d’accélérateur. 
Argent : Un vent de liberté souffle sur vos finances, vous comptez bien en 
profiter au maximum que ça plaise ou pas à votre entourage.
Travail : La bonne période pour commencer de nouveaux travaux, n’est 
pas forcément celle que l’on pense. 

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur :  Vous êtes plus réceptif aux préoccupations de vos proches. C’est 
le moment d’arrondir les angles aigus !
Amour : Vous pourriez provoquer quelques étincelles si vous ne tenez pas 
suffisamment compte des désirs et des besoins de votre partenaire.
Argent : Sur le plan financier, vous saurez comment faire des efforts pour 
améliorer vos comptes. Mais il sera difficile de commencer maintenant. 
Travail : Persévérant dans l’effort, vous avez envie de vous concentrer sur 
l’aspect matériel de vos actions, de prendre des initiatives qui rapportent. 

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Une personne proche s’oppose à vos projets ou exige un plus 
grand engagement de votre part..
Amour : Retour de flammes, nouvelles rencontres, vos amours sont sous 
les feux de la rampe. Ne vous gênez pas pour profiter !.
Argent : Des questions essentielles vont se poser à vous spontanément, 
vous êtes en quête de progrès en matière de finance et vous ciblez juste.
Travail : Vous vous sentez mieux dans votre environnement privé pour 
travailler. Votre capacité à procéder rapidement en est renforcée. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous pouvez réussir vos projets si vous commencez par le début. 
L’équilibre et la clairvoyance sont de retour.
Amour : Vos émotions vous trahissent, vous aimeriez ne rien montrer et ne 
rien dévoiler à vos proches mais ils savent que vous êtes troublé.
Argent : Vous n’êtes pas dans la meilleure période financière mais ce n’est 
pas trop préoccupant car vous avez de bonnes perspectives.
Travail : À l’approche du week-end méfiez-vous des changements météoro-
logiques qui pourraient altérer vos humeurs.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous savourez avec plaisir les sensations simples et naturelles 
mais vous avez parfois tendance à abuser des bonnes choses.
Amour : Vous ne passez pas par une très bonne période en amour et c’est 
le moment de prendre d’importantes décisions.
Argent : C’est une bonne période et ça va durer encore un bon moment mais 
il ne faudrait pas qu’au final vos projets vous coûtent plus d’argent que prévu.
Travail : Vous devrez faire des concessions et trouver des compromis mais c’est 
tout bénéfice car ces aménagements induisent de nouvelles voies constructives.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Vous êtes gonflé à bloc et prêt à donner un nouvel élan à votre 
quotidien. Alors, foncez en toute confiance !
Amour : Vous décidez d’aller vivre avec la personne que vous aimez ou 
d’avoir des enfants. 
Argent : Bonne nouvelle, le solde de votre compte est positif. Profitez-en 
pour vous faire plaisir, une fois n’est pas coutume. 
Travail : Vous avez plus de travail, de multiples choses à faire mais vous êtes sa-
tisfait du résultat car vous vous rendez compte que ces choses sont bien faites.. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous cherchez à fuir la routine et à apporter une petite touche de 
nouveauté à votre quotidien.
Amour : Si vous songez à agrandir votre famille, à mettre en route un en-
fant, la conjoncture planétaire est particulièrement harmonieuse.
Travail : En recherche d’emploi, laissez-vous porter par les propositions 
qui vous sont faites, tout ce qui vous semble positif est bon à prendre.
Argent : La chance financière vous sourit et du même coup, gérer votre 
portefeuille efficacement sera beaucoup plus facile. 

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Adieu la routine, le moment est venu de glisser un peu de fantaisie 
et de bonne humeur dans votre vie relationnelle.
Amour : Vous êtes réceptif à la beauté simple et cela englobe tout : paysages, 
objets, même les êtres humains.
Argent : Travailler vos relations est plus indiqué que de dépenser tous vos 
sous dans des emplettes inutiles.
Travail : Rien ne peut venir vous déstabiliser, vous ne faites pas de plans sur la 
comète, vous êtes serein. Seul ou entouré de vos enfants tout se passe bien.. 

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Grâce à votre bonne humeur, vous allez pouvoir satisfaire vos 
attentes et passer d’agréables moments.
Amour : Vous êtes difficile à suivre. D’un côté, vous vous accrochez à votre 
besoin de sécurité affective et matérielle et de l’autre.
Argent : Pour éviter que vos dépenses ne servent qu’à régler vos factures, 
dès que vous le pouvez, vous faites des petites économies.
Travail : Les astres vous suggèrent de n’écouter que vos envies, si vous 
avez le désir de ne rien faire et de vous la couler douce.

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
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Semaine du 30 nOv. au O4 
decembre 2020

LUNDi 30 nOvembre 2020 
Pharmacie Hay Boughaz
Hay Boughaz Rouida Beni Makada
Tél.: 05.39.95.83.22 
Pharmacie Amalat Beni Makada
Bir Aharchoun Av. principale Gorziana
Tél.: 05.39.95.36.64  
Pharmacie les Palmiers
Rue Antaki, derrière grande poste
Tél.: 05.39.32.57.63
Pharmacie Riad Medic
17 Cplx. riad Essalam rte de Rabat 
Tél. : 05.39.38.57.00
Pharmacie Omar Ibn Khattab
Mesnana Haoumat Bir Asiko
Tél. : 05.39.38.92.92
Pharmacie Khandeq El Ward
Khandeq El Ward, Aouma
Tél.: 05.31.07.93.50
MArDi 01 decembre 2020
Pharmacie Lycee
15 Av. Allal Ben Abdellah Roxy
Tél. : 05.39.94.11.78
Pharmacie de l’Amitié
Al Irfane 3, Rte de Rabat cplx 1
Tél. : 06.22.27.14.78 
Pharmacie Tajeddine
Côté Doha Val Fleuri
Tél.: 05.50.11.39.06
Pharmacie Afilal
Belle Vue prés restaurants Jawhara 
Tél. : 05.39.95.60.87
Pharmacie Wissal
Moujamàa Al Hassani, rés. Bait Atiq 
Tél. : 05.39.38.42.30
Pharmacie El Aouama
27, Av Royaume Arabie Saoudite
Tél. : 05.39.95.98.08

MErcrEDi 02 decembre 2020 
Pharmacie Branes II
Av Ibn Zare Branes II 
Tél. : 05.39.31.63.44   
Pharmacie Al Boughaz
78, rue du Mexique en face Lux
Tél. : 05.39.93.80.17 
Pharmacie Al Faraj Rahrah
Hay Rahrah en face forêt Rahrah
Tél.: 05.39.37.74.16
Pharmacie Bir Chifa
Rue Principlae Bir Chifa 
Tél. : 05.39.31.64.75 
Pharmacie Hay Gambouria
Hay El Gambouria Rte Ain Dalia
Tél. : 05.39.95.90.39
Pharmacie Hamza
Hay Saada Av. Yemane en face av. Suria 
Tél. : 05.39.36.25.74
Jeudi 03 decembre 2020
Pharmacie Ibn Toufail
Lot El Kheir 1 Bir Chifa
Tél. : 05.39.31.34.64
Pharmacie Bni Touzine
Hay Bni Touzine pompage Harrazrine
Tél. : 05.39.30.70.66       
Pharmacie Salima
Madchar Aouama, prés de l’Ard 19 
Tél. : 05.39.35.58.13
Pharmacie Charf
Avenue Yaakoub Mansour n°69 bis
Tél. : 05.39.94.42.26
Pharmacie Bouarraquia
Av. Hassan II n°34  
Tél. : 05.39.37.58.85
Pharmacie Benayad
Mrah Tanja Balia prés kasr diafa
Tél. : 05.39.34.26.35
vendredi 04 decembre 2020
Pharmacie Hay Mrabet II
Rempoind Doha hay Mrabet II Aouama
Tél.: 05.39.35.69.67
Pharmacie Ibn Annafis
Rte de Rabat Kantara sghira
Tél. : 05.39.95.81.25
Pharmacie Oulad Allal
Lot. Pilipo, lot 21, Arrd Beni Makada
Tél. : 05.39.38.90.30
Pharmacie Al Ihssane
Mesnana début Rte Rahrah
Tél. : 05.39.31.19.36
Pharmacie Kasbah
67, Rue Kasbah
Tél. : 05.39.93.51.20
Pharmacie Socco Alto
Mall Socco Alto (Carrefour) 
Tél. : 05.39.94.77.08 

Samedi 28 et dimanche 29 
nOvembre 2020

•  SAMEDi
Pharmacie Camelia
Av. Mly Rachid prés bain val Fleuri
Tél.: 05.39.37.31.37   
Pharmacie Hay Al Manar
Rte Satefillage en face de l’ENCG 
Tél.: 05.39.31.54.12   
Pharmacie El Bekouri
Lot el Mers 2 Bir Chifa Houmat Kouadess
Tél.: 06.71.69.55.89       
Pharmacie de Tanger
Rte de Tétouan complexe Amal III 
Tél. : 05.39.95.48.08
Pharmacie Ain Chifae
Lot El Azizia Rés. Cplx. Al Hassani
Tél.: 05.39.38.41.45         
Pharmacie Bennani Tarik Achakar
Rompoint Aswak Assalam rte Achakar
Tél. : 05.39.93.92.18   
 •  DiMANcHE
Pharmacie Ben Taeib
Av. Mly Abdelhafid (Ex Atlas) 
Tél.: 05.39.93.60.15  
Pharmacie Al Fajr
Hay Mesnana av. Inara lot Amendis
Tél. : 05.39.31.43.50
Pharmacie Aida
Rue Berkane Immeuble Gama 
Tél.: 05.39.34.33.03
Pharmacie Bahrayen
Hay Benkiran Achenad rte principale
Tél. : 05.39.38.82.90 
Pharmacie Anoual
Av. Al Kodss route Aouama 
Tél. : 05.39.95.01.48 
Pharmacie Aouama Gharbia
Rte Aouama en face dispensaire Aouama
Tél. : 05.39.95.62.36

Samedi 28 et dimanche 29 
nOvembre 2020

Pharmacie Al Jamae
Bd d’Arabie Saoudite Bir Chifa
Tél. : 05.39.31.64.76  
Pharmacie Abbes
Rte Satfilage derrière de la faculté
Tél. : 05.39.31.77.92
Pharmacie Oued Sania
Rte de Tanja Balia quartier Oued Sania
Tél.: 05.39.30.12.79
Pharmacie Route de Rabat
Route de rabat Doha Irfane 
Tél.: 05.39.39.51.68 
Pharmacie Homrani
45, Av. Med VI Cplx. IRIS plage
Tél. : 05.39.30.10.51
Pharmacie Al Majd
Lots Majd Rue en face école Fadae 
Tél. : 05.39.95.16.84
Pharmacie du grand stade
Rte de Rabat en face City Club 
Tél.: 05.39.38.57.50
Pharmacie du Golf
Lotissement Flandria Boubana 
Tél.: 05.39.37.60.97
Pharmacie Annajat
900m de l’hopital Med 5 Val Fleuri
Tél.: 05.39.31.39.66                
Pharmacie Ariha
31; Bd Mly Youssef en face Picasso
Tél.: 05.39.34.01.33
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 M A R I T O N V E U

 L B C S F G P D H

• Mots fléchés N° 1246

 

 1 2 3 4 5 6 7  8 6 5 9 7 10

 11 7 2 3 9  12 3 2 5 6  9 13

 7 6 5 9  14 15 8 7  4 7 4 7

 2 7 16 16 5 7  7 10 4 3 12 5 1

 3 17 7  10 4 7 2 7 3  3 13 6

 4 7 10 4 10  18 5 9 4 3 15  7

 10 15  2 7 7 2  4 3 2 17 7 

  2 7 13 9 10 7 2 7  5 3 15 4

 9  4 7 7 10  5 2 7 4 13 7 2

 5 6 13  2 3 10 13  4 7 2  3

 8 13 7 19  2 3 10 7 5 15  17 15

 8 5 2 13 5  20 13 16 15 2 7 7 10

 7 9  3 1 7 5 9 7  10 3 6 10

 2 7 19 2 7 10 10 7 7 10  9 15 7

        

 H   J   V   F

GRILLE CODEE N° 725
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° 724

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1247

• Mots croisés N° 819

par MOURAD BOUKHATEM

Horizontalement.  —  I. Liberalité. - II. Etalage. OC. - III. Géré. Evita. 
- IV. Irritera. - V. Taise. Et. - VI. Ite. Tresse. - VII. Mire. Iris. - VIII. Ivette. Lai. - IX. 
Te. Au. Soir. - X. Esotérisme.
Verticalement. — 1. Légitimité. - 2. Itératives. - 3. Barrière. - 4. Eléis. 
Etat. - 5. Ra. Tet. Tué. - 6. Agée. Rie. - 7. Lévrier. Si. - 8. IA. Silos. - 9. Tot. Ses-
saim. - 10. Ecarte. Ire.

ECONOMIE SANTÉ SPORTjEux DIVERSTOuRISME ACTuALITÉS TANGER PRATIQuE

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

MAUVAISE
HABITUDE

CLAIR

GOUPIL

BREF
EXPOSÉ

INCENDIAIRE

SUITE
ROYALE

PIEU

REFUS

EVALUAS

INTER-
JECTION

ACHEVÉ

POLIS

ARTICLE

INTENTE

VILLE DES
PAYS-BAS

PILLAGE

ECLOS

LE MÊME

POISSONS

PIÈCE
D’EAU

MAÎTRE
DANSEUR

FAUVE

SOMME

RÈGLE RÉFUTER

LETTES
DE CUBA

SOURCE
DE LAIT

POSSÈDENT CERVIDÉ

GAINE

IRIDIUM

PRUDENTS
VASE

PROVIENT

MANIFESTES

TRÈS
MAIGRE

ECOLE

RÉPER-
CUSSIONS

EMPEREUR
ROMAIN

CANARD

SAINT

NOMBRE

ISSUES

HOMME DE 
«LETTRES»
FRANÇAIS

FAIT
DU 

TORT

PORTE
MANTEAU

GORGER

CRUSTACÉS

MAISON
DE JEU

CALIFE

DISTRI-
BUTEUR
D’EAU

FLEUVE
D’EUROPE

POÈTE
PORTUGAIS

COBALT

SOUVERAINE

NOTE

DANS

LETTRE
GRECQUE

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

Horizontalement.— I.Chassent les vers. - II. Epopée selon Virgile. Un 
espagnol à Casa. - III. Arrache. Recouvert.   IV. Félicitation. Rubidium. - V/. 
Arme. Empiler. - VI. Palper. Serre la main. - VII. Marginalisas. Club tangérois. 
- VIII. Monnaie roumaine. Se trompa (Se). - IX. Tsigane. Assise. - X. Mesurée. 
Possessif.
Verticalement.  —   1. Inconstants. - 2. Grande école. Courte. - 3. 
Restaurant. - 4. Presque mille. Article espagnol. Métal précieux. - 5. Signe 
graphique représentant le sens du mot et non le son. - 6. Métal. Mère des 
Titans. Personnel. - 7. Vigoureux. Plomb symbolique. - 8. Début de guerre. 
Ingurgiteras. - 9. Société. - 10. Femmes de chambre.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

COUP
MONTÉ

INFLUENCE

SOUVERAIN

HÉLÉS

VOLEUR
INGUÉRIS-

SABLE

HORLOGES
AQUATIQUES

STAND

FRÈRES
DE LAIT

POUSSE

NOTE

PÉPIN

SOLITAIRE
FLEUR

NICKEL

DIX
JOURS

ARGENT

INSTRU-
MENTS

À CORDES

HUMOUR

EST 
TOUJOURS

BELLE

SORT

LÈVRES
PENDANTES

MATIÈRES
PESANTES

RÉGIE

HABILETÉ

NITRATE

EVALUÉES

CONDIMENT

INITIALES
DE LOTI

ERUCTE

PIED
DE VIGNE

LETTRES DE 
NOBLESSE

NÉGLIGE

RAISON-
NABLE

PETITE
BAIE

FAÇON
 D’ÊTRE

POINT
CULMINANT

HASARD

COMPLET

COLÈRE

INFILTRÉE

COUPÉ
COURT

CLASSE

MASSE
FLOTTANTE

COMPAGNIE
AÉRIENNE

AVERTI

PARENTES

PEUPLE
D’ESPAGNE

IGREC ERBIUM

AVACHIS

CRACK

ARBRES
ÉPINEUX

ETROIT

AIGÜES

EAU
DORMANTE

MONARQUE

• Grille codée N° 1029

• Mots croisés N° 1118

GRILLE CODEE N° 1030

• Mots fléchés N° 1549

MOTS CROISÉS (grille N° 1119) MOTS FLECHES N° 1550
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Le port tanger Med a obtenu récemment le label « Éco-
ports » 2020 pour sa démarche en faveur du déve-

loppement durable. C’est la troisième fois que ce port reçoit 
ce label de l’Organisation des ports maritimes européens 
(Espo), qui atteste du respect des normes environnemen-
tales, depuis sa mise en service en juillet 2007.

En labélisant le port de tanger Med « Écoports », l’Organi-
sation des ports maritimes européens  reconnaît les efforts 
entrepris par les responsables du port de marchandises pour 
protéger l’environnement. « Nous félicitons le port de tanger 
Med pour avoir renouvelé avec succès la norme de gestion 
environnementale des ÉcoPorts . Sa démarche qualité vise 
l’amélioration continue de ses performances en termes d’ef-
ficacité énergétique, de réduction de l’utilisation des res-
sources naturelles et de préservation de la biodiversité au 
niveau marin et côtier », expliquent les responsables d’Espo.

Le respect de la norme PERS est évalué de manière indé-
pendante par le Lloyd’s Register, une société britannique de 
classification maritime. Le certificat octroyé par l’entreprise 
aux ports a une validité de deux ans. À l’heure actuelle, le 
nombre de ports certifiés PERS dans le monde s’élève à 24, 
soit environ un cinquième des 117 ports du réseau Écoports. 
Le port de tanger Med est le seul port africain à avoir reçu 
ce label.

Selon l’Espo, la certification PERS exige que le port pro-
pose une série de mesures pour démontrer une gestion en-
vironnementale efficace. Ces mesures vont de l’identification 
et du suivi des défis environnementaux les plus pertinents 
à l’amélioration de la communication avec la communauté 
locale et à l’accroissement de la transparence par la création 
et la publication d’un rapport environnemental.

L’Espo n’est pas la seule organisation à saluer la politique 
environnementale du port de tanger. Quelques mois plus 
tôt, la société internationale de certification Bureau Veritas 
attribuait le label « Safeguard » au port tanger Med. D’après 
l’entreprise spécialisée dans les essais, l’inspection et la 
certification, ce label atteste de « l’engagement du port à 
offrir aux passagers un espace de voyage fiable et sûr ».Si 
aujourd’hui le port de tanger Med est pratiquement le seul en 
afrique à présenter une politique environnementale convain-
cante, il ne devrait plus garder ce statut très longtemps. En 
février 2020, l’association de gestion des ports de l’afrique 
de l’Ouest et du Centre (Agepaoc) a approuvé et confirmé 
son engagement en faveur de l’Initiative pour un « port afri-
cain durable ». C’était au cours d’une conférence organisée 
par Ports Environmental Network-africa (Penaf), l’agepaoc et 
l’autorité Portuaire de Pointe Noire (aPPN). À en croire ces  
institutions, la réussite de l’initiative « port africain durable » 
passera par la résolution des problèmes tels que la gestion 
des eaux de ballast, la qualité de l’eau et de l’air, la gestion 
des déchets portuaires, les dispositifs de réception des dé-
chets des navires et le transport des déchets dangereux et 
électroniques.

Les questions de la certification des écoports, la formation 
et l’éducation en matière de durabilité des ports, les inter-
ventions d’urgence en cas de marée noire, les outils numé-
riques, l’érosion côtière, les inondations et les naufrages de-
vront également être traitées.

Le port de Tanger-Med 
labellisé 

" Écoport 2020  "

divers

Annonces Légales et Administratives
CABINET BRIMOU

TRAVAUX DE COMPTABILITE / JURI-
DIQUES & FISCALES

AV. LAFAYETTE RES. OPRAH BUREAU 
N° 14 E/SOL 
– TANGER

TEL: 0539324901- FAX : 0539324899
E-MAIL : 

CABINET.BRIMOU@GMAIL.COM
B.B.H TRANS

Constitution d’une Société à
 Responsabilité Limitée

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à Tanger du 25/09/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à responsabilité 
limitée  dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Les soussignés : 
• M. HAMZA BOULAICH BAYSSA,  de 
nationalité Marocaine, né le 02/07/1986, 
titulaire de la CIN n° K415415 domicilié à 
Tanger, 45 Résidence Tortola Rue Omar 
Ibn Khattab Etage 2 Appt 10.
• M. ISMAIL ALILA, de nationalité Maro-
caine, né le 20/08/1987, titulaire de la CIN 
KB43627, domicilié à Tanger, Hay Khreb.
DENOMINATION : La société prend la dé-
nomination de (B.B.H TRANS)
OBJET SOCIAL :
La société a pour objet principalement : 
• Transport national et international de mar-
chandises.
• Import-Export D’article divers.
• Marchand de Matériel de construction.
Plus généralement, toute opérations com-
merciales, industrielles, importation, expor-
tation, immobilières, de transport, se ratta-
chant directement ou indirectement à l’un 
ou l’autre des activités visées ci-dessus ou 
pouvant  favoriser l’extension et le dévelop-
pement de la société.
SIEGE SOCIAL :
Le siège social est fixé à Tanger, AV BIR 
ANZARANE IKAMAT MARWA Bureau n°2. 
DUREE : 99 années à compter du jour de 
sa constitution définitive.
CAPITAL SOCIAL : Le capital social est fixé 
à la somme de (Cent Mille dhs) (100.000,00 
dhs), divisé en 1000  parts de 100,00 dhs 
chacune souscrites en totalité, intégrale-
ment libérées et attribuées toutes à l’asso-
cie unique comme suit :
HAMZA BOULAICH BAYSSA... : 500 parts
ISMAIL ALILA... : 500 parts
Soit au total la somme de... : 1000 parts                      
GERANCE : La société est administrée 
par une ou plusieurs personnes physiques 
associées ou non en qualité de gérant :
M. HAMZA BOULAICH BAYSSA, titulaire 
de la CIN n° K415415 est nommé gérant 
de la société pour une durée indéterminée.
BENEFICES : Les bénéfices nets après 
prélèvement de la réserve légale sont 
répartis entre les associés proportionnelle-
ment à leurs parts.
Le dépôt légal  a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Tanger le 
26/11/2020 sous RC n°110049.

Pour Extrait et Mention
ABDELLAH BRIMOU

-----------------------------------------------------
CABINET BRIMOU

TRAVAUX DE COMPTABILITE / JURI-
DIQUES & FISCALES

AV. LAFAYETTE RES. OPRAH BUREAU 
N° 14 E/SOL – TANGER

TEL: 0539324901- FAX : 0539324899
E-MAIL : CABINET.BRIMOU@GMAIL.

COM
WIZA IMPORT EXPORT SARL D’ASSO-

CIE UNIQUE
Constitution d’une Société à Responsa-

bilité Limitée à associe unique
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à Tanger du 19/10/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à responsabilité 
limitée à associe unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
ASSOCIE UNIQUE : 
• M. TARIK AZAHAF, de nationalité Maro-
caine,  né le 01/07/1999, titulaire de la CIN 
n° K518562, domicilié à TANGER, Douar 
Farihienne Gzenaya.
DENOMINATION : La société prend la 
dénomination de  (WIZA IMPORT EXPORT  
SARL D’ASSOCIE UNIQUE)
OBJET SOCIAL :
La société a pour objet de faire pour elle 
même pour le compte de tiers ou en partici-
pation, au  Maroc qu’à l’étranger :   
•  Transport bagage non accompagnée 
pour le compte d’autrui.
• Le commerce tant sur le marché intérieur 
qu’a l’importation et l’exportation, la repré-
sentation et le courtage de tous produits 
alimentaires.
Plus généralement : toute opération com-
merciale, industrielle, financière, mobilière 
et immobilière pouvant favoriser le dévelop-
pement de la société.
SIEGE SOCIAL :
Le siège social est fixé à Tanger, 6084 
QUARTIER FARIHIENNE ET 3 GZENAYA. 
DUREE : 99 années à compter du jour de 
sa constitution définitive.
CAPITAL SOCIAL : Le capital social est fixé 
à la somme de (Cent Milles dhs)
 (100.000,00 dhs), divisé en 1000  parts de 
100,00 dhs chacune souscrites en totalité, 
intégralement libérées et attribuées toutes 
à l’associe unique comme suit :
TARIK AZAHAF...: 1000  parts
GERANCE : La société est administrée 
par une ou plusieurs personnes physiques 
associées 
Ou non en qualité de gérant :
M. TRAIK AZAHAF, titulaire de la C.I.N N° 
K518562 est nommé gérant de la société 
pour une durée indéterminée    
BENEFICES : Les bénéfices nets après 
prélèvement de la réserve légale sont 

répartis entre les associés proportionnelle-
ment à leurs parts.
Le dépôt légal  a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Tanger le 
26/11/2020 sous R.C n°110051.

Pour Extrait et Mention
ABDELLAH BRIMOU

-----------------------------------------------------
ALDEA BLANCA SARL

SIEGE SOCIAL : 07 AVENUE ASSALAM, 
Immeuble Khalid REZ DE CHAUSSEE 

TANGER
Dissolution Anticipée
Questions diverses

I )  L’assemblée générale extraordinaire 
en date du 11/11/2019  a décidé  la dis-
solution Anticipée  de la société ALDEA 
BLANCA SARL,  Fixé le lieu de liquidation 
en son siège social à Tanger, 07 AVE-
NUE ASSALAM, Immeuble Khalid REZ 
DE CHAUSSEE. Nommé M. ABDER-
RAHMANE YAAKOUBI  liquidateur de la 
Société.
II )  Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de Tanger le 
26/11/2020.

Pour extrait et mention
Le Gérant

-----------------------------------------------------
Z INTERNATIONAL GROUP

Société à Responsabilité Limitée à 
Associé Unique

Au capital de 10.000,00 DH
Siège Social : 183 Avenue Prince Héri-
tier, Centre NREA, Rez-de-Chaussée, 

Bureau N° 13 Tanger.
Extrait de statuts

- Création      -  
I/ Aux termes d’un acte sous-seing privé en 
date à Tanger le 07/10/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
1- Dénomination :   
La dénomination de la Sté est :   Z INTER-
NATIONAL GROUP
2- Objet social :
A/ Principalement : 
- La Société a pour objet :
A/ Principalement : 
Services de consulting.
Toutes activités de conseil Juridique et ad-
ministratif pour toutes personnes physiques 
ou morales dans tous les domaines d’activi-
tés quelconques.
Conseil juridique et financiers dans toutes 
opérations d’investissement immobilier 
industriel et commercial. 
Commissionnaire et intermédiaire dans 
toutes opérations immobilières, indus-
trielles et commerciales.
L’aide aux particuliers et aux entreprises 
pour leurs développements, la transforma-
tion de leur d’activité, tel que : administratif, 
social, fiscal, QHSE…etc.
Prestation de services de gestion en géné-
ral, et la représentation devant les adminis-
trations publiques et prives.
Toute activité d’aide et d’accompagnement, 
de service, de conseil aux particuliers et 
aux entreprises, d’aide à la rédaction et 
la fourniture de documents administratifs, 
de recherche, de suivi pour l’accession au 
financement et toutes aides d’état.
La présentation des services d’administra-
tion, d’entretien et de nettoyage aux entre-
prises commerciales et industrielles.
La présentation de services de représen-
tation, d’intermédiation commerciale au 
niveau national et international, la vente 
de services de gestion commerciale et la 
gestion commerciale d’autres sociétés ou 
entités.
Projets d’investissement immobilier et de 
développement touristique.
Rénovation et construction de maisons, lo-
caux commerciaux et bâtiments industriels, 
et Tous les Travaux de la construction.
Activités d’importation et d’exportation de 
biens et services.
La Conception, le conseil, l’organisation, 
l’assistance, l’exécution de toutes opéra-
tions immobilières, industrielles et commer-
ciales.
La souscription, l’acquisition, l’achat, la 
vente, la négociation, la cession d’actions, 
de parts, d’obligations et d’une manière 
générale de toutes valeurs mobilières ou 
immobilières créées par toutes sociétés 
ou personnes morales, quels que soient la 
forme et l’objet.
Toutes opérations financières à réaliser par 
voie d’apports, de souscription, d’achats, 
de ventes de titres et de droits sociaux, de 
parts sociales et de commandite, de fusion, 
d’association, de participation ou de créa-
tion de société filiales.
Lesdites activités pourront être dévelop-
pées par la société, en totalité ou partiel-
lement, de manière directe ou indirecte à 
travers des participations dans des sociétés 
de même objet ou d’objet similaire.     
B/ Plus généralement :
Toutes opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et immobi-
lières pouvant favoriser le développement 
de la société. 
3- Siège social      : est fixé à : 183 Ave-
nue Prince Héritier, Centre NREA, Rez-de-
Chaussée, Bureau N° 13 Tanger.
4- Durée               : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
5- Capital social  : est fixé à 10.000,00 DH 
divisé en 100 parts sociales de 100 DH, 
entièrement Libérées et attribuées à :
Mr. ALFREDO JIMENEZ SUNE, de natio-
nalité espagnole, né le 09/07/1966 à Sé-
ville, titulaire de passeport N° PAK543911, 
demeurant à domicilié à Rue ALVAREZ 
QUINTERO, 27 5º Séville, Espagne.
6- Gérance : Mr. ALFREDO JIMENEZ 

SUNE, de nationalité espagnole, titulaire 
de Passeport N° PAK543911, domicilié à 
Rue ALVAREZ QUINTERO, 27 5º Séville, 
Espagne, Est désigné Gérant de la société 
pour une durée indéterminée. 
Signature
La société est valablement engagée pour 
tous les actes la concernant par la signa-
ture du gérant.
7- Année sociale : du 1er janvier au 31 dé-
cembre de chaque année.
II/ Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de Tanger le 
26/11/2020, R.C n° 110033.

Pour extrait conforme 
Le gérant 

Mr. ALFREDO JIMENEZ SUNE
-----------------------------------------------------

« FIPROF s.a.r.l »
 Fiduciaire des Professionnels 

Av Youssef Ibn Tachfine
 Imm. Ibn Tachfine Etage 5

N°2-Tanger
Tél : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44

E-mail : contact@fiprof.ma
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A 

RESPONSABILITE LIMITEE 
Au terme d’un acte sous seing prive en 
date à  Tanger le 12/11/2020, et enre-
gistré le 13/11/2020 sous les références 
(202000658147049), il a été établi les sta-
tuts de la société a responsabilité limitée  
dont les caractéristiques sont les suivants :
DENOMINATION :
La  Société prend la dénomination de: 
«LOGI TRUCK INTERNATIONAL SARL»  
Objet Social :
La Société a pour objet principalement au 
Maroc ou à l’étranger, directement ou indi-
rectement, tant pour son compte que pour 
le compte de tiers ou participation : 
• Transport routier national et international 
de marchandises. 
Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales,  industrielles, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement aux projets 
ci-dessus ou pouvant favoriser le dévelop-
pement de la société. 
Siège social :
Le  siège  social  est fixé  à  Tanger : AVE-
NUE MOULAY ISMAIL, 14, RESIDENCE 
MOULAY ISMAIL ,3éme ETAGE N°9.
Durée :
La durée  de  la société  est  fixée  à  99  
années.
Capital Social :
Le capital social est fixé à la somme de 
CENT  MILLE DIRHAMS (100.000,- DH)
Divisé en CENT (100) parts sociales de 
MILLE DIRHAMS (1.000,- DH) chacune, 
numérotées de 1 à 100 et attribuées à : 
1/ Mr. Nouriddin BENBOUCHETTA à 
concurrence de:
CINQUANTE parts sociales  
Ci,................. 50 Parts Sociales
2/ Mr. Mohamed SABBAN à concurrence 
de:
CINQUANTE parts sociales  
Ci,..................50 Parts Sociales
Soit au Total  =  100 Parts Sociales
Gérance :
2. Les associés nomment en qualité du 
gérant unique de la société et ce pour une 
durée illimitée: 
* Mr. Nouriddin BENBOUCHETTA, Maro-
cain, né le 01/03/1976, titulaire de CIN 
N°K267919 et demeurant à Tanger : MA-
BROUKA 5 RUE 32 N°2. 
Signature :
1. La société sera valablement engagée 
pour tous les actes la concernant par la 
seule signature du gérant unique.
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de Tanger le  
27/11/2020 sous le numéro 236076       RC: 
110087…

Pour Extrait et mention
FIPROF

-----------------------------------------------------
**SOCIETE SERVICE ADMIRALSHAHID 

** SARL*AU*
Constitution D’une Société Responsabi-

lités limitée A Associé Unique
Aux termes d’un acte sous-seing privé en 
date à Tanger du  07.07.2020
Il a été établi les Statuts d’une Société A 
Responsabilité Limitée a associé Unique 
(SARL) régie par les lois actuellement en 
vigueur au Maroc et notamment par la Loi 
N° 5-96 du 13 février 1997 ayant les carac-
téristiques suivantes : 
Dénomination     :   SOCIETE SERVICES 
ADMIRALSHAHID**SARL**AU
Capital Social    : 100.000 Dirhams divi-
sés en 1000 Parts (Mille)  de 100 Dirhams 
(Cent)  Chaque Part , répartis comme suit :           
MR. ABDEL JALAL CHAHID... : 1000 Parts.
TOTAL  =  1000 Parts
Objet       :      Gardiennage et sécurité, La 
surveillance de tout type                         
Siège Social  :   RUE MLY ABDELAZIZ 
N°131 RES ZOHRZ 1ER ETAGE N°20 
-TANGER-
Gérance     : MR. ABDEL JALAL CHAHID, 
exercera  les fonctions  de  Gérant-Unique  
de la Société et cela  pour une durée illi-
mitée,  sa signature individuelle  engagera 
légalement et valablement la Société.
Année Social  : Du 1er Janvier au 31 Dé-
cembre de chaque Année.
Bénéfices       :   Ils sont répartis entre les 
associés après prélèvement  de la Réserve 
Légale ( 5%) proportionnellement à leurs 
apports au 
Capital Social.
 Dépôt Légal :
Le Dépôt Légal a été effectué  au   Secréta-
riat - Greffe du Tribunal          de Commerce  
de Tanger en date du  27.11.2020

 Le Gérant:
MR. ABDEL JALAL CHAHID 
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اإن من حكمة اهلل تعالى اأن يبتلينا ويختربنا يف هذه الدنيا باأن�اع البالء ، فمرة 
يبتلينا بال�سراء ، واأخرى بال�سراِء؛ كل ذلك امتحانا منه �سبحانه لنا اأن�سكر اأم نكفر؟
فمن ابتلي بال�سراء ف�سكر فاإن ذلك خري له ، ومن ابتلي بال�سراء ف�سرب فاإن ذلك 
خري له . وهذا وذاك متثيل �سادق لال ال�ؤمن ال�ساكر ال�سابر، يق�ل عليه ال�سالة 
اإْن  للم�ؤمِن:  اإلَّ  لأحٍد  ذاَك  ولي�س  خرٌي،  ه  كلَّ اأمَره  اإنَّ  ال�ؤمِن!  لأمِر  َعَجًبا   « وال�سالم 

اُء �سرَب فكان خرًيا له«  رَّ اُء �سَكر فكان خرًيا له ، واإْن اأَ�ساَبْته �سَ اأَ�ساَبْته �َسرَّ
اإن البالء اأن�اع واأن�اع ، فمنه ما يك�ن يف البدن ، ومنه ما يك�ن يف ال�لد ، ومنه 
ُيقدره  الذي  البالء  من  ذلك  كل  و  ...؛  الزوجة  يف  يك�ن  ما  ومنه   ، الال  يف  يك�ن  ما 
الإميان  العباد فيه  البالء مما يجب على  ، وهذا  الرحمن على عباده  الرحيم  ربنا 

بالق�ساء والقدر.
 واإن من البالء الذي يقدره اهلل على عباده ، ما ي�ساب به الإن�سان من البتالء 
بالر�س ب�ستى �س�ره ، وه� واقع على ابن اآدم ل حمالٍة.. وذلك مما اأخربنا اهلُل  تعالى 
َوالأنُف�ِس  الأََمَ�اِل  َن  مِّ َوَنْق�سٍ  �ِع  َواْلُ �ْف  اْلَ َن  مِّ ِب�َسْيٍء  ُكْم  »َوَلَنْبُلَ�نَّ كتاِبه  يف  به 
َمَراِت« ، ثم اأعلمنا اأن هناك من �سي�سرب على هذا البالء واأن لهم الُب�سرى فقال  َوالثَّ
ثم   ، َراِجع�َن«  اإَِلْيِه  ا  َواإِنَّ  ِ هلِلّ ا  اإِنَّ َقاُل�ْا  يَبٌة  �سِ مُّ اَبْتُهم  اأَ�سَ اإَِذا  ِذيَن  الَّ اِبِريَن  ال�سَّ ِر  »َوَب�سِّ
اأخرب �سبحانه بعظيِم اأجر ال�سابرين ال�َسلِّمني هلل الرا�سني بقدر اهلل يف هذا البالء 

ْهَتُدوَن«. ِهْم َوَرْحَمٌة َواأُوَلِئَك ُهُم اْلُ بِّ ن رَّ َلَ�اٌت مِّ »اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �سَ
النار يف ياب�س الطب ، ل ينفك  انت�سار  اأدواء منت�سرة  اإن الأمرا�س والأ�سقام    

منها ع�سر، ول ي�ستقل عنها م�سر، ول �سلم منها ب�سر ول يكاد اإل من رحم اهلل :
َماِنَيْه  ِهْم      َول ُبدَّ ِلالإِْن�َساِن َيْلَقى الثَّ ا�ِس ُكلِّ ِرْي َعَلى النَّ َثَماِنَيٌة َتْ
ْقٌم َوَعاِفَيْه ٌر، ُثمَّ �سُ ٌر َوُي�سْ ُرْوٌر َوُحـْزٌن، َواْجِتَماٌع َوُفــْرَقــٌة      َوُع�سْ �سُ

اإن البالء بالر�س �سنة من �سنن الأنبياء 
الأنبياء  بع�س  ابتلي  فقد  ال�سالم  عليهم 
عربة  للنا�س  اهلل  جعلهم  حتى  بالر�س 
علينا  اهلل  ق�س  ممن  فكان   . وذكرى  وعظة 
يف القراآِن بالءه و�سربه نبي اهلل اأي�ب عليه 
ف�سلب  كثري  واأهل�ن  اأولد  له  كان   ، ال�سالم 
العليم  اهلل  من  ابتالء  ذلك  كل  ؛  كله  ذلك 
البرِي له ! ابتلي يف ج�سده باأن�اع البالء ، 
ول يبق منه ع�س� �سليم �س�ى قلِبه ول�ساِنه 
�سابر  كله  ذلك  يف  وه�  بهما،  اهلل  يذكر 
اْلَعْبُد  ِنْعَم  اِبًرا  �سَ َوَجْدَناُه  ا  اإِنَّ  ( حمت�سب 
اٌب ( ، ل يزد ذلك البالء اأي�ب ـ عليه  ُه اأَوَّ اإِنَّ
هلل  وحمدا   ، واحت�سابا  �سربا  اإل   ، ال�سالم 

�َب( ، فمن ابُتِلي ف�سرب  رْبِ اأيُّ و�سكرا ، حتى اإن الثل لي�سرب ب�سربه فيقال )�سرٌب ك�سَ
يف ج�سده اأو ماله اأو لده اأو اأهله اأو اإخ�انه ، فله اإ�س�ة بنبي اهلل اأي�ب –عليه ال�سالم-؛ 

حيث ابتاله اهلل مبا ه� اأعظم من ذلك ، ف�سرب واحت�سب ، حتى فرج اهلل عنه.
اأن الباري ـ جل �ساأنه ـ  اإل   ، اإن الأمرا�س والأ�سقام واإن كانت ذات مرارة وا�ستداد 
جعل لها حكما وف�ائد كثرية ، علمها من علمها وجهلها من جهلها ، واإذا اأراد اأحدنا اأن 
ينظر وي�ستعر�س �سيئا من ف�ائد الر�س، الذي يبتلي به اهلُل من �ساء من عباده؛ فاإنه 
اأ�سباب  �سيجد يف ن�س��س ال�حيني عَجبًا ، فمن ذلك اأن البتالء بالر�س �سبب من 
اإنَّ ِعَظَم الزاِء مَع ِعَظِم البالِء ،  حمبة اهلل للعبد ، يق�ل عليه ال�سالة وال�سالم » 
َخُط« ،  �سا، وَمن �َسِخط فله ال�سَّ َي فله الرِّ اأََحبَّ ق�ًما ابتالهم؛ فَمن َر�سِ اإذا  واإنَّ اهلَل 
ولذلك كان لأهل الإميان مع الر�س �ساأن اآخر، وذلك لأنهم يعلم�ن مبحبة اهلل تعالى 
 اإَِذا اأََحبَّ َقْ�ًما 

َ الم ) َواإِنَّ اهللَّ الة وال�سَّ لأهل البالِء ، وعزاوؤهم يف ذلك ق�له عليه ال�سَّ
ِه  اْبَتالُهْم( ، ويق�ل عليه ال�سالة وال�سالم ) ما يزاُل البالُء بال�ؤمِن وال�ؤمنِة يف نف�سِ
الر�سية  الأعرا�س  اأعظم  ومن   ، خطيئٌة(  علْيِه  وما   َ اهللَّ َيلقى  ى  حتَّ وماِلِه  وولِدِه 
ى التي ت�سيب الإن�سان ، فعن جابر بن عبد اهلل اأن  التي ُتذهُب الطايا؛ تلك المَّ
اِئِب ،  اأُمَّ ال�سَّ ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم دخل على اأم ال�سائب فقال ) َما َلِك َيا 
ى،  مَّ ي اْلُ بِّ ُ ِفيَها، َفَقاَل )ل َت�سُ ى ل َباَرَك اهللَّ مَّ ُتَزْفِزِفنَي؟( اأي: َتْرَتِعِديَن، َقاَلْت: اْلُ

ِديِد (. َها ُتْذِهُب َخَطاَيا َبِني اآَدَم َكَما ُيْذِهُب اْلِكرُي َخَبَث اْلَ َفاإِنَّ

اإن هناك من النا�س من كتب اهلل تعالى له منزلة عظيمة يف النة ، ولكنه ل 
تلك  اإلى  ب�سبه  لَي�سل  العالني..  رب  الر�س رحمة من  ياأتي  ، فعندها  بعمله  ي�سلها 
ِ َمْنـِزَلٌة  النزلة العظيمة ، قال عليه ال�سالة وال�سالم ) اإِنَّ اْلَعْبَد اإَِذا �َسَبَقْت َلُه ِمْن اهللَّ
ى  ُه َعَلى َذِلَك َحتَّ َ ربَّ ُ يِف َج�َسِدِه اأَْو يِف َماِلِه اأَْو يِف َوَلِدِه ُثمَّ �سَ َلْ َيْبُلْغَها ِبَعَمِلِه اْبَتالُه اهللَّ

ِ َتَعاَلى(. ِتي �َسَبَقْت َلُه ِمْن اهللَّ ُيْبِلَغُه اْلَْنِزَلَة الَّ
  لذلك كان لالبتالء بالر�س ف�ائد منها : اأن يعرف العبد مقدار نعمة العافية 
ونعمة ال�سحة ، فاإن العبد اإذا تربى يف العافية فال يعلم - غالبا- ما يقا�سيه البَتلى، 
ول يعرف مقدار النعم التي يعي�سها، فاإذا ابُتلي اأو �سلبت عنه العافية ول� م�ؤقًتا؛ كان 

اأكرث هّمه الع�دة اإلى حاله الأولى، فل�ل الر�س ما عرف قدر ال�سحة .
، ول يعني  اأن البتالء بالر�س مطلب من�س�د  اأن يظن  للمرء  اأنه ل ينبغي  اإل   
اأن يتمنى البالء ول  اإنه ل ينبغي للم�ؤمن  اإذا جاءه ل ي�ساأل اهلل ال�سفاء ، كال  اأنه 
اأن ي�ساأل اهلل اأن ينزل به الر�س ، فعن اأن�س  ر�سي اهلل عنه اأَن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل 
ُعَف ف�سار مثل الفرخ ، فقال له  عليه و�سلم عاد رجال من ال�سلمني قد َخَفَت اأْي: �سَ
اُه؟ (، َقاَل : َنَعْم ،  اأَُلُه اإِيَّ ر�س�ل اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم )َهْل ُكْنَت َتْدُع� ِب�َسْيٍء اأَْو َت�سْ
  ِ �ُل اهللَّ ْنَيا، َفَقاَل َر�سُ ْلُه ِل يِف الدُّ ُهمَّ َما ُكْنَت ُمَعاِقِبي ِبِه يِف الآِخَرِة َفَعجِّ ُكْنُت اأَُق�ُل: اللَّ
ُهمَّ اآِتَنا يِف  َتِطيُعُه ، اأََفال ُقْلَت: اللَّ ِ ل ُتِطيُقُه اأَْو ل َت�سْ ْبَحاَن اهللَّ �سلى اهلل عليه و�سلم )�سُ
اِر( فدعا اهلل له ف�سفاه ، بل علينا  ْنَيا َح�َسَنًة َويِف الآِخَرِة َح�َسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّ الدُّ
ب�س�ؤاِل اهلِل  تعالى العافيِة ، فعن العبا�س بن عبد الطلب ر�سي اهلل عنه قال: قلت : يا 
َ اْلَعاِفَيَة ( فمكثت اأياما  ر�س�ل اهلل ، علمني �سيئا اأ�ساأله اهلل عز وجل فقال )�َسِل اهللَّ
�ِل  ا�ُس َيا َعمَّ َر�سُ ثم فقلت : يا ر�س�ل اهلل ، علمني �سيئا اأ�ساأله اهلل ، فقال ل ) َيا َعبَّ

ْنَيا َوالآِخَرِة (. َ اْلَعاِفَيَة يِف الدُّ ! �َسِل اهللَّ ِ اهللَّ
اأن  يعتقد  اأن  بالر�س  للمبتلي  ولبد 
تعالى  قال   ، وحده  تعالى  اهلل  بيد  ال�سفاء 
ُت َفُهَ�  َذا َمِر�سْ عن اإبراهيم عليه ال�سالم } َواإِ
الإ�سراء)  �س�رة  يف  تعالى  وق�له   } ِفنِي  َي�سْ
ورحمة  �سفاٌء  ه�  ما  القراآن  من  وننزل 
 ، خ�ساراً(  اإّل  الظالني  يزيد  ول  للم�ؤمنني 
؛  اهلل  �سرع  مبا  بالتداوي  ي�سعى  اأن  وعليه 
القراآن  من  ال�سرعية  بالرقية  بالعالج  اإما 
اأبي  بن  عثمان  فعن   ، الاأث�رة  والأدعية 
اإلى  اأنه �سكا  الثقفي ر�سي اهلل عنه  العا�س 
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وجعا يجده 
اهلل  ر�س�ل  له  فقال  اأ�سلم  منذ  ج�سده  يف 
ِذي  ْع َيَدَك َعَلى الَّ �سلى اهلل عليه و�سلم )�سَ
َثاَلًثا،  اهلِل  ِبا�ْسِم  َوُقْل   ، َج�َسِدَك  ِمْن   َ َتاأَلَّ
اٍت اأَُع�ُذ ِباهلل َوُقْدَرِتِه ِمْن �َسرِّ َما اأَِجُد َواأَُحاِذُر( ، اأو باأخذ الأدوية الطبية  َوُقْل �َسْبَع َمرَّ
، فقد اأمر ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأمرا �سريحا بينا بالتداوي ، فعن اأ�سامة 
بن �سريك ر�سي اهلل عنه  قال : قالت الأعراب: يا ر�س�ل اهلل األ نتداوى ؟ قال ) نَعْم 
َع َلُه َدَواًء اإِلَّ َداًء َواِحًدا(. َقاُل�ا: َيا  ْع َداًء اإِلَّ َو�سَ َ َلْ َي�سَ ِ َتَداَوْوا ، َفاإِنَّ اهللَّ ، َيا ِعَباَد اهللَّ
ِ ، َوَما ُهَ�؟ َقاَل: )الَهَرُم(. وعن اأَبي �سعيد الدري ر�سي اهلل عنه اأن النبي  �َل اهللَّ َر�سُ
َدَواًء َعِلَمُه َمْن َعِلَمُه ،  َلُه  اأَْنَزَل  اإِلَّ  َداًء  ُيْنِزْل  َ َلْ  اإِنَّ اهللَّ �سلى اهلل عليه و�سلم َقاَل ) 
اُم؟ َقاَل: )اْلَْ�ُت( ، فال�سفاء  ِ َوَما ال�سَّ �َل اهللَّ اَم( َقاُل�ا: َيا َر�سُ َوَجِهَلُه َمْن َجِهَلُه اإِلَّ ال�سَّ
مطلب والطب و�سيلة ، والري�س خمدوم والطبيب خادم ، فالأخذ بالأدوية والعالج 
، ل ينايف الت�كل على اهلل ، ول ينايف الر�سا بقدر اهلل ، فهي من فعل ال�سبب ، وفعل 

ال�سبب ماأم�ر به .
ول يح�سن بالري�س اأن يتمنى ال�ت اأو يدع� به اإذا ا�ستد به الر�س ، لأن ال�سلم 
اأن�س  ل يزيده عمره اإل خرًيا ، فاإن كان ل بد فاعال فليقل ما ورد يف الديث عن 
نَيَّ اأََحُدُكُم الَْ�َت  بن مالك ر�سي اهلل عنه ، قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ) َل َيَتَمنَّ
ا ِل،  ُهمَّ اأَْحِيِني َما َكاَنِت اَلَياُة َخرْيً اَبُه ، َفاإِْن َكاَن َل ُبدَّ َفاِعاًل ، َفْلَيُقْل: اللَّ رٍّ اأَ�سَ ِمْن �سُ

ا ِل(. ِني اإَِذا َكاَنِت الَ�َفاُة َخرْيً َوَتَ�فَّ
ن�ساأل اهلل �سبحانه وتعالى اأن يعافينا واإياكم من البالء ، واأن يرفع عنا الأ�سقام 

والأمرا�س ، واأن يجعلنا يف �سحة وعافية . 

إعداد : عمـر قـربـاش

االبتالء بالمرض
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الزعيم ال�حدوي وامل�شتقبلي
• عبد العزيز الحليمي

عبد اخلالق

الطري�س
أحزابنا منذ التأسيس حتى مرحلة الكفاح، كانت تيارا 
فكريا قبل أن تكون تنظيمات مبثوثة في المدن والقرى، 
لكن في األطلس على الخصوص كان المد التحرري ينحو 
وحمو  موحا  فتميز  الدخيل،  لمحاربة  السالح  حمل  إلى 
الزياني والمجاهدة يطو، وكان امتــدادا ثوريـا لثورة عبد 

الكريم الخطابي في العشرينيات.
في  االنعتــاق  تسريــع  كيفيـة  في  الرؤى  اختلفــت 
واإلسبانــي،  الفرنسـي  االستعمــار  مــن  الخمسينيـــات 
العدو  إنهاك  بعد  المفاوضات  طريق  عن  فالسياسيون 
أن ال  يعتقــدون  والثوريــون  النار  مقاومته بوقف إطالق 
هذا  ذهب  وهنا  المسلح،  بالكفــاح  إال  االستعمار  مع  حل 
الخالف بقتل القائد عباس المسعدي ألنه أبى وقـف إطالق 
النـار وهنــاك من أوعــز هذا الفعل إلى المهدي بن بركة.

المد الثوري أخذ مجراه وأرعب االستعمــار حتى يخضع 
للتفاوض إلرجاع المغفور له محمد الخامس من منفــاه 

واالعتراف بالسيادة وبزوغ فجر االستقالل.
تباين  فرغم  االنعتاق،  قبل  والمنشورات  الجرائد  طريق  عن  أدبيا  تصوراتها  واكبت  فكريا  أحزابنا 
مقاصدها في كيفية البناء، إال أن الهدف األساسي هو االلتحام الشعبي بالعرش برجوع عاهل البالد من 

منفاه، بتالحم العرش مقرونا بالسيادة.
الجماهير،  قيادة  في  كفاءاتهم  على  الزعماء  وبرهن  وجنوبا،  شماال  التحرر  قوى  جغرافيا  انصهرت 

وشحنها، وتنظيم المقاومة واإلفصاح بقضية الوطن في المحافل الدولية.
كان الزعيم والقائد الفذ عالل الفاسي ملهم المقاومة والذي جلب من مصر باخرتين مشحونتين 
بالسالح هما »دينا« و »نصر« ومن المعلوم أن الزعيم عالل كان من أبرز المؤسسين لجيش التحرير، بل 
إنه كان رئيسا لمجلسه الموسع الذي كان يضم 27 عضوا، كما فاوض نظام فرانكو على جعل منطقة 
شمال خلفية لقواعد جيش التحرير وكان رفيقه في الكفاح الزعيم عبد الخالق الطريس في الشمال يعطي 
بذاته وأتباعه نماذج التحضر حاضرا ومستقبال في أدبيات حزبه جاعال اإلصالح هدفه، إصالح النفوس 
وإصالح ما تركه االستعمار على أرض الوطن، فالتحمت األهداف، فجسم عبد الخالق الطريس عقائديا 
ووحدويا اندماج حزب اإلصالح الوطني في حزب االستقالل وظلت كتلة العمل الوطني قاسما مشتركا 

بينهما.
عبد الخالق الطريس

٭ أسس الكتلة الوطنية في تطوان سنة 1930
٭ أصـدر أول جريدة باللغة العربيـة في المغرب

أصول الزعيم الطريس تعود إلى أصول موريسكية، نزحت إلى شمال المغرب إثر حملة التطهير بدعم 
من الكنيسة الكاتوليكية ضد مسلمي األندلس فاستوطنت مدينة تطوان.

النازحون من بالد األندلس كان من بينهم رجال الفكر والسياسة حظي بعضهم بالقرب من بالبالط 
السلطاني وأسندت لهم مهام سامية وكان من بينهم جد عبد الخالق الطريس الذي كان متعلما، حيث 
أصبح خليفة للسلطان على مدينة طنجة كما تشرف بتكليف من السلطان بمهمة رئاسة الوفد المغربي 

إلى مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي انعقد سنة 1906 بين 
ألمانيا  إلى  باإلضافة  وانجلترا  فرنسا  االستعمارية  الدول 

بغاية توسيع النفوذ في إفريقيا.
التحق الطفل الطريس بالكتاب القرآني قبل أن يلتحق 
الرحال  ويشد  العربية  اللغة  لدراسته  األهلية  بالمدرسة 
بعدها إلى جامعة القرويين، تفتحت شهيته إلى المعرفة 
العلم  لطالب  قبلـة  كانـت  التي  مصر  إلى  الهجرة  فقرر 

ومأوى للمهاجرين من البلدان الخاضعة لالستعمار.
في مصر قام بنشاط سياسي وقد كانت مركزا لممثلي 
عدد من الحركات التحررية واحتك بزعمائها أمثال شكيب 
أرسالن، وكانت مناسبة للتعريـف بقضيـة المغـرب، كانــت 
للجهود  ثمرة   1930 سنة  لتطوان  أرسالن  شكيب  زيارة 
التي بذلها الطريس، كان لفكر شكيب أرسالن تأثيرا كبيرا 
التي  اإلسبانية  األهلية  الحرب  من  الطريس  موقف  على 
اندلعت سنة 1936 بين فرانكو والجمهوريين والتي وقف فيها الطريس إلى جانب فرانكو بالرغم من 
أن أغلب سكان المنطقة الشمالية كانوا عاطفيا مع الجمهوريين نكاية في النظام اإلسباني الذي استعمر 

المنطقة.
بعد عودة الطريس إلى تطوان من رحلته العلمية إلى كل من جامعة القاهرة وجامعة السربون إرتأى 
نشر الوعي السياسي وذلك كان أول وطني قام بتأسيس تنظيم سياسي فأسس الكتلة الوطنية التي 
تحولت إلى حزب اإلصالح الوطني وذلك في الثالثينيات ولم يقتف الوطنيون أثره إال بعد عقد من الزمن إذ 

أسسوا كتلة العمل الوطني في األربعينيات.
أكد شعوره بالوحدة والتفاف أهل الشمال بالعرش عند االستقبال الكبير للسلطان محمد بن يوسف 
أثناء زيارته لطنجة يوم 9 أبريل سنة 1947 حيث ألقى الطريس في حضرة السلطان خطابا أبان عن 

فصاحته وتشبثه بالوحدة الوطنية.
أطلق الطريس صفارة اإلنذار عندما أقدمت فرنسا على نفي محمد الخامس يوم 20 غشت 1953، 
فظلت مظاهرات صاخبة في مدن الشمال عدة أسابيع، وتم االنتقال إلى الكفاح المسلح حيث كان منزله 

مأوى لخاليا جيش التحرير المغربي وحتى قيادة جبهة التحرير الجزائرية.
بعد كفاح مرير عاد السلطان محمد بن يوسف في 16 نونبر 1955.

كان الطريس أول سفير للمغرب في العاصمة اإلسبانية مدريد ثم سفيرا للمغرب في القاهرة وعاد 
سنة 1960 ليعين وزيرا للعدل في الحكومة التي ترأسها محمد الخامس وتولى فيها ولي العهد موالي 

الحسن مهمة نائب رئيس الوزراء.
حزب  فريق  رئيس  مهمة  تولى  حيث  تطوان  عن  برلمانيا  نائبا  الطريس  انتخب   1963 سنة  في 
بين  المسافة  بنفس  واالحتفاظ  باعتداله  للفريق  رئاسته  وتميزت  مغربي  برلمان  أول  في  االستقـالل 

الفرقاء.

سقط سهوا اسم عمر محمد 
»شـذرات  المقـال  كاتـب  قرباش 
محمد  النقيب  األستاذ  حياة  من 
المنشور  الريسونـي«  المصطفى 
بجريدة طنجة عدد 4131  صفحة 
 1442 األول  ربيع   21 بتاريخ   12
وبجريـــدة   2020/11/07 هي 
 7 صفحة   1071 عـدد  الشمــال 
1442 هي  ربيع األول   21 بتاريخ 

. 2020/11/07

ا�شتدراك
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خبر األسبوع

انفطرت قلوب األرجنتينيين 
دييجو  القدم  كرة  أسطورة  لوفاة 
شوارع  في  واحتشدوا  مــارادونــا، 
حداد،  مراسم  في  أيرس  بوينس 
اليوم  الحزين،  الخبر  سماع  فور 
األرجنتين  رئيس  وأعلن  األربعاء. 
لثالثة  الحداد  فرنانديز،  ألبرتو 
عمر  عن  مارادونا  وفاة  بعد  أيام 
60 عامًا في منزله عقب إصابته 
مشاكل  مع  ومعاناة  قلبية  بأزمة 
حمل  الــعــاصــمــة،  وفــي  صحية 
المشجعون أكاليل الزهور بالقرب 
لمارادونا،  السابق  النادي  من 
آخرون  بوكا جونيورز، فيما تجمع 
في حي سان أندريس الذي عاش 
فيه وفي مدينة ال بالتا التي عمل 

فيها مؤخرا لتدريب خيمناسيا ئي اسجريما وحملت الالفتات االلكترونية المضيئة 
في وسائل النقل العامة حول المدينة عبارة »شكرا دييجو«. وقال خوسيه لويس 
شوكيفا )53 عاما( أحد سكان بوينس أيرس »دييجو هو األعظم هنا واألفضل. 
التقيت بزوجتي عام 1986 حين سجل دييجو الهدف بيده« في إشارة لهدفه 
الشهير أمام انجلترا في كأس العالم بالمكسيك. وأضاف شوكيفا الذي ارتدى 
قميصا يحمل صورة مارادونا »الحقيقة بالنسبة لي أن دييجو يمثل كل شيء. 
كمشجع لبوكا وكمواطن أرجنتيني، نحن في حزن عميق«. وقالت ماريال بارج وهي 
محامية في بوينس أيرس »أنا حزينة جدا ألنه كان جزءا من طفولتنا ومراهقتنا. 

التفكير فيه يعيد لنا ذكريات االحتفال بكأس العالم 1986«.

الدوري اإلسباني
الريال يت�شلح بدفعة اأوروبية اأمام 

األفي�س.. وبر�شل�نة يتحدى اأو�شا�ش�نا

احلزن يخيم على العامل وعلى الأرجنتني 
بعد وفاة مارادونا

يلتقي ريال سوسيداد المتصدر مع ضيفه فياريال صاحب المركز الثالث، غدا 
األحد، ضمن المرحلة الـ 11من الدوري اإلسباني الممتاز، في مواجهة تشير إلى 
الوضعية الجديدة التي أصبحت عليها الليغا مع مرور الربع األول من الموسم. 
ويحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز الرابع ويلتقي مع ضيفه أالفيس اليوم 
السبت وبإمكانه فقط أن يتقدم للمركز الثالث حال فوزه. ويقبع برشلونة في 
المركز الـ 13 ويلتقي مع ضيفه أوساسونا صاحب المركز الـ 14 غدا األحد، بعد 
أسوأ بداية للنادي الكاتالوني منذ 29 عاما. وأصبحت الفرصة مواتية لظهور بطل 
جديد للدوري اإلسباني، منذ أن كسر أتلتيكو مدريد قاعدة هيمنة برشلونة والريال 
على الليغا، ونال اللقب في 2014.  ويقدم سوسيداد بقيادة المدرب إيمانويل 
الجواسيل مسيرة استثنائية في الموسم الحالي ونجح في الفوز على ملعب قادش 
في الجولة الماضية، ليعزز موقعه في الصدارة. لكن فياريال أيضا تحت قيادة 
مدربه أوناي إيمري ظهر حتى اآلن بشكل جيد وأظهر قدرته في المنافسة على 
الصدارة. وبإمكان ريال مدريد أن يضغط على أهل القمة من خالل مواجهته أمام 
أالفيس، منتشيا بالفوز على ملعب إنتر ميالن اإليطالي بهدفين دون رد مساء 
األربعاء، في دوري أبطال أوروبا. واستعاد زين الدين زيدان مدرب الريال، جهود 
العب وسطه البرازيلي كاسيميرو بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، في 
الوقت الذي يواصل فيه صانع اللعب البلجيكي إدين هازارد مساعيه، الستعادة 
مستواه المعهود، بعد تسجيله هدفا في شباك إنتر من ركلة جزاء. ورغم تعثره 
محليا، نجح برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان في استعادة هيبته 
بيضاء في دوري  برباعية  األوكراني  دينامو كييف  الساحق على  بالفوز  القارية، 
أبطال أوروبا يوم الثالثاء الماضي، في غياب ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج 
اللذين فضل كومان إراحتهما. وسيكون برشلونة بحاجة لتأكيد هذا التحسن 
عندما يستضيف أوساسونا، صاحب المركز الـ14، على ملعب كامب نو، غدا األحد.  
وشارك المدافع الشاب أوسكار مينجويزا في المباراة الماضية، بدال من المخضرم 
ويخرج  الركبة.  في  قوية  إصابة  بسبب  أشهر  لعدة  يغيب  الذي  بيكيه،  جيرارد 
اتلتيكو مدريد الوصيف لمالقاة مضيفه فالنسيا اليوم السبت وبإمكانه أن يتقاسم 
الصدارة مع سوسيداد برصيد 23 نقطة، حال فوزه. وانطلقت الجولة الـ 11 أمس 

الجمعة، بمباراة بلد الوليد مع ليفانطي.
نتائج الدورة 10:

أوصاصونة /  ويسكا: 1 – 1 
ليفانطي / إلتشي: 1 – 1  

فيا الريال / ريال مدريد: 1 – 1 
إشبيلية / سلطا: 4 – 2  

 أ.مدريد / برشلونة: 1 – 0  
إيبار / خيطافي: 0 – 0  

قاديس / ريال صوصيداد: 0 – 1 
غرناطة / بلد الوليد: 1 – 3 
أالفيس / فالينسيا: 2 – 2  

أ.بلباو / بيتيس: 4 – 0 
برنامج الدورة 10: 

أمس الجمعة:
الساعة   ( ليفانطي:   / الوليد  بلد 

التاسعة ليال(
اليوم السبت: 

إلتشي / قاديس: ) الساعة الثانية 
ظهرا(

)الساعة  أ.مدريد:   / فالينسيا 
الرابعة والربع مساء(

الساعة   ( إشبيلية   / ويسكا 
السادسة والنصف مساء(

 ريال مدريد / أالفيس: ) الساعة 
التاسعة ليال(
غدا األحد: 

برشلونة / أوصاصونة: ) الساعة 
الثانية ظهرا(

)الساعة  بلبــــاو:  أ.   / خيطافــي 
الرابعة والربع مساء(

)الساعة  غرناطــــة:   / سلطــــا 
السادسة والنصف مساء(

 ( الريال:  فيا   / صوصيداد  ريال 
الساعة التاسعة ليال( 

بعد غد اإلثنين: 
بيتيس / إيبار: ) الساعة التاسعة 

ليال(
الترتيب العام

1 - ريال صوصيداد: 23 نقطة
2 - أ.مدريد: 20 //

3 - فيا الريال: 19 //
4 - ريال مدريد: 17 //

5 - قاديس: 14//
6 -  غرناطة: 14//  

7 - اشبيلية: 13//
8 - أ.بلباو: 12 //

9 -  فالينسيا: 12 //
10 - إلتشي: 12 //

11 -  خيطافي: 12 //
12 -  بيتيس: 12 //
13 - برشلونة: 11//

14 - أوصاصونة: 11 // 
15 - أالفيس: 10 //

16 - إيبار: 10 //
17 - بلد الوليد: 9 //

18 - ليفانتي: 7 //
19 - ويسكا: 7 //
20 - سلطا: 7 //

للجامعـة  المديـري  المكتـب  عقـــد 
برئاسة  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية 
الماضي  السبت  يوم  لقجع،  فوزي  السيد 
لكرة  الوطنية  العصبة  بمعية  اجتماعا، 
القدم االحترافية والعصبة الوطنية لكرة 
القدم هواة والعصبة الوطنية لكرة القدم 
القدم  لكرة  الوطنية  والعصبة  النسوية 
المناظرة  تقنية  عبر  وذلك  المتنوعة، 
المرئية. وقال فوزي لقجع في االجتماع، أن 
الهدف بخصوص الموسم المقبل يبقى 
إطالق موسم رياضي في مستوى تطلعات 
جميع مكونات كرة القدم المغربية. وأعلن 
لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس 

القدم، عن تعاقد مع مستشهر جديد للبطولة الوطنية 
هذا  وخالل  لالتصاالت«.  »إينوي  بشركة  االمر  ويتعلق 
االجتماع، تمت مناقشة مجموعة من النقاط المدرجة في 
جدول األعمال، ضمنها البطولة الوطنية حيث قدم عبد 
السالم بلقشور، نائب رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم 
االحترافية عرضا مفصال حول تصور العصبة بخصوص 
الموسم الكروي المقبل، مشيرا إلى أن الجامعة تعاقدت 
اإلسباني  الدوري  برمجة  على  تسهر  أجنبية  شركة  مع 
البطولة  لبرمجة  الممتاز  اإلنجليزي  والدوري  الممتاز 
الوطنية االحترافية لتفادي كل المشاكل التي قد تعيق 
بلقشور  السيد  وأكد  المغربي.  للدوري  العادي  السير 
المقبل  الكروي  بالموسم  الخاصة  الوطنية  البطولة  أن 
ستنطلق رسميا يوم 4 دجنبر 2020، وستختتم في 18 
نهايتها  ستجرى  العرش  كأس  ومنافسة   2021 غشت 
الكروي. بعده، تطرق فوزي  الموسم  متزامنة مع نهاية 
لقجع للجموع العامة وأكد انه تم تخصيص شهر دجنبر 
الجهوية  والعصب  لألندية  العامة  الجموع  لعقد   2020
والعصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية والعصبة الوطنية 
لكرة القدم هواة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. 
واوضح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن 
هذه الجموع العامة باالمكان عقدها عبر تقنية المناظرة 
لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  ان  الى  المرئية مشيرا 
الكروية  االجهزة  اشارة جميع هذه  القدم ستكون رهن 
من أجل مصاحبتها ومواكبتها تقنيا لعقد جموعها العامة. 
وتحدث لقجع بعد ذلك عن الوضعية المالية للفرق وأكد 
السيد أن جميع االندية توصلت بوضعيتها المالية التي 
خضعت لمسطرة دقيقة لتحيينها حتى يتسنى لها لتحقيق 
توازنها المالي.  وطالب السيد لقجع من العصبة الوطنية 
تصور  وضع  هواة  القدم  وكرة  االحترافية  القدم  لكرة 
المديري  المكتب  المنافسة وعرضه على  لتطوير نظام 
القدم  لكرة  المغربية  الملكية  للجامعة  العام  والجمع 
تم   ، الدولية  المشاركات  وبخصوص  عليه.  للمصادقة 
التأكيد أن الفرق الوطنية ستشارك في منافسة خارجية 
واحدة كل موسم بناء على المركز الذي احتلته في البطولة 
الوطنية وفي منافسات كأس العرش. وفيما يتعلق بتأهيل 
الرمل  التحتية، أعلن عن تكسية مالعب سانية  البنيات 

بتطوان والملعب البلدي بواد زم وأحمد شكري بزمامرة 
بالعشب الطبيعي. من جانبه، قدم خليد لمغيفري، الكاتب 
العام للعصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية عرضا حول 
البطولة الوطنية للشبان بخصوص بالموسم الرياضي 
الماضي والذي لم يستأنف بسبب تفشي فيروس كورونا، 
حيث تمت المصادقة على اعتماد الترتيب الذي توقفت فيه 
البطولة عند الدورة 22 في 14 مارس الماضي. وأوضح 
الكاتب العام للعصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية أن 
الموسم المقبل للبطولة الوطنية للشبان ستنطلق في 12 
دجنبر 2020 على أن تختتم في 18 يوليوز 2021. هذا 
االجتماع تطرق لعقود المدربين، حيث تمت المصادقه 
على انه في حال فسخ العقد الذي يربط ناد بمدرب ال 
يسمح لهذا األخير بتقلد أي مهام تقنية أخرى بناد اخر من 
نفس الدرجة وفي نفس الموسم. كما تطرق لكرة القدم 
النسوية التي ستعرف انطالق البطولة االحترافية األولى 
بالفيديو،  المساعدة  تقنية  ثم  المغرب.  في  نوعها  من 
التقنية خالل  استعمال هذه  إمكانية  دراسة  تمت  حيث 
أربع مباريات من بطولة القسم الوطني الثاني احترافي في 
الموسم المقبل في انتظار تعميمها على باقي المباريات. 
وفي ما يلي برنامج مواجهات ممثلي الشمال، اتحاد طنجة 
والمغرب التطواني في بطولة الموسم المقبل 2020 / 

:2021
مواجهات اتحاد طنجة 

الجولة 1:
حسنية أكادير / اتحاد طنجة

الجولة 2: 
اتحاد طنجة / اولمبيك اسفي 

الجولة 3:
 الفتح الرباطي /  اتحاد طنجة  

الجولة 4: 
اتحاد طنجة / المغرب التطواني 

الجولة 5: 
نهضة الزمامرة  / اتحاد طنجة  

الجولة 6: 
اتحاد طنجة / سريع واد زم 

الجولة 7: 

الرجاء الرياضي/ اتحاد طنجة
الجولة 8: 

اتحاد طنجة   /مولودية وجدة 
الجولة 9: 

شباب المحمدية / اتحاد طنجة   
الجولة 10: 

اتحاد طنجة  / الجيش الملكي 
الجولة 11: 

نهضة بركان / اتحاد طنجة
الجولة 12: 

اتحاد طنجة   / الدفاع الحسني الجديدي 
الجولة 13: 

الوداد الرياضي / اتحاد طنجة   
الجولة 14: 

ا اتحاد طنجة   /لمغرب الفاسي 
الجولة 15: 

يوسفية برشيد / اتحاد طنجة
مواجهات المغرب التطواني

الجولة 1: 
شباب المحمدية / المغرب التطواني

الجولة 2: 
المغرب التطواني / الجيش الملكي 

الجولة 3: 
الدفاع الحسني الجديدي / المغرب التطواني  

الجولة 4: 
المغرب التطواني / اتحاد طنجة 

الجولة 5: 
يوسفية برشيد / المغرب التطواني 

الجولة 6: 
المغرب التطواني / حسنية أكادير 

الجولة 7: 
أولمبيك أسفي / المغرب التطواني

الجولة 8:
المغرب التطواني  / المغرب الفاسي 

الجولة 9: 
الوداد البيضاوي / المغرب التطواني

الجولة 10: 
المغرب التطواني / نهضة الزمامرة 

الجولة 11: 
الفتح الرباطي / المغرب التطواني

الجولة 12: 
المغرب التطواني / الرجاء البيضاوي 

الجولة 13: 
مولودية وجدة / المغرب التطواني

الجولة 14: 
المغرب التطواني / سريع واد زم 

الجولة 15: 
نهضة بركان / المغرب التطواني 

والقريــــة   2 الزياتن  ملعبي  يحتضن 
االرياضية يوم غد األحد مبارتي نصف نهائي 
من  المنظم  النعيمي«  الحميد  دوري«عبد 
وبتنسيق  البالية  طنجة  اتحاد  جمعية  طرف 
إطار  وفي  الـقدم،  لكرة  الشمال  عصبة  مع 
 45 بالذكــرى  المغربي  الشعـــب  احتفاالت 
النطالق المسيرة الخضراء والذكرى 65 لعيد 
أجلت  المنظمة  اللجنة  وكانت  االستقالل. 
األحد  يوم  مقررا  كان  الذي  النصف  برنامج 
إحتضان  بسبب  األحد،  غد  يوم  إلى  الماضي 

الملعبين لمنافسات خاصة بالعصبة.
2020 بمشاركة أندية، كوكب طنجة   29 أكتوبر  وانطلق الدوري منذ 
ومغرب  السانية   ورهان  الغندوري   ونادي  طنحة   ووفاق  طنحة   وأطلس 
طنجة  ونهضة طنجة  ووداد طنجة  وشباب العوامة  وشباب سيدي إدريس  

وشباب السانية ، باإلضافة إلى الفريق المنظم »اتحاد طنجة البالية«. 

الثالثة  الدورة  نتائج  يلي  ما  في  و 
نصف  وبرنامج  األول  الدور  من  واألخيرة 

النهائي:
نتائج الدورة الثالثة:

وداد طنجة / شباب السانية: 1 – 1 
كوكب طنجة / رهان السانية: 2 – 1 

مغرب طنجة / وفاق طنجة: 0 – 2 
نهضة طنجة / شباب العوامة: 4 – 4 
طنجة:  اطلس   / البالية  طنجة  إتحاد 

 1 – 2
سيدي  شباب   / الغندوري  نادي 

إدريس: 2 – 4 
برنامج نصف النهائي

غدا األحد 22 نوفمبر 2020 
الثانية بعد  2 على الساعة  وداد طنجة / كوكب طنجة )بملعب الزياتن 

الزوال( 
على  الرياضية  القرية  )بملعب  السانية  شباب   / البالية  طنجة  إتحاد 

الساعة الثانية بعد الزوال(.

اجلامعة تتعاقد مع �سركة اأجنبية ت�سهر على برجمة الدوري الإ�سباين
 والإجنليزي لتقومي البطولة الوطنية

م�اجهات احتاد طنجة واملغرب التط�اين
يف امل��شم اجلديد الذي ينطلق ي�م 4 دجنرب

الملحق الرياضي16

ملعبي الزياتن 2 والقرية االريا�شية يحت�شنان ن�شف 
نهائي دوري«عبد احلميد النعيمي«
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

تير شتيجن يعود للتوهج بإنجاز 
خاص مع برشلونة

الخميس،  يوم  إسباني  صحفي  تقرير  أفاد 
تيـــر شتيجن،  أندريــه  بوصول األلماـني مارك 
في  مميز  رقــم  إلى  برشلونــة،  مرمى  حارس 
مسيرته مع النادي الكتالوني. وبحسب صحيفة 
شتيجـــن  تيــر  وصل  الكتالونية،  »سبورت« 
مسيرته  في  نظيفة  بشباك  مباراة   100 إلى 
كييف  لقاء دينامو  في  الكتالوني،  الفريق  مع 
األوكراني، مساء الثالثاء. وفاز البارسا 0-4 على 
الفريق األوكراني في الجولة 4 لدور المجموعات 
بدوري أبطال أوروبا. وقالت الصحيفة إن مباراة 
لتير  خاص  ذات طابع  كانت  كييف  دينامو 
للمرة  البارسا  قيادة  شارة  حمل  حيث  شتيجن، 
الثالثة في مسيرته، بعد مباراتين سابقتين ضد 
سيلتا فيجو وهويسكا. وجاء وصول تير شتيجن 
أصل  من  نظيفة  بشباك   100 رقم  للمباراة 
240 لقاء خاضه مع برشلونة، بمعدل 41 % من 
مشاركاته. وسبق أن جدد تير شتيجن عقده مع 
برشلونة حتى صيف 2025، بشرط جزائي قدره 

500 مليون يورو.

اإلصابة تضع بيكيه بين خيارين
األربعاء  يوم  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
الماضي، عن آخر تطورات إصابة جيرارد بيكيه، 
مدافع نادي برشلونة. ويعاني بيكيه من التواء 
للركبة،  الجانبي  الرباط  في  الثالثة  الدرجة  من 
باإلضافة إلى إصابة جزئية في الرباط الصليبي 
ديبورتيفو«،  لصحيفة »موندو  ووفًقا  األمامي. 
الوقت  من  مهلــة  على  سيحصل  بيكيه  فإن 
عقب  اإلصابة،  من  التعافي  طريقة  في  للتفكير 
وأشارت  الجراحة.  خبير  كوجات  رامون  مقابلة 
الخضوع  بين  يختار  أن  عليه  بيكيه  أن  إلى 
الخبراء،  لعملية جراحية، وهو ما يفضله معظم 
ألن هذا الحل األفضل إلصالح الرباط الصليبي 
األمامي. وهناك برنامج آخر للتعافي، عن طريق 
اللجوء  دون  العالج،  في  محافظ  أسبوع  اتباع 
للجراحة. وأوضحت الصحيفة أن في حالة إجراء 
جراحة ستكون فترة الغياب 6 أشهر على األقل، 
وقد تصل إلى 8 أشهر، بينما مع العالج المحافظ 
 4 غضون  في  أخرى  مرة  اللعب  لبيكيه  يمكن 
إن  ديبورتيفو  موندو  وقالت  فقط.  أشهر   5 أو 
القرار  التخاذ  أيام،  عدة  أمامه  يزال  ال  بيكيه 

النهائي ألسلوب التعافي من اإلصابة.

قسم االبتكار في برشلونة
يقدم تقنية جديدة

)بارسا  برشلونة  في  االبتكار  قسم  قدم 
التقنية،  )بيكسلوت(  وشركة  هاب(  إنوفيشن 
القدم  لكرة  آلية  كاميرا  الماضي،  الثالثاء  يوم 
قادرة على توفير إحصاءات، ومصممة خصيصًا 
الجهاز  الناشئين. ويحمل  الستخدامها في فرق 
كاميرا  عن  عبارة  وهو  إير(،  )بيكسلوت  اسم 
تدريب،  موقع  أو  القدم  لكرة  ملعب  بأي  توضع 
إلى  الحاجة  دون  ساعة   13 حتى  ويستطيع 
مشغل، ويسجل إحصاءات وبيانات تحليلية للعب 
للشركة،  التنفيذي  المدير  وقال  آلية.  بصورة 
المباراة  هو  عليه  تحصل  »ما  فيربر  آلون 
بالكامل وكل اإلحصاءات. يمكنك الحصول على 
لو  كما  حرارية،  وخرائط  اللقاء  حول  معلومات 
كانت مباراة للمحترفين، بالنسبة ألي أكاديمية 
إجوسكيزا  إيمانول  كشف  بينما  قدم«.  كرة 
أن  إنوفيشن هاب،  بارسا  المشروع في  مسئول 
األخير  العام  خالل  تجربتها  بدأت  التقنية  هذه 
»عرضوا  وأضاف  بالنادي.  الناشئين  فرق  في 
في  ونساعدهم  لتجربتها  القطع  بعض  علينا 
تطوير المشروع. نختار بعض الوظائف ونبلغهم 
مع  تتوافق  كي  أخرى  جوانب  تعديل  بضرورة 

فرق الناشئين لدينا«

ريال مدريد يفك عقدة سان سيرو
مضيفه  أمام  من  فوزًا  مدريد  ريال  انتزع 
المباراة  في  مقابل،  دون  بهدفين  ميالن،  إنتر 
إطار  أقيمت على ملعـب سان سيــرو، في  التي 
شبكة  وذكرت  أوروبا.  أبطال  دوري  منافسات 
حقـــق  مدريــد  ريال  أن  لإلحصائيات،  »أوبتا« 
الفوز في ملعب سان سيرو، ألول مرة في تاريخ 
مشاركته بهذا الملعب. وأضافت أن الميرينجي 
قبل الفوز على اإلنتر، كان قد خاض 15 مباراة 
بسان سيرو لم يحقق فيها أي فوز، حيث تعادل 
5 مرات وخسر 10 مرات. وبفوز ريال مدريد رفع 
األبيض رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني في 
 8( مونشنجالدباخ  المتصدر  خلف  المجموعة، 
نقطتين  عند  اإلنتر  رصيد  تجمد  بينما  نقاط(، 

بالمركز األخير.

هازارد يكسر صيامه األوروبي 
ويبحث عن ستعادة الثقة

نجح هازارد نجم ريال مدريد، في هز شباك 
مساء  الفريقين،  مواجهة  خالل  ميالن،  إنتر 
المجموعات  دور  منافسات  إطار  في  األربعاء، 
الهدف  هازارد  وسجـــل  أوروبا.  أبطال  لدوري 
ليمنح  جزاء  ضربـــة  من  مدريــد  لريال  األول 
»سكاواكا«  شبكة  وبحسب  للميرنجي.  التقدم 
لإلحصائيات، فإن هذا الهدف هو األول لهازارد 
وأول  مدريد،  ريال  بقميص  األبطال  دوري  في 
نوفمبر2017.   22 منذ  البطولة  في  له  هدف 
بهدفين  باالنتصار  سعادته  البلجيكي،  وأبدى 
الرابعة من  الجولة  إطار منافسات  رد، في  دون 
دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وقال خالل 
تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو »أنا 
بحاجة لمزيد من خوض المباريات والدقائق في 
لي،  »بالنسبة  وتابع  الثقة«.  الستعادة  الملعب 
من المهم تسجيل األهداف، لكن األهم انتصار 
للفريق،  رائعة  مباراة  »كانت  وأضاف  الفريق«. 
متبقيتين،  مباراتين  خوض  أمامنا  زال  ال  لكن 
أساسيًا  هازارد  نقاطهما«.وشارك  حصد  ونريد 

في المباراة ونجح في تسجيل هدف.

صفقة تبادلية منتظرة بين ريال 
مدريد وإنتر ميالن

األربعاء  يوم  إيطالي،  صحفي  تقرير  أفاد 
بين  تبادلية  صفقة  عقـــد  بإمكانية  الماضي، 
الميركاتو  في  ميـــالن،  وإنتـــر  مدريد  ريال 
موقع  »كالتشيو  وبحسـب  المقبـــل.  الشتوي 
ميركاتو« اإليطالي، فإن الصفقة تقضي بانتقال 
إنتر،  إلى  مدريد،  ريال  العب  أالركون،  إيسكو 
العب  إريكسن،  كريستيانو  انتقال  مقابل 
الثنائي  وارتبط  الميرنجي.  إلى  النيراتزوري، 
متشابهة،  ألسباب  النادييـــن،  عن  بالرحيـــل 
الدين  زين  مدربه  خطط  عن  ابتعد  فإيسكو 
في  فرصه  وتراجعت  واضح،  بشكل  زيدان 
األمر  ونفس  مستــواه،  تراجع  بعد  المشاركة 
حسابات  من  خرج  الذي  إلريكسن،  بالنسبة 
في  اللعب  على  تأقلمه  لعدم  كونتي  أنطونيو 
إيطاليا. وأوضح التقرير، أن المفاوضات لم تبدأ 
بين الناديين بعد، ولكن األمر قد أثير بالفعل. 
إنتر  إلى  إيسكو  انضمام  أن  إلى  التقرير،  وأشار 
الثنائي  مع  كبيرة  هجومية  قوة  سيمثل  ميالن 
أن  وسبق  مارتينيز.  والوتارو  لوكاكو  روميلو 
حاول ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق 
ليوفنتوس، ضم إيسكو إلى البيانكونيري، لكنه 
لم ينجح في ذلك، ويعتبر اآلن من أبرز األسماء 

المرشحة لخالفة كونتي في النيراتزوري.

اأ�شريح ي�شرد ق�شة خروج البنك ال�شعبي لكرة 
ال�شلة من رحم اجلمعية الريا�شية املدر�شية

ثالث انت�شارات وتعادل لحتاد طنجة
يف مع�شكر اأكادير وياأمل ال�شتقبال مبلعبه

الذي يظهـــر في  الفريــق  لهذا 
كما  رائعتين  وذكــرى  قصة  الصورة 
من  أسريــح  محمد  الحـاج  يحكيهـا 
مواليد سنة 1943 بطنجة، ويعد من 
البدنية  التربية  أساتذة  أربعة  ضمن 
األوائل الذين دشنوا هذه المهنة على 
الصعيد الوطني سنة 1963، بعدما نال 
شهادة الباكلوريا بثانوية ابن الخطيب 
بطنجة. وشارك في العديد من الدورات 
في  التدريب  شواهد  ونال  التكوينية 
كرة القدم والريكبي، لكن كرة السلة 
الرياضات  باقي  من  أكثــر  سكنتــــه 
الجماعية، وهو بالمناسبة األب الروحي 
من  باعتباره  الوطنية  السلة  لكرة 

المدربين األوائل في هذه اللعبة.
الرياضية  على  الغيورين  أبناء طنجة  بالمناسبة من  أسريح 
والكرة البرتقالية التي تعتبر رياضة المثقفين. وهذا ما تجسده 
األسماء الموجودين ضمن هذه التركيبة لفريق الجمعية الرياضية 
المدرسية لطنجة لكرة السلة والتي تضم بالنسبة للواقفين  من 
يسار الصورة )محمد الوكيلي، المرحوم عبد اللطيف الركالة، عبد 
اللطيف الدفوف، محمد خليل عاشور، الصديق الشقيري، محمد 
اسريح )الرئيس والمدرب(. وبالنسبة للجالسين من اليسار)حميد 

الشركي، رشيد الميموني، احمد بولعز، محمد التمسماني(.
هذا الفريق اسسه الحاج محمد اسريح سنة 1974. وتعود 
الصورة للتركيبة التي شاركت في االلعاب المدرسية  بمدينة فاس 

بثانوية موالي ادريس.
ذكرى هذه المشاركة تظل راسخة في ذهن االستاذ اسريح، 
حيث خاللها انبثقت فكرة المشاركة بالفريق في البطولة الوطنية 
باقتراح من العب الفريق، اذاك المرحوم عبد اللطيف الركالة يقول 
اسريح« فعال طرح المرحوم قيد حياته، علي الفكرة وبالحاح. كنا 
نتوفر على فريق نمو\جي من الطلبة، اصبحوا فيما بعد اطر رفيعة 
تشغل مناصب هامة ومهن محترمة. الننا في عهدنا كنا نشتغل 
على امرين، رياضة ودراسة. باعتبار ان الدراسة كانت اولوية لبناء 
وانخرطنا  اهلل  على  توكلنا  اسريح«فعال  يتابع  الفرد«.  مستقبل 
في بطولة القسم الوطني الثاني خالل الموسم الرياضي 1973 

الخبرة مع فرق قوية  الموسم االول فرصة لكسب  /1974، كان 
اذاك من حجم المغرب الرباطي كنموذج. وفي الموسم الموالي 
1974 / 1975 تاخر موعد انطالق البطولة،  حيث صادف التحضير 
النطالق المسيرة الخضراء، وانطلقت المنافسات متاخرة، وتمكنا 
من خوض مشاركة مميزة بلغنا اثرها منافسات السد التي اجريت 
مالل  بني  مراكش،  من  فرق  بمشاركة  البيضاء  بالدار  اطوارها 

وسطاد المغربي، ولم يحالفنا الحظ في الصعود«.
مسار  في  استثنائية  محطة  شكل   1976  /  1975 موسم 
الفريق، حيث سيشهد ظهور فريق البنك الشعبي العتيد، والحكاية 
انطلقت من  الحكاية  أسريح«  الحاج محمد  يقول  بدات من هنا 
بطنجة.  األمريكية  بالمدرسة  نظم  دوري  في  فريقنا  مشاركة  
حيث نلنا إعجاب متتبعي الدوري، ضمنهم أطر من مؤسسة البك 
الشعبي، في مقدمتهم السيد البقالي الطاهري، المدير الجهوي 
للمؤسسة. حيث اقترح علينا تغيير اإلسم. ومن هنا بدأت حكاية 
الجمعية  انبثق من رحم  الذي  السلة  لكرة  الشعبي  البنك  فريق 
يونيو  نهاية شهر  في  بطنجة  السلة  لكرة  المدرسية  الرياضية 
لنا بهذا اإلسم تمكنا من بلوغ مرحلة  1976. وفي أول موسم 
السد في بطولة القسم الوطني الثاني بمشاركة أندية من وجدة، 
القسم  إلى  الصعود  تحقيق  من  وتمكنا  وأكادير.  البيضاء  الدار 
األول. وأعتذر إن خانتني الذاكرة في عدم تذكر بعض األسماء أو 

بخصوص بعض المعطيات«.

حقق اتحاد طنجة لكرة القدم انتصاره الثالث في معسكره 
اإلعدادي بمدينة أكادير على حساب أولمبيك الدشيرة بهدفين 
الجديد أكسيل مايي مقابل هدف واحد. وافتتح  الوافد  أحرزهما 
الفريق الطنجاوي مبارياته اإلعدادية باكادير بفوز على فريق نجاح 
سوس بهدفين لهدف واحد. كما فاز في المباراة الثانية على اتحاد 
آيت ملول بثالثة أهداف لصفر، سجل منها الوافد الجديد أكسل 
في  تعادل  فيما  الديب.  يونس  توقيع  مايي هدفين وهدف من 

المباراة األخيرة أمام حسنية أكادير بهدفين لمثلهما
وافتتح اتحاد طنجة مبارياته التحضيرية بتعادل بدون أهداف 
أمام اتحاد الزموري للخميسات يوم 7 نوفمبر الحالي بمدينة طنجة، 
قبل سفره إلى أكادير في رحلة جوية منذ 8 نوفمبر الحالي حيث 
دخل هناك في معسكر إعدادي للبطولة يستمر إلى غاية يوم األحد.  

وأوضح ادريس المرابط، مدرب اتحاد طنجة أن معسكر أكادير مر 
في ظروف جدية، ومنحه فرصة اختبار مجموعة من الالعبين قبل 
تحديد التوليفة المناسبة لدخول منافسات البطولة بصورة أفضل 
من التي ظهر بها الفريق في الموسم الماضي. وأكد المرابط 
عزمه االعتماد على العبين شباب بالفريق، سيستفيدون من خبرة 
العبين آخرين أكدوا حضورهم في الموسم الماضي. وعبر مدرب 
اتحاد طنجة عن ارتياحه لبرنامج البطولة وتأجيلها إلى 4 دجنبر 
ما يخدم مصلحة فريقه حتى يتسنى له االستقبال بالملعب الكبير 
بطنجة الذي تخضع أرضيته لإلصالح، وأكدت إدارة الملعب إمكانية 
فتح أبوابه في وجه الفريق بهذا التاريخ. وكان اتحاد طنجة مهددا 
باالستقبال خارج ملعبه خالل المباريات األولى من البطولة، حيث 

كان الملعب البلدي بالقنيطرة الخيار األقرب للفريق الطنجاوي.
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المديري  المكتب  الذي عقده  االجتماع  حمل 
برئاسة  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  للجامعة 
فوزي لقجع، يوم السبت الماضي، بمعية العصبة 
الوطنية لكرة القدم االحترافية والعصبة الوطنية 
القدم  لكرة  الوطنية  والعصبة  القدم هواة  لكرة 
النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، 
من  مجموعة  المرئية،  المناظرة  تقنية  عبر 
أن  يتبين  والتي من خاللهــا  الهامـــة  القرارات 
الموسم الكروي الجديد سيشهد مسارا في غاية 
مجموعة  وتفادي  حقيقي  احتراف  نحو  األهمية 
من المشاكل والعراقيل التي تخلفها نهاية كل 
موسم.  ومن أبرز هذه القرارات، تعاقد الجامعة 
الدوري  برمجة  على  تسهر  أجنبية  شركة  مع 
الممتاز،  اإلنجليزي  والدوري  الممتاز  اإلسباني 
التعاقد  هذا  ويروم  طبعا.  رائدان  دوريان  وهما 
في  المشاكل  تخلق  ما  وعادة  جدا  هامة  مسألة 
الشركة  فهذه  البرمجــة.  وهــي  البطولة،  سير 
ستسهر على برمجة البطولة الوطنية االحترافية 
لتفادي كل المشاكل التي قد تعيق السير العادي 
يوم  رسميا  ستنطلق  التي  المغربية  للبطولة 
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ومنافسة كأس العرش ستجرى نهايتها متزامنة 
مع نهاية الموسم الكروي. و من الناحية الثانية، 
قرار هام تم اتخاذه بخصوص المشاركات الدولية 
الوطنية  الفرق  أن  التأكيد  تم  حيث  لألندية، 
موسم  كل  واحدة  خارجية  منافسة  في  ستشارك 
البطولة  في  احتلته  الذي  المركز  على  بناء 
وهذا  العرش.  كأس  منافسات  وفي  الوطنية 
التي  األندية  بعض  احتجاج  مشكلة  حتما  سيحل 
كانت تشارك في أكثر من منافسة وتشتكي من 
ضغط المباريات، ما يحدث هوة وصراع بين باقي 
وضع  تمت  القرارات،  هذه  جانب  إلى  و  األندية.  
حد لفوضى المدربين، بالتأكيد على انه في حال 
فسخ العقد الذي يربط ناد بمدرب ال يسمح لهذا 
اخر من  بناد  أخرى  تقنية  مهام  أي  بتقلد  األخير 
سيفسح  ما  الموسم.  نفس  وفي  الدرجة  نفس 
المجال للمدربين العاطلين إليجاد فرص العمل.. 
الجديدة  القرارت  من  مهمة  أخرى  نقطة 
بشأن الموسم الجديد التعاقد مع مستشهر جديد 
»إينوي  بشركة  االمر  ويتعلق  الوطنية  للبطولة 
مداخيل  إنعاش  على  يشجع  ما  لالتصاالت«. 
إلى  الشركات.أضف  بين  منافسة  وخلق  الجامعة 
حي  التحتية،  البنيات  بتأهيل  تتعلق  نقطة  هذا 
الرمل  سانية  مالعب  تكسية  عن  اإلعالن  ثتم 
شكري  وأحمد  زم  بواد  البلدي  والملعب  بتطوان 
بزمامرة بالعشب الطبيعي، ما يعني فشل تجربة 
العشب االصطناعي والعودة من جديد إلى األصل 
وكسو المالعب المغربية بالعشب الطبيعي. على 
للبطولة  ومغايرة  جيدة  انطالقة  ننتظر  العموم 

الوطنية االحترافية. بالتوفيق.

سانتي كازورالحوار السبت

قرارت هامة تخدم 
م�شتقبل البط�لة 

الحرتافية ال�طنية

دشن سانتي كازورال اسمه بأحرف من ذهب في 
في  فاعال  عضوًا  كان  أن  بعد  اإلسبانية  الكرة  تاريخ 
الجيل الذهبي الذي بسط سيطرته على الكرة العالمية 
خالل سنوات عديدة شملت الفوز بكأس العالم 2010 
ونسختين متتاليتين من كأس أوروبا. و كان كازورال 
شابًا يافعًا عندما انضم إلى »الروخا« بعمر الـ21 سنة، 
ونجح على مدار السنوات التالية أن يثبت نفسه واحدًا 
من أهم العبي خط الوسط الذين يمتلكون ميزات 
فريدة، لذلك لم يكن مستغربًا أن يطلق عليه لقب 
»إل ماغو« وتعني الساحر نظير ما يفعله فوق أرضية 
التباري، وتمريراته المتقنة ومراوغاته الرائعة عداك عن 
اتقانه التسديد بكلتا القدمين. و قام سانتي بمشوار 
التوقفات  بعض  رغم  القدم،  كرة  عالم  في  طويل 
سحره  لينثر  عــاد  لإلصابات،  تعرضه  بفعل  اإلجبارية 
في »الليغا« طيلة الموسمين الماضيين مع فياريال، 
ما لفت انتباه نادي السد القطري الذي نجح في إقناعه 
بخوض تجربة فريدة في البالد التي ستستضيف كأس 
من  أشهر  أربعة  بعد  و  عامين.  بعد  المقبلة  العالم 
وصوله إلى الدوحة خصص كازورال وقتا للحديث مع 
موقع »فيفا.كوم« عن نقلته الجديدة إلى قطر، كما 
عاد بالذاكرة إلى حقبته مع »الروخا« واستذكر العمل 
الكبيرين »أراغونيس وديل بوسكي«  المدربين  مع 
كما أعطى رأيه بصديقه تشافي وبالبطولة القطرية 

ونادي السد.

منها.  سجلوا  التي  الركنية  الركلة  من  الهفوة  تلك  كات 
عندما نراجع ما حدث فإننا الزلنا نشعر باالحباط، وهذا ما 
يدفعنا لرفع النسق من جديد، حيث تأهلنا لنهائي بطولة 
كأس األمير، ونحن في صدارة دوري نجوم قطر، ونريد أن 
نواصل في القمة ونكرر المحاولة من جديد في دوري أبطال 

آسيا 2021.
تلعب اآلن تحت إشراف صديقك وزميلك السابق 

في المنتخب، حدثنا عن تشافي الالعب والمدرب؟
تشافي العب رائع، العالم كله رأى ما فعله حين كان مع 
برشلونة أو المنتخب، يعتبر أحد أفضل العبي خط الوسط 
على مدار التاريخ، باألداء الذي قدمه أو األلقاب الكبيرة التي 
الجميل أن تلعب تحت قيادته في نادي  كسبها. اآلن من 
طموحات  ولديه  الفريق  مع  رائع  بعمل  يقوم  هو  السد. 

كبيرة، وأعتقد أن الجميع يكن له الحب والتقدير.
يريد  الجميع  التدريبي،  مستقبله  ترى  وكيف 
ليقود  نو«  بـ«كامب  المدرب  مقعد  في  مشاهدته 

البرسا مثل جوارديوال سابقا؟
يوميا،  معه  أتعامل  فأنا  رائع  مدرب  تشافي  شك  بال 
العبا  كان  عندما  القيادية  الصفات  من  الكثير  يملك  وهو 
ثم مدربًا. إنه يتطور بشكل كبير وينفذ األفكار الخاصة به، 
أعتقد أنه سيكون مدربا لبرشلونة في الفترة المقبلة، لكن 
هذا هو قراره وبالتأكيد يعرف الوقت المناسب للقيام بهذه 
الخطوة. وباالعتماد على أنه من ال ماسيا مثلما كان بيب 
»جوارديوال« فهذا ال يعني أنه سيكون نسخة طبق األصل، 
ويملك  وجديدًا  مختلفا  أسلوبا  لديه  أن  أرى  العكس  على 
الكثير من األفكار الفنية التي يطبقها في أرض الملعب، أنا 

متأكد أنه سيكون مدربا عظيما، انتظروه.
عليك  أراغونيس  لويس  راهن  حين  بك  لنعد 
التوجه  قبــل  األولى  للمرة  للمنتخب  دعاك  عندما 

مباشرة لكأس أوروبا 2008؟
الكثير  أعطى  الراحل  المدرب  فهذا  بالكثير،  له  أدين 
للتألق وجعلهم  الفرصة  للكرة اإلسبانية ومنح نجوما كثر 
الدعوة  تلقيت  حين  أنني  أتذكر  القمة.  نحو  ينطلقون 
رائعًا  للمنتخب قبل »يورو 2008«، كان شعورًا  لالنضمام 
أن تكون شابا في بداية طريقك وتحصل على هذه الفرصة 

الكبيرة.
وإسبانيا حققت اللقب وأنــت شاركــت بهــذا 

التتويج؟
تشافي  جانب  إلى  لعبت  لقد  حقًا،  مدهشًا  األمر  كان 
ودافيد سيلفا، وإنييستا وغيرهم. لقد تعلمت الكثير منهم 

هل يمكن أن تحدثنا عن قرارك باالنتقال إلى 
قطر واللعب في صفوف السد؟

كازورال: نعم، أعتقد أنه من المثير القيام بمثل هذه 
التجربة واالنتقال مع عائلتي إلى بالد جديدة. في الحقيقة 
لقد  السد،  ونادي  قطر  مرات عن  عدة  تشافي  مع  تحدثت 
شجعني كثيرًا على القيام بما فعله سابقًا باللعب مع الفريق، 
بشكل  يلعب  فريق  والسد  هنا،  قوية  المنافسة  أن  وكيف 
ممتاز يتطلع دوما للفوز بالبطوالت المحلية والقارية. أتيت 
إلى هنا بنية تقديم أفضل ما لديّ ومساعدة الفريق على 
الفوز بااللقاب. أنا سعيد هنا اآلن وأعتقد أنه المكان األفضل 

إلنهاء مسيرتي الكروية.
بدأت بشكل جيد مع السد، وأحرزت لقبا محليا، 
مالعب  أحد  على  الرسمية  األهداف  أول  وسجلت 

كأس العالم قطر 2022، ماهو شعورك؟
لقد كان حقًا شعورٌ رائع، التسجيل في أحد االستادات 
في  سيبقى  أنه  أعتقد   ٢٠٢٢ قطر  لنهائيات  المخصصة 
الذاكرة. في تلك المباراة حققنا فوزًا كبيرًا وسجلت هدفين 
أجل  من  أملك  ما  كل  تقديم  وهو  رائع  بانطباع  وخرجت 
الفريق ومساعدته على الفوز دائمَا. يعود الفضل لكل أعضاء 
التأقلم.  اللحظات األولى على  الفريق الذي ساعدوني منذ 
هذه  قطر،  نجوم  كأس  لقب  نحرز  أن  جيدة  بداية  وكانت 

فاتحة خير بالنسبة لي.
أبطال  دوري  في  التوفيق  يحالفكم  لم  لكن 

آسيا 2020؟
في  تلعب  فالمباريات  للنهائي،  التأهل  هدفنا  كان 
الدوحة وكنا ندرك أهمية ذلك. ظروف هذا التجمع واللعب 
المباريات بشكل متتالي، كان صعبا على الجميع، لكن أعتقد 
في  وحتى  المجموعات،  دور  في  جيدة  مباريات  قدمنا  أننا 
الدور الثاني أمام بيرسبوليس، كانت مباراة متكافئة وصنعنا 
العديد من الفرص التي لم نوفق في ترجمتها، وفي النهاية 

خالل ذلك الوقت وبدورهم ساندوني خالل المعسكر وفي 
ربع  في  الصعبة  المباراة  تلك  أتذكر  للمباريات.  التحضير 
النهائي )أمام إيطاليا(، شاركت بداية الشوط الثاني بديال 
اختياري  وتم  الترجيح،  لركالت  المباراة  وذهبت  إلنييستا 
لتسديد الركلة الثانية. خالل تلك اللحظات كانت الضغوط 
كبيرة فوق كاهلي، صرخات الزمالء وتحفيزهم جعلتني أنجح 

في التحدي.
المباراة  في  والفوز  اللعب  شعو  كان  وكيف 

النهائية؟
كيف  تدري  ال  فإنك  النهائية  المباريات  تلعب  عندما 
ستكون النتيجة، فكيف إذا ما كنت تواجه المانيا. كان علينا 
اللعب، أعتقد  التركيز طيلة الوقت ومحاولة السيطرة على 
من  وكان  المطلوب،  الهدف  وحققنا  ذلك  في  نجحنا  أننا 
الممكن أن نحرز أهدافًا أكثر. لكن في النهاية حققنا الفوز 

وأحرزن اللقب بعد غياب دام 44 عامًا.
من الصعب دوما الحفاظ على القمة، لكن بعد 
يورو  في  أسهل  كانت  األمور  أن  بدا  سنوات  أربع 

2012؟
هذه  لكن  وقوية  كبيرة  منتخبات  وجود  رغم  صحيح، 
البطولة كانت أسهل بكثير، لقد سيطرنا على كل المباريات، 
وفي النهائي أمام إيطاليا حققنا أربعة أهداف دون عناء كبير، 

لقد كنا متفوقين على كل المنافسين بمراحل.
هل تعتقد أنك عوّضت بهذا اللقب، غيابك عن 

الفوز بكأس العالم 2010 ؟
كأس العالم هي اقوى وأهم بطولة يمكن لالعب أن 
يخوضها خالل مسيرته، لألسف حرمتني اإلصابة أن أكون 
مع بقية الزمالء في طريقهم للمجد العالمي. لكن بالتأكيد 
القارات  كاس  في  عام  قبل  هناك.  حققوه  لما  فرحًا  كنت 
2009 حققنا المركز الثالث، وربما هذا أعطانا دفعة للعودة 

هناك من أجل لقب كأس العالم وقد تحقق لنا ذلك.
النهائيات  في  اللعب  فرصة  على  حصلت  لكن 

بعد أربع سنوات في البرازيل 2014؟
صدمة  كانت  لقد  أتمناها،  التي  المشاركة  تكن  لم 
للجميع أن نخرج من الدور األول. هذا حال كرة القدم، في 
بعض األحيان ال يحالفك الحظ والتوفيق في الوقت الذي 
ديل  فيسنتي  المدرب  هنا  أشكر  دعني  عموما  إليه،  تحتاج 
وقاد  رائع  مدرب  وهو  الفرصة  تلك  منحني  الذي  بوسكي 
أحد  وهو  المجد،  سنوات  خالل  شيء  بكل  للفوز  »الروخا« 

المدربين الذين تركوا تأثيرا واضحا لدى جميع الالعبين.
نحن على بعد أيام من العد التنازلي، إذ يتبقى 
بداية نهائيات قطر، كيف ترى  عامين على صافرة 

التحضيرات في البالد؟
أعتقد أننا جميعا متحمسون هنا، لقد ذهلت حقا من 
أتم  وعلى  جاهزون  أنهم  يبدو  قطر،  في  التحضيرات  قوة 
اإلستعداد الستضافة واحدة من أفضل النهائيات على مدار 
التاريخ. شاهدت ولعبت على المالعب المخصصة للنهائيات، 
هي حقا رائعة بتصاميمها وأرضياتها المعشبة. أعتقد أن كل 
من سيلعب أو سيكون فوق المدرجات سيعيش أجواء خيالية 

بعد عامين خالل النهائيات.
وماهو رأيك في عملية البناء الجديدة للمنتخب 

اإلسباني؟
الشكل،  الفريق بهذا  بناء  يتم  أن  أمر جيد  أنه  أعتقد 
نملك اآلن الكثير من الالعبين الشباب واألداء يبدو ممتازًا 
قياسيا بالخبرات التي يتمتعون بها، أرى أن لويس إنريكي 
يمضي على الطريق الصحيح، فقط يجب أن نمنحهم الوقت 
إلى  يصلوا  حتى  الالزمة،  الخبرة  ويراكموا  يتطوروا  لكي 
كأس العالم هنا في قطر بعد عامين بافضل فرص من أجل 

المنافسة على اللقب مرة ثانية.

رائع” مدرب  وت�شايف  لل�شد  �شيء  كل  “�شاأقدم 

الملحق الرياضي14
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اإعالنات قان�نية واإدارية - اإعالنات قان�نية واإدارية - اإعالنات 
المـــــــــهدي العلـــــــــــوي

محـــاسب معتمـــــد
13 شارع ولي العهد الطابق الثاني تطوان

الهاتف: 962141 0539 - 960200 0539 
الفاكس: 960201 0539

*************
فوريضا ش.ذ.م.م. 
FOREDA SARL

رأسمالها 00 000.000 1 درهم
مقرها االجتماعي بالمضيق

حي بوزغالل قيادة المالليين 
زيادة في رأسمال الشركة و تغيير المقر 

االجتماعي للشركة
بمقتضى قرار الجمع العام الغير العادي المنعقد 
فوريضا  للشركـــة   2020/10/01 في  بالمضيـــق 
رأسمالها 1 000 000.00 1 درهم مقرها االجتماعي 

بالمضيق حي بوزغالل قيادة المالليين. 
تقرر ما يلي: 

من  الشـــركـــة  رأسمـال  فــي  زيـادة     .1
 2  000 إلــى  000.00  درهــــم   1  000 000.00
من  جديــدة  حصة   1  000 بإصدار  وذلك  درهم 
بأكملها  سددت  حصة  لكل  درهم   1 000.00 فئة 
عند االكتتاب بواسطة ديون واجبة ومستحقة على 

الشركة .
والتسديد  االكتتـــاب  على  المصادقــة     .2
لزيادة  النهائي  اإلنجاز  من  والتأكد  أعاله  المذكور 

رأسمال الشركة.
األساسي  القانـون  6 و7 من  البند  تغيير     .3

للشركة.
من  للشركة  االجتماعي  المقر  تغيير     .4
تطوان  إلى  المالليين  قيادة  بوزغالل  المضيق حي 

طريق شفشاون حي اللوحة )ب(.
5.   تغيير البند 4 من قانون األساسي للشركة.

6.  مالئمة القانون األساسي للشركة.
االبتدائية  بالمحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتطوان بتاريخ 2020/11/13 تحت عدد 5942.   
بمثابة مقتطف وبيان

     مسير الشركة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المـــــــــهدي العلـــــــــــوي
محـــاسب معتمـــــد

13 شارع ولي العهد الطابق الثاني تطوان
الهاتف: 962141 0539 - 960200 0539 

الفاكس: 960201 0539
*************

فوريفهد ش.ذ.م.م. 
FOREFAHD SARL

شركة ذو المسؤولية المحدودة
رأسمالها  00 000.000 4 درهم

مقرها االجتماعي بالمضيق تجزئة البحر
 شارع موسى ابن نصير رقم 220 

الطابق األول رقم 1 
زيادة في رأسمال الشركة وتغيير المقر 

االجتماعي للشركة 
بمقتضى قرار الجمع العام الغير العادي المنعقد 
فوريفهـد  لشركــة   2020/10/01 في  بالمضيق 
ش.ذ.م.م. رأسمالها 00 000.000 4 درهم مقرها 
االجتماعي بالمضيق تجزئة البحر شارع موسى بن 

نصير رقم 220 الطابق األول رقم 1. 
تقرر ما يلي:  

من  الشـــركــة  رأسمــال  في  زيـــادة     .1
 7 إلــى  000.00 000  درهــــم   4  000 000.00
من  جــديـدة  حصة   30 000 بإصدار  وذلك  درهم 
بأكملهــا  لكــل حصة سددت  درهم   100.00 فئة 
عند االكتتاب بواسطة ديون واجبة ومستحقة على 

الشركة. 
والتسديــــد  االكتتــاب  على  المصادقة     .2
المذكور أعـاله والتأكـد من اإلنجـاز النهائي لزيادة 

رأسمال الشركة.
على  بناءا  العادي  الغير  العام  الجمع  قام     .3
ما تقرر بتغيير البند السادس والسابع من القانون 

األساسي. 
من  للشركــة  االجتماعــي  المقــر  تغيير     .4
نصير  ابن  موسى  شـــارع  البحر  تجزئة  المضيق 
طريق  تطوان  إلى   ،1 رقم  األول  الطابق   220 رقم 

شفشاون حي اللوحة )س(.
5.   تغيير البند الرابع من القانون األساسي. 

6.   مالئمة القانون األساسي للشركة. 
االبتدائيــة  بالمحكمـة  القانوني  اإليداع  تم 

بتطوان بتاريخ 2020/11/13 تحت عدد 5943.    
بمثابة مقتطف وبيان

مسير الشركة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

ملف تنفيذ عدد : 25/2013/974
طالب التنفيذ : البنك الشعبي لطنجة تطوان

منفذ عليه: السيدة فريدة اإلدريسي 
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/12/31 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  الزوال سيجرى  بعد  الثالثة  الساعة 
التجاري  العلني لألصل  بهذه المحكمة بيع بالمزاد 
المملوك للمنفذ عليها المذكورة أعاله، الكائن بحي 
والمقيد  9 طنجة،  رقم  البقالي  محمد  زنقة  البوغاز 
تحت  بطنجة  التجارية  بالمحكمة  التجاري  بالسجل 

عدد 68918.
حدد الثمن الٳفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ 400.000.00 درهم.
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
االتصال  يمكن  المعلومات  من  وللمزيد   .  %  10

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

مصطفى السرغيني 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس 
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تنفيذ عدد : 2011/8513/482
طالب التنفيذ : البنك الشعبي لطنجة تطوان 
منفذ عليه : شركة إيزي طرانس ش.ذ.م.م 

إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/12/31 بتاريخ   أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  الزوال سيجرى  بعد  الثالثة  الساعة 
التجاري  العلني لألصل  بهذه المحكمة بيع بالمزاد 
أعاله  المذكورة  عليها  المنفذ  للشركة  المملوك 
الكائن بإقامة ياسين الطابق السابع شقة 66 زنقة 
المقيد  طنجة،  إسماعيل   موالي  شارع  أكسياس 
التجارية  بطنجة تحت  بالمحكمة  التجاري  بالسجل 

عدد 17383   
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ 600.000.00 درهم. 
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 

 .% 10
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب 

التنفيذ بهذه المحكمة 
عن رئيس كتابة الضبط

مصطفى السرغيني 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ 

ملف عدد: 26/2014/140  
إعالن عن بيع عقار  

لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد: السيد محمد كنون السعيد، عنوانه حي بني 

مكادة تجزئة لالمريم القطعة رقم 81 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/12/30 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )لالمريم 81( ذي 
للمنفذ  المملوك   06/49524 عدد  العقاري  الرسم 
المتقاطع  اليمن  بشارع  الكائن  المذكورأعاله  عليه 
مع شارع السالم سابقا وشارع عبد الرحمان اليوسفي 
حاليا وزنقة القاهرة بني مكادة  طنجة، والعقار عبارة 

عن أرض بها بناء يتكون من سفل به كراج من بابين 
 99 مساحته  مقلص  ثالث  وطابق  وطابقين  وسدة 

م2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد 26/2013/34 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: التجاري وفا بنك، الممثل من طرف عقار 

الوفاء ش م.
ضد: السيد حميد الصالحي، عنوانه طريق الرباط 

المجموعة السكنية العرفان الطابق األرضي 
العمارة 34 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/12/30 بتاريخ:  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  سيجرى  مساء  الثالثة  الساعة 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
 06/113927 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )04L034(
المملوك المنفذ عليه المذكور أعاله الكائن بعنوانه 
المذكور أعاله كذلك،  وهو عبارة عن شقة بالطابق 

األرضي مساحتها 43 م 2 .
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

بمكتب تنفيذ هذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيـــع عقــار 
ملف تنفيذي عدد:6201/20-1932 

بطلب من: ورثة محمد بن عبد السالم المريني
ضد : السيدة منانة بنت محمد المريني ومن 

معها
الساعة  على   2021-01-26 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار 
الكائن بمدينة طنجة: الواقع  بحي الكوشة زنقة 04 
رقم 10 طنجة وهو عبارة عن منزل يشتمل على سفل 

وطابق أول، مساحته 50 متر مربع. 
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ: 350.000.00 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من 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
يوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني 

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

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  المحسنين.

لالتصال:  0600730288
العنوان :  حي بوحوت الزنقة 27 رقم 34 العوامة ـ طنجة

وهب   2020/11/17 بتاريــخ  المؤرخ  عدلـي  عقـد  بمقتضى 
السيد عبد الكريم بوراس إلى الشركـة المسمـاة »طوب أعمال 
دريسية « Top Affaire Drissia جميع األصل التجاري الكائن 
بالسجل  المقيـد  طنجة   56 رقم  عامر  أبي  بن  المنصور  بشارع 
بجميع  بطنجة  التجارية  بالمحكمة   30476 رقم  تحت  التجاري 

عناصره المادية والمعنوية.

اإعــــــالن
عن بيــع هبـــة اأ�شــل جتـــاري

�شيارات مبح�ث عنها جت�ل
يف �ش�ارع املدينة

عندما  مسنانة،  بحي  أشخاص  أربعة  اإلثنين  يوم  األمنية  العناصر  أوقفت 
كانوا يقومون بتغيير مفاتيح إحدى السيارات، والتي كانت موضوع بحث من 
طرف إحدى الوكاالت المخصصة لكراء السيارات بالدار البيضاء، إذ تم توقيفهم 
وإحالتهم على المصالح األمنية ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية قصد 

التحقيق معهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
من  العشرات  سرقة  ظاهرة  على  تعيش  أضحت  طنجة  مدينة  أن  ويذكر 
عقود  أي  دون  المدينة  في شوارع  تجول  التي  عنها،  المبحوث  الكراء  سيارات 
البيضاء ومراكش أن  الدار  الكراء، خاصة بمدينتي  للكراء. وقد سبق لوكاالت 
بالفرار  السيارات  مكترو  قام  أن  بعد  السرقة،  تخص  عديدة  شكايات  وضعت 

وقطع االتصال مع هذه الوكاالت.
ر.بن راشد

ذكرت مصادر صحفية أن مياه شاطئ أصيلة لفظت جثة طفل من الممكن 
أن تعود للطفل المختفي إلياس الذي يبلغ من العمر 13 سنة كان قد غاب عن 

األنظار حوالي 10 أيام.
للشاطئ قرب  والده  رفقة  إلياس عندما ذهب  الطفل  اختفاء  وتعود قصة 

سقاية أصيلة للصيد ليختفي عن االنظار فجأة في ظروف غامضة.
هذا وسيتم إخضاع الجثة إلى مستودع األموات من أجل التشريح الطبي 

للتأكد من الجثة ما إذا كانت للطفل إلياس.

ميــــاه �شاطــــئ اأ�شيلـــة
تلفــظ  جثــة  طفــل
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
150

أخيار األمة شبابها الناهض..
وأحسن ما في الحياة شابات رائدات متعلمات..

كتب فكتور هوجو بكلمات ذهبية »من يفتح باب مدرسة يغلق باب سجن«.
مقولة جميلة تتضمن حكمة تربوية ونصيحة.

2009، من ضمن  فاتح ماي  العلم في  الحكيم في جريدة  نشر مقاال مطول لهذا 
فقراته :

انهيار أمة ثم نهضتها..
انهارت اليابان بنزول قنبلة على هروشيما شمال العاصمة طوكيو سنة 1945 قنبلة 
غاصبة مدمرة تحولت المدينة إلى دمار كامل وركام البنايات، وذلك عند هزيمتها في 

الحرب العالمية الثانية 1942م، بالتحالف عليها، عدد سكانها 126.472.000 نسمة.
سكان العاصمة طوكيو 8 ماليين نسمة.

تبلغ الكثافة السكانية في طوكيو 14.000 نسمة في كلم الواحد.
ديانتها البودية، اعتصم بها الشيوخ وقلة من الشباب.

بها  تندمج  يتكلمون  وبها  والحكومية  الرسمية  الدوائر  كل  في  اليابانية  لغتهم 
بعض كلمات )إنجليزية(.

- اليابان معناها : مصدر الشمس أو مشرق الشمس )نيهون( 
تتألف من ثالثة آالف جزيرة.

- تزخر بصناعة الفخار المزركش بألوان زاهية.
- احتلت بتعاون الدول األروبية، وعلى رأسها 

واستقلت  ألف جندي،   300 بـ  المتحدة  الوالية 
يوم 25 أبريل 1952.

- عدد المسلمين بها 30 مليون.
الذي  الخالق  يعبدون  ال  اليابانيون   -
الذي  المسلمون  يعبد  كما  خلقهم 
من  ويرزقهم  خلقهم  الــذي  يعبدون 

السماء واألرض.
عديدة،  ديانات  لهم  اليابانيون   -
النقود  يقدمون  خاطئة،  معتقدات 
مع  األســطــوري  لمعبودهم  والهدايا 
البخور، رغم تقدمهم الحضاري المهول.

- أكبر جامعة في مدينة طوكيو تضم 
80.000 طالب وطالبة.

6 سنوات  التعليم مجاني وإجباري من   -
إلى 14 سنة.

- يعيش أكثر السكان على صيد السمك.
زالزل شمال طوكيو  أكبر  زالزل متقطعة  تعيش   -

قضى على 20 ألف من السكان.
اليابان قوة تكنولوجية، وقوة تجارية كبرى غزت بضاعتها   -

أصقاع العالم.
- مع نهاية الستينات 60 من القرن العشرين الميالدي أصبحت اليابان قوة صناعية 

عظمى، حازت النجاح االقتصادي.
- نهضة األمة من فاجعتها وسهرت على تعليم أبنائها، ولما شب الشباب المتعلم 
خاض معالم العلوم والتجربة فأصبحت اليابان قوة ضاربة  بـ »تكنولوجيا« عالية رغم 
فطورت  األولية،  للمواد  وافتقارها  اقتصادها  وقلة  الصعبة  وطبيعتها  األليمة  ظروفها 
سنوات  في  عليها  وتفوقت  الكبرى،  الصناعية  الدول  ونافست  العالم  وغزت  تقنياتها 

قليلة، فاحتلت المراتب األولى عالميا.
- عاصمتها »طوكيو« شرق قارة آسيا، هيأت شبابا قوي البنية راجح العقل متعطش 
إلى أن  أنفسهم وأهاليهم ورقي بالدهم، كل في تخصصه فقويت عزائمهم،  لخدمة 

تسلقوا سلم المجد.
راحة  إال  العميق،  النوم  نعمة  أنفسهم  وحرموا  الطوال،  الليالي  اليابانيون  - سهر 
يوم في األسبوع، ال عطل وال سفر وال استجمام، فشمروا على العزم بقوة ضاربة ورغبة 

ونشاط متزايد شعارهم : »كل نفس رهينة بما تكسب«.
الندامة وتحرر شدا يرجون كل أمل، فأصبح سعيهم مشكورا وفاقا،  - ولما أصروا 

خلصوا النية في ما صدوا وفاقا وفوزا مآبا.

بكسر  مطمئنة  آمنة  وقلوبهم  بالحسنى،  المنكوب  بلدهم  لخدمة  استجابوا   -
الصعاب، قلوب مليئة بالعون والمدد، فتخطوا النوائب، فأصبحوا مضرب األمثال بكرة 

وعشيا، حتى قيل عنهم : »جنّ اإلنس الذي ال يهد وال يمل«.
- تمثنت بالدهم فيهم العطاء واإلنتاج المتجدد ونهضوا من عسر إلى يسر، كانت 
الصناعات،  ألحدث  يزفون  وعلوا  غلوا  وال  مغبة  ال  وضغنهم  لتخاذلهم  درسا  القنبلة 
ينضبون عليها بعمق وروية، نسوا األلم والقِنَى، ال يهجعون إال وهم ما هدون سراجا 
كل  يقدمون  ومدللين،  منقوصين  غير  عنها  تحولوا  فما  متعددة  صناعات  في  منيرا 

صيحة فأصبح سعيهم مشكورا غير مجذوذ، ذلك ال ريب فيه من رب العالمين.
»كل من أتقن عمال كان له الجزاء األوفر«

األنامل، صغار  - صدوا كل خلة ومهانة وافتراء، يجتبي كل منهم ما يعض عليه 
القوم والجهالة، لم تغرهم الحياة الدنيا وهم يقولون :

»عش يومك وللغد مآرب أخرى«.
»ورزق ربك قريب من رب العالمين«.

جزاء عطاء محمودا، ما نسوا بالدهم، وأخذوا من تجربة الوالية المتحدة والمملكة 
خدموا  فيها،  وأبدعوا  المهن،  في شتى  وتضلعوا  العيش،  عبء  وتحملوا  المتحدة 
أنفسهم وما نسوا بالدهم وهاجروها حوبا وظلما، وما بدلوا تبديال، 
على  سهرت  التي  البالد  خدمة  شاكلته  على  يعمل  أصبح  كل 
تعليمهم وإفادتهم، ورصدت لهم كل فقه وتعليم وصحة.

- فأصبحوا أخيار أمة بشبابها الناهض
وسيدات الحياة الرائدات المتعلمات.

أولية ولم يتخذوا لغة  البالد  لغة  اتخذوا   -
دفينا،  وحقدا  عداء  ليس  بديال  استعمارهم 
ألن لغة البالد لغة التخاطب ولغة التعامل، 
فلما لغة االستعمار الدنيء إذا رحل وبقيت 

لغته بقي أذنابه واللجوء إليه.
الحكمـاء استعمــار  فهذا عند بعــض 

جديد!
عندنا : عناوين المتاجر والمصانع بلغة 
وتعابير  وأسماء  وكلمات  رنانة  االستعمار 
ما  العهد  على  »إننا  نقول  كأننا  فضفاضة 

دامت لغتك لغة التمدرس«.
وسير دواليب البالد، مع العلم أن تسعين 
اللغة  هذه  يعرفون  ال  السكان   ٪90 المائة  في 

الدخيلة، وال يعرفها إال بعضم لماما رتيبا.

دعـــاء :
يا قاضي الحاجات، اقض حاجتنا وال تحوجنا ألحد غيرك يا 

رب العالمين.
يا رب علمنا ما جهلنا وال تجعل مصيبتنا في ديننا ولغتنا.

قيل : »من ذاق العلم عرف قدره
ومن عرف اغترف ونال الشرف«

اللهم يا عالما نسألك علما يزيل ما جهلناه، ورزقا يقوف ما تمنيناه ونسألك الصحة 
رب  يا  آمين  ظلك،  إال  ظل  ال  يوم  رحمتك  تحت  ونستظل  النفس،  وصفاء  والعافية، 

العالمين.
اللهم إني أسألك أن تحفظ لنا النعم، وتدفع عنا النقم وأن ترزقنا حلوة الحياة، وخير 

العطاء، وسعة الرزق وراحة البال، ولباس العافية وحسن الخاتمة.
ال إاله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفرك صباحا ومساءا، وأثوب 
وجنة  السجود  لذة  سألتك  والعافية،  الرضا  أنت صاحب  وغفرانك  رحمتك  وأرجو  إليك 

الخلود ودعاء غير مردود، وفرجا ورحمة يا خير معبود.
اللهم أجب لنا الدعاء وأبعد عنا كل بالء.

وسالم على من دامت في القلب ذكراهم وإن غابوا عن العين، قلنا يا رب احفظهم 
وارعاهم. آمين.

أخيار األمة شبابها
الناهض
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

قلت :
- نعم... سيدنا عبد اهلل كان نادرة من نوادر الزمان حفظا وقوة ذاكرة.. ما سمع شيئا شيئا إال 
انتقش في لوح ذهنه، رضي اهلل عنه، يحكى في معرض هذه القصة أن ابن األزرق)113( أتى ابن عباس 
يوما فجعل يسائله حتى أمله، فجعل ابن عباس يظهر الضجر... وطلع عمر بن عبد اهلل بن أبي ربيعة 
على ابن عباس وهو يومئذ غالم، فسلم وجلس، فقال له ابن عباس : أال تنشدنا شيئا من شعرك؟ 

فأنشده :
أمن آل نعم أنت غــــاد فمبــــكــــر       غـــــداة أم رائــــــح فمهــــــجـــــــر
بحاجة نفس لم تقــل في جوابهـــا        فتبلــــغ عــذرا والمقالــــة تــعـــــذر
تهيم إلى نعم: فال الشمــل جامـــع       وللحبـل موصول وال القلـــب مقصـــر
وال قرب نعــم إن دنت لك نافــــــع       وال نأيها يسلــي وال أنــــــت تصبــــر
وأخرى أتـــت من دون نعم ومثلهـا       نهر ذا النهــر لو يرعـــــوي أو يفكـــر
إذا زرت نعــما لم يـــزل ذو قرابــــة      لهـــــا كلمــــــا القيـــتـــــه يتنمـــــر
عــــزيــز عليــه أن أمــــر ببابهـــــا       يسر لي الشحناء والبغـــض يظهـــــر
ألكنـــي إليـها بالســــالم فـإنــــــه       يشهــــــر إلهامـــــي بهـــا وينـكــــر
بآية ما قالــــــت غــــداة لقيتهـــــا       بمدفـــع أكنــــان : أهـذا المشهــــر؟
قفي فانظري، يا أسم، هل تعرفينه؟       أهــذا المغيـــري الذي كان يذكـــــر؟
أهذا الذي أطربت نعتا فلــــم أكــن       وعيشك أنســـــاه إلى يــوم أقبـــــر؟
فقالت : نعم، ال شك غيـــر لــونــــه      سرى الليـل يحيـــي نصه والتهجـــــر
لئن كان إيــاه لقـــد حال بعدنــــــا      عــــن العهـــــد واإلنســــان يتغيــــر
رأت رجال أما إذا الشمس عارضــــت       فيضحى وأمـــا بالعـشــــي فيخصـــر

أكباد  إليك  أنضرب  عباس،  ابن  يا  هلل   : األزرق  ابن  له  فقال  بيتا...  ثمانون  وهي  أتمها،  حتى 
اإلبل نسألك عن الدين فتعرض وتتثاقل علينا ويأتيك غالم مترف من مترفي قريش فينشدك سفها 

فتسمعه؟ فقال : تااهلل، ما سمعت سفها، فقال ابن األزرق : أما أنشدك:
رأت رجال أما إذا الشمس عارضت         فيخزى وأما بالعشي فيخسر؟)114(

فقال : ما هكذا قال : وإنما قال : فيضحى وأما بالعشي فيخصر)115(، قال : أو تحفظ الذي قال؟ 
قال : أو منكم من يسمع شيئا وال يحفظه؟)116( فواهلل ما سمعتها إال ساعتي هذه، ولو شئت أن أردها 
لرددتها، قال: فرددها... فأنشده إياها كلها... فقال له بعضهم: ما رأيت أروى منك قط، فقال له ابن 

عباس : ما رأيت أروى من عمر، وال أعلم من علي)117(.
فكبر صاحبي... ثم أضفت :

- وعجيبة أخرى من نوادر القفلة ما حكاه البحتري نفسه، قال :
بهذه  وقد مدحت  يوسف)118(  بن  أبي سعيد محمد  على  أني دخلت  تمام  أبا  رأيت  ما  أول   ...«

القصيدة :
أأفـــاق صب مــن هـــوى فأفيقـــا           أم خـــان عهدا أم أطاع شفيقــــا

- وهي في اثنين وسبعين بيتا، فسر بها أبو سعيد وقال : واهلل يا فتى... وكان في مجلسه رجل 
نبيل، رفيع المجلس منه، فوق كل من حضر في مجلسه يكاد يمس ركبته، فأقبل علي وقال : يا فتى 
أما تستحي؟ هذا شعري تنتحله وتنشده بحضرتي؟ فقال أبو سعيد : أحقا ما تقول؟ قال : نعم، وإنما 
علقه مني فسبقني به إليك، ثم اندفع فأنشد القصيدة حتى شككني -علم اهلل-* في نفسي وبقيت 
متحيرا، فأقبل علي أبو سعيد وقال : يا فتى، لقد كان في قرابتك منا، وودك لنا ما يغنيك عن هذا، 
انتحلته،  أحد، وال سمعته وال  إليه  الشعر لي، ما سبقني  أن  األيمان  أحلف بكل محرجة من  فجعلت 
فقمت  األرض،  في  سخت  أني  تمنيت  حتى  الكالم  وقطع  سعيد،  أبو  وأطرق  شيئا..  ذلك  ينفع  فلم 
منكسر البال أجر رجلي فخرجت، فما هو إال أن بلغت باب الدار حتى خرج الغلمان إلي فردوني، فأقبل 
أنك  إال منك، ولكن ظننت  به  قلته قط، وال سمعت  ما  بني، واهلل  يا  الشعر لك   : وقال  الرجل  علي 
تهاونت بموضعي، فأقدمت على اإلنشاد بحضرتي من غير معرفة كانت بيننا، تريد بذلك مضاهاتي 
ومكاثرتي حتى عرفني األمير نسبك وموضعك، فوددت أال تلد طائية إال مثلك... وجعل أبو سعيد 
عنه،  وأخذت  ذلك،  بعد  ولزمته  يقرظني...  وأقبل  وعانقني  إليه  تمام فضمني  أبو  فدعاني  يضحك، 

واقتديت به!)119(
قال صاحبي معلقا :

طائي يحن إلى طائي! وال غرو : تعارف أرواح الرجال إذا التقت.. )120(
فهززت برأسي وقلت :

لقد جمت في »القطوف« بفضل اهلل تعالى، حكايات ونوادر في الحفظ ربما نقف عليها إن شاء 
اهلل! إذا مد اهلل في عمر جلساتنا!

قال :
بارك اهلل في عمرنا حتى نأخذ من العلم أطرافه!

ثم رجع بنا الحديث ثانيا إلى القصص الشعرية فقال :
من أمتعها ميمية الحطيئة التي مطلعها :

وطاوي ثالث عاصب البطن مرمل        ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما
وهي عندي من روائعها إن تكن أروعها على اإلطالق!

فقلت :
كذلك هي... وما زلت معجبا منذ أن تلقيتها من أستاذنا الشاعر المفلق أبي بكر اللمتوني لفخم 
نغمها الراقص، وقوة جزالتها، ودقة صورها.. وما دام الحديث قد حملك إليها حمال وأيقظها من 

حافظتك، فارزها حياك اهلل ورعاك، لنتلذذ بها في غمرة الذكريات :
فانطلق منشدا :

ٍل       ِببيداَء َل َيعِرف ِبهـــــا �ساِكٌن َر�سمـــــا)121( ـِ ِب الَبطِن ُمرمــ َوطاوي َثالٍث عا�سِ
اأَخي َجفَ�ٍة فيِه ِمَن الإِن�ِس َوح�َســـٌة       َيرى الُب�ؤ�َس فيها ِمن �َسرا�َسِتـِه ُنعمـــــا

عــــٍب َعُجــــ�زاً اإِزاءهــــــا       ثـــــاَلَثـــــُة اأَ�سبــــاٍح َتخاُلُهــــُم َبهمـــــا)122( َواأَفَرَد يف �سِ
ُحفاة عراة ما اْغتدوا خبــــــز ملــــة        ول عرف�ا للرب مذ ُخلقـــــ�ا طعمـــــــا)123(

َر  َوِاهَتـّمــــا يفــــًا َت�َســ�َّ َراأى �َسَبحًا َو�سَط الَظالِم َفراَعـــــــــُه        َفَلّمـــا َبـــدا �سَ
فقال : هيا رباه! �سيف ول قـــــــرى        بحقك ل حترمه تا الليلـــة اللحـمــــا
ــــر َلـــُه ُطعمـــــا ــــــا َراآُه ِبَحيـــــــَرٍة        اأَيا اأََبِت ِاذَبحني َوَي�سِّ فقــــــــــــاَل ِابُنُه َلّ
ُعنـــــا َذّمــــا ذي طـــــــرا        َيُظـــــنُّ َلنـــا ماًل َفيــــ��سِ َول َتعَتِذر ِبالُعدِم َعلَّ الَّ
َفَرّوى َقلياًل ُثـــــمَّ اأَحَجــــــَم ُبرَهـــًة        َواإِن ُهَ� َل َيذَبــــــح َفتـــاُه َفَقـــد َهّمـــا

ت َعلى الُبعــِد عاَنــــٌة        َقِد ِانَتَظَمت ِمن َخلِف ِم�سَحِلها َنظمــا)124( َفَبينا ُهما َعنَّ
ــــــــُه ِمنهـــا اإِلى َدِمهــــا اأَظـمــــا ِعطا�سًا ُتريُد الاَء َفِان�ساَب َنحَ�هــــا       َعلى اأَنَّ
ر�َســَل فيهــــا ِمن ِكناَنِتـــــِه �َسهــمـــــا هــــــــا        َفاأَ ت ِعطا�سُ َفاأَمَهَلها َحّتــــــى َتَروَّ

َقت �َسحمـــا)125( ت َنح��ٌس ذاُت َجح�ٍس �َسميَنٌة         َقِد ِاكَتَنَزت َلمًا َوَقد ُطبِّ َفَخرَّ
وا َكلَمــــهـــــا َيدمـــا ــــا َراأَ ِه       َويا ِب�سَرُهــم َلّ ـِ ها َنحـــــــَ� َق�مــــ َفيا ِب�سَرُه اإِذ َجرَّ
يِفِهم        َفَلم َيغِرم�ا ُغرمًا َوَقــد َغِنمــ�ا ُغنمــا َفباَت�ا ِكرامًا َقد َق�س�ا َحقَّ �سَ

ُم َوالأُمُّ ِمــــن ِب�ســــِرهـــا اأُّمــــا)126( ـِ يِفهــــ َوبــــاَت اأَب�ُهــــم ِمن َبـ�سا�َسِتــــِه اأَبـــًا       ِل�سَ

وما أن أتمها... شعر متين فيه غناء، وقافية شرود)127( فيها امتألت، وقصيدة هي »في اآلذان أولج 
وباألفواه أعلق«)128(

*****
الهوامش :

)114(  يعني أن الشاعر يستحي من خزي عمله إذا ظهر للناس في ضوء النهار، فإذا ما أقبل الليل فهو سادر في 
غوايته وسفهه!

)115( يخصر : من الخصّر وهو  البرد الذي يجده اإلنسان في أطرافه فيؤلمه.
)116( كان بن عباس رضي اهلل عنهما يقول : ما سمعت شيئا قط إال رويته، وإني ألسمع صوت النائحة فأسد أذني 

كراهة أن أحفظ ما تقول!
)117( »الكامل« المبرد..ج 45/965 و»شرح ديوان بن أبي ربيعة«.

)118( محمد بن يوسف )-236هـ( أبو سعيد الثغري، قائد من كبار القواد، ربط معظم أيامه في ثغور المسلمين.. 
كان جوادا متصل العطاء، أحد ممدوحي أبي تمام والبحتر،ي مات فجأة.

)119( »الصبح المنبي..« 26
)120( تعارف أرواح.. هو صدر بيت لطرفة بن العبد عجزه: فمنهم عدوّ يتقى وخليل! »فصل المقال« 262

)121( طاوي ثالث : جائع من ثالث ليال، عصب بطنه : ربطها حتى ال يشعر بالجوع - مرمل ببيداء : مبعد في رمل 
الصحراء - لم يعرف بها 

)122( البهم : أوالد البقر والغنم، شبههم بالبهم لنحولهم وهزالهم.
)123( خبز ملة : يخبز في الرمد الحار.

)124( عانة : أتان، قطيع من حمر الوحش - مسحل : قائد القطيع.
)125( نخوس : أتان وحشية، وفي رواية : نحوص.

)126( »ديوان الحطيئة« 271 دار صادر.
)127( القافية الشرود هي التي توافق البيت حتى التجد أوفق له منها، وضدها : القافية المجتلبة.

)128( من كالم الحطيئة نفسه في »كتاب الصناعتين« ألبي هالل العسكري 180.

)يتبع(

الجزء األول  ـ  جلسة 4

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

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

َخرُي حالَبْيِك تنَطِحني!.
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)�شدق اهلل العظيم(

وذلك يوم الثالثــاء 8 ربيع الثاني 1442 الموافق 24 نوفمبر 2020 وشيع 
جثمانها الطاهر، بحضور األهل واألحباب ودفن بمقبرة سيدي اعمار، بعد صالة 

الظهر.
وبهذا المصاب الجلل، نتقدم بأحر التعازي إلى أبناء الفقيدة، أحمد ورشيد 
وأحمد،  جمال  إدريس،  المرحوم  ابنها  إبني  حفيديها،  وإلى  وزبيدة  واعشوشة 
جميع  إلى  وكذا  والزراد  والحمزاوي  وأبــراغ  الحمــام  األصهار  إلى  باإلضافــة 
األقارب، راجين لهم الصبر والسلوان، وللفقيدة عظيم األجر والغفـران، تغمدها 
والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  جناته  فسيح  وأسكنها  رحمته  بواسع  اهلل 

والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

ربيـــع   8 الثـالثــاء  اإلثنيــن/صبيحــة  يوم 
الثاني 1442 الموافق 24  نوفمبــر  2020 ويــوم 
األهـــل  الطاهـر، بحضور  األربعاء شيــع جثمانه 

واألحباب ودفن بمقبرة سيدي اعمار، بعد صالة الظهر.
وبهذا المصاب الجلل، نتقـدم بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد، السيدة لطيفة 
الفقيد، محمد  إخوة  إلى  أبنائهما، كريمة وإسماعيل وسعد وكذا  وإلى  اغزييل 
الفقيه الركراكي ونور الدين الركراكي ومنصف الركراكي، باإلضافة إلى جميع 
والغفران، تغمده  األجر  وللفقيد عظيم  والسلوان،   الصبر  راجين لهم  أقاربهم 
والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  جناتـه  فسيـح  وأسكنه  رحمته  بواسع  اهلل 

والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

عن عمر يناهز 100 سنة، لبت نداء ربها المشمولة
بعفو اهلل المرحومة

اأمينة احلاج عبد القادر ال�ش��شي 
الإدري�شي

4134 • ال�شبـت  28 ن�فمبـر  2020  جريدة طنجـة • عـدد 

لبى نداء ربه وغادرنا إلى دار البقاء يوم السبت 5 ربيع 
الثاني 1442 هجرية موافق 21 نونبر 2020 ميالدية 

المرحوم

ان عبد اللطيف َحمَّ

على إثر نوبة قلبية توفي بالديار الفرنسية الشاب المرحوم

عمــر امل�شمــري

الجنازة  صالة  أداء  وبعد  المرض.  مع  معاناة  بعد  سنة   71 يناهز  عمر  عن 
في موكب  المجاهدين  بمقبرة  الراحل  مواراة جثمان  تمت  الموحدين  بمسجد 

جنائزي حضره األقارب واألصدقاء .
المرحوم  أرملة  إلى  والمواساة  التعازي  بأحرّ  نتقدم  الجلل  المصاب  وبهذا 

ومليكة  الغني  وعبد  الحفيظ  وعبد  الحميد  عبد  إخوته  وإلى  وفرح  ونوال  زهير  وأوالده  العروسي  الحاجة سعيدة 
الصبر  وذويه  أهله  ويلهم  جناته  فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع  يتغمده  أن  القدير  العليّ  اهلل  ، سائلين  ولطيفة 

والسلوان .

وذلك ي�م 23 ن�فمرب 2020 وه� يف �شن 24
حيث كان قيد حياته يتابع درا�شته اجلامعية العليا

وبهذه المناسبة األليمة نتقدم بتعازينا القلبية الخالصة المشفوعة بالحسرة 
واأللم إلى والده األستاذ فريد المصمري ووالدته أم كلثوم اإلدريسي وشقيقته 
ورشيد  القادر  عبد  وأعمامه  اإلدريسي  أحمد  جده سيدي  وإلى  الزهراء  فاطمة 

ومريم  وزينب  سكينة  وخاالته  اإلدريسي  إسماعيل  و  محمد  أخواله  وإلى  وقمر،  وحفيظة  كنزة  وعماته  وسعيد، 
وحسناء، وإلى كافة األهل واألحباب وأصدقاء المشمول برحمة اهلل ومغفرته ورضوانه.

بقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء اهلل وقدره،
تلقينا صباح يوم اإلثنين 23 نوفمبر 2020

نبأ وفاة المرحوم 

الب�شري الطليكــي
مدير »فندق �شالة« و »اأهاًل« �شابقًا

على اإثر اأزمة �شحية اأملت به مل متهله ط�ياًل

)�شدق اهلل العظيم(

الطيبي  فتحية  السيدة  الفقيد  أرملة  إلى  التعازي  بأحر  طنجة  جريدة  أسرة  تتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
وإلى أبنائهما لبنى ونوال وتحفة وحمزة، وإلى أخويه السيد عبد السالم وعبد العزيز، وإلى أصهـاره، وكذا إلى 
جميـع أفراد عائالت: الطليكي وبولعيش وبوعشرين وكناريو، راجية لهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر 

والغفران.
تغمـده اهلل بواسع رحمتـه وأسكنـه فسيح جناتـه من النبييـن والصديقيـن والشهـداء والصالحين وحسن 

أولئك رفيقا.

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�شِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�شَ ِ ال�شَّ { َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم امْلُ َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �شَ

لبى  نداء ربهما، المشموالن بعفو اهلل الزوجان المرحومان 

بن ادري�س بن اعزايز 
واأمينة بنت احلاج قا�شم

وذلك يوم األحد 29 ربيع الثاني 1442 هـ / الموافق 15 نوفمبر 2020 
وشيع جثمانهما الطاهران ودفنا، بمقبرة سيدي ادريس، بعد صالة العصر.

فاطمـة  أبنائهـمـا،  إلى  التعـازي  بأحـر  نتـقـدم  الجلـل،  المصاب  وبهذا 
وسعاد  العربي  ومحمد  وكنزة  وخديجة  الدين  ونور  الحميد  وعبد  الزهـرة 
وبشرى وكذا إلى جميع أفراد عائلتي، بن عزايز وأزكلو، باإلضافة إلى أقاربهم 
وأصهارهم، راجين لهم الصبـر والسلوان،  وللفقيـدين عظيم األجر والغفران، 
تغمدهما اهلل بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جناته مع النبيين والصديقين 

والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

)�شدق اهلل العظيم(

ًة َفاْدُخِلـــي َيّ َيــًة َمْر�شِ ـــِك َرا�شِ ْطَمِئَنــُّة اْرِجِعي اإَِلى َرِبّ ْف�ُس امْلُ ُتَها الَنّ { َيـا اأََيّ
ِتي   }  ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ

)�شدق اهلل العظيم(

)�شدق اهلل العظيم(

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف ااْلأَْرَحاِمۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس َماَذا  اَعِة َوُيَنزرِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�شَّ { اإِنَّ اهللَّ
َ َعِليٌم َخِبرٌي  } ْر�ٍس َتُوُت اإِنَّ اهللَّ َتْك�ِشُب َغًداۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس ِباأَيرِّ اأَ

ِبنَي َيُقوُلوَن �َشَلٌم َعَلْيُكُم  اُهُم امْلََلِئَكُة َطِيّ ِذيَن َتَتَوَفّ { اَلّ
َة ِبَا ُكْنُتْم َتْعَمُلون  } َنّ )�شدق اهلل العظيم(اْدُخُلوا اْلَ

  عن عمر يناهز 81  سنة، لبى  نداء 
ربه المشمول  بعفو اهلل المرحوم

مح�شن  الركراكي
إطار سابق بوكالـة توزيـع المـاء 

 )R.A.I.D( والكهرباء بطنجة
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العلوم والتقنيات  أزماني عميدة كلية  صدرت رواية تحت عنوان الضيعة لألستاذة أمينة 
سابقا بطنجة والتي تولت ترجمتها بنجاح  األستاذة المقتدرة رجاء الخلوفي إلى عربية سلسة 
النسائية  اإلبداعية  للكتابات  مضافة  قيمة  الرواية  هده  وتعتبر  والداللة.  بالبالغة  مشحونة 
بالمكون  الكاتبة  وإلمام  خبرة  يعكس  وتربوي  اجتماعي  بعد  ذات  أدبية  بروح  والمتسمة 

المجتمعي وانتظارا ته......
تمتاز هذه الرواية بجرأة...  حيث أماطت الحجاب عن المستور ووضعت أصبعها على الجرح 

العميق... من معاناة المهمشين وأحزانهم ...
كما أعطت الكلمة لمن ال منبر له وأنطقت المسكوت عنه ليبوح بأسراره وعذاباته . نبشت 

الرواية في الماضي السحيق وسمت األشياء بمسمياتها .
عمدت الحفر تحت الثرى لتخرج العلبة السوداء لمعرفة ما جرى ....

واألنا  الذاتية  عن  والتنحي  الموضوعية  لتفعيل  ومتفرغ  متنور  ألستاذ  الدور  هذا  أسند 
واعتماد السرد المحايد .

والعجيب أن فصول هذه الرواية تحمل بين طياتها قطعا من حياة القراء. 
بلسما  منها  ونقطف  بفقراتها  نمر  اليوم....  إلى  معاناتنا  فيها  ونجد  واقعنا  فيها  نجد 
العبر  أحداثها  المسير وننهل من  لنكمل  الذاتية  التنمية  ونأخذ منها نصح  وآالمنا،  لجروحنا 
وإصرار   وذكاء  إسماعيل  أم  وعطف  إسماعيل  وحلم  زهرى  سي  بقوة  نتسلح  والدروس..... 
نينا..... تأخذنا هذه الرواية المتميزة إلى تخوم طنجة لسبر أغوار زمن امتزجت فيه الخرافة 

بالعقالنية والمقاومة باالنصهار. 
الجدران... دغدغت  وخارج  داخل  أسراره  وروت  لنفسها قصرا  الراوية  بنت  نحل  في حجر 
في  واالنخراط  التعلم  من  بعضهن  بتمكن  الصدر  وأثلجت  الخادمات  بمعاناة  القراء  مشاعر 
القارئ  أيها  تمر  وعندما  وبراءتها.  القروية  الطفولة  استغالل  عن  بعيدا  المدنية,  الحياة 

بسنوات الرصاص تتبادر لذهنك تفاصيل اإلنصاف والمصالحة ; ولما مررت بمعضلة األمهات 
الدافئ  والحضن  الحاضنة  األم  الشنا  عائشة  لأليقونة  الجبار  العمل  استحضرت  »العازبات« 

للمتخلى عنهن.
القراءة  اتخذت  »الضيعة«  محتواه....  وأبعاد  المضمـون  في  يكمن  الروايـة  هذه  حجم 
نحو شمس  األمام  نحو  المشي  لمتابعة  الكآبة وكمحفز  نجاة من  والكتابة كمنقذ وكخشبة 
غد أفضل. شخوص الرواية تم انتقاؤها بدقة. أسندت األدوار الدرامية بطريقة محسوبة وقدر 
النجاح لشخصيات تتشابك فيها المحن وروح التحدي... ودوما تظفر اإلرادة وتحسم المعارك 
لصالحها.... توظيف التنمية الذاتية في فصول القصة ليس عبثا بل خيطا ناظما لنسيج أحبك 

بخيوط رفيعة أنجزت بتطريزه في منتهى االنسجام ينبعث منها عبق رسائل أمل. 
الغد  في  واعدة  آفاق  على  تطل  شرفة  لقصرها  أضافـت  الراوية  أن  يتبدى  الختام  وفي 

المنظور وبعون اهلل ستتحفنا الدكتورة أمينة أزماني بإصدارات أخرى لننبهر من جديد...
وكما قال أنطوان دو سانت أيكسو بري في آخر الرواية : » بمجرد ما ترسم الطريق يصير 

من المستحيل االبتعاد عنه«.....
حميد العماري

باحث في كلية الحقوق
جامعة عبد المالك السعدي - طنجة

رواية للدكتورة أمينة أزماني

الدورة  فعاليات  أن  الفرجة،  لدراسات  الدولي  المركز  ينهي 
السادسة عشر من مهرجان طنجة الدولي للفنون المشهدية ستنطلق 
خالل الفترة الممتدة ما بين 27 و30 نونبر 2020. وقد اختارت إدارة 
المهرجان في دورة هذه السنة،  التي تنظمها بشراكة مع كلية األداب 
والمعهد  بطنجة،  إنجلند  نيو  وجامعة  بتطوان،  اإلنسانية  والعلوم 
الشارع  تناقش موضوع »فرجات  أن  ببرلين،  الثقافات  لتناسج  الدولي 
تناولتها في دورات سابقة،  التي  للنقاشات  األخرى«، تكملة  واألمكنة 
عبر  بالموقع،  الخاصة  الفرجة  العمومي،  والمجال  الفرجة  قبيل  من 
الحدود: مسرح ما بعد الهجرة..، من جهة، ومن جهة أخرى مواصلة 

في اجتراح بعض األسئلة المتعلقة بفنون الفرجة.
المغربي  المسرحي  النقد  فقيد  لروح  المهداة  السنة  هذه  دورة 
حسن  الدكتور  الفرجة  لدراسات  الدولي  المركز  وفقيــد  والعربي، 
المنيعي، ستطرح - إذن - موضوع »فرجات الشارع واألمكنة األخرى« 
للدرس والمساءلة؛ خاصة أن المسرح المغربي قد تفاعل مند نشأته 
أولى  عُرضـت  فقد  األرسطي.  المسرحي  الترتيـب  خـارج  فضاءات  مع 
مسرحيات الفرق الهاوية بمدينة فاس في أوائل العشرينيات من القرن 
وليلي،  المغربية:  األثرية  المواقع  أن  السراجين. كما  الماضي بساحة 
على شاكلة  الفرجات  وباب منصور... شهدت مجموعة من  والوداية، 
بالفرجات  تسمى  أن  دون  المكان،  ذاكرة  مع  تفاعلت  كبرى  مالحم 
المجال  دراسات  أن  يظهر  كما  به.  الخاصة  أو  الموقع  مع  المتفاعلة 
على  الحاكمة  الطبقة  إيديولوجية  هيمنة  بالموازاة  تعرف  الحضري 
المستفز  األدائي«  »التسكع  أشكال  بعض  وتبقى  المدينة.  خرائطية 
المدينة من لدن بعض  للمجال الحضري وسيلة ناجعة إلعادة تملك 
فناني األداء الثوريين. وتعد، في هذا السياق، شخصية المؤدي الجوال 
وسيلة إلعادة تملك المدينة وتحرير الحياة اليومية من سطوة الثقافة 
 19 القرن  في   Charles Baudelaire لها  نظر  كما  االستهالكية 

وولتر بنيامين في ثالثينيات القرن الماضي. 
في  المدينة  رحم  من  الهابنينغ  فن  انبعث  نفسه،  السياق  في 

بخاصية  ومحتفيا  القائمة،  التقاليد  مربكا  الماضي  القرن  ستينيات 
اقتصاد  إلواليات  خاضعا  أضحى  الذي  الفن  تشيئ  ورافضا  الزوال، 
تملكها  بهدف  الشوارع  الهابنينغ  فرجات  تحتل  كانت  لهذا  السوق... 
خالل  من  والحياة،  الفن  بين  القطيعة  إزاحة  على  وتعمل  جديد،  من 
إرباك اإلدراك اآللي للمحيط من لدن المارة الذين يتحولون فجأة إلى 
لفكرة  الهابنينغ  فرجة  تجسيد  هو  هذا  من  واألهم  ما.  فرجة  جمهور 
اليومية« - األدائية هنا بالمعنى الذي ساقته جُديث  الفرجة  »أدائية 
بطريقة  الفرجات  تؤدى  فحين  لألفعال-.  مؤسلب  تكرار  أي  باتلر؛ 
استثنائية من الممكن خلخلة المعاني والسلوكات التي أضحت طبيعية 
فرجة  تكون  وهنا  اليومية.  الحياة  في  وعادية  العمومي  الفضاء  في 
‘فرجوية’  وأيضا  ومواقف،  أفعال  تنجزه من  ما  بقوة  ‘أدائية’  االحتجاج 

بقوة ما تقدمه من عرض ساحر وخارج عن نطاق المألوف.
في  التأمل  أثناء  المفاهيمي  التيه  في  الوقوع  تفادي  سبيل  وفي 
ماهية فرجة األمكنة األخرى، تقترح الندوة الدولية »طنجة المشهدية« 

في دورتها هذه، تسليط الضوء على المحاور اآلتية:
فرجات الشارع بوصفها فضاءات مكانية وزمنية أخرى.  •

للممارسات  ضروريًا  امتــدادًا  باعتبـارهــا  الشارع  فرجات   •
»المسرحية«.

غير  األماكن  في  العروض  من  وغيرها  الشارع  فرجات   •
التقليدية: مناطق االتصال واالحتكاك.

الفرجة  ثقافات  في  جديد  تحول  سياق  في  الشارع  فرجات   •
العربية المعاصرة.

األبعاد السياسية لفرجات الشارع واألمكنة األخرى )على سبيل   •
المثال: فرجات االحتجاج في سياق ما سُمى »الربيع العربي«، 

وفرجات المالعب(.
اختالف  األخرى(:  واألمكنة  )الشارع/  فرجات  ثقافات  تناسج   •

وجهات النظر عبر الثقافات.

)كوفيد  التاجي  الفيروس  فرضه  الذي  االستثنائي  للظرف  ونظرا 
19(، اكتفت إدارة المهرجان بالندوة الدولية فقط من فعاليات طنجة 
المشهدية، والتي ستبث فقرات كل جلساتها، ومحاضراتها االفتتاحية 
من  الفنية  الفقرات  باقي  ذاته-  -لالعتبار  الغية  زوم،  تطبيق  عبر 

توقيعات وعروض مسرحية فرجوية..
رابط  دخول  الندوة،  أشغال  متابعة  في  الراغبين  فعلى  وعليه، 

التطبيق األتي:
www.furja.ma

https://bit.ly/3fBDAl8
عن المركز الدولي لدارسات الفرجة

لجنة اإلعالم
farajroumani@live.fr

GSM: )+212( 06 79 05 05 10

»فرجات الشارع واألمكنة األخرى«
محور نقاش الندوة الدولية »طنجة للفنون المشهدية« في دورتها 16

طنجة، 27، 28، 29، 30 نونبر 2020
بالغ صحافي
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الجفــاة  القساة  الفقهاء  أوالئــك  طينة  من  محمـاد  الســي  الفقيــه  يكن  لم 
فيجعلونهم  األليم  العــذاب  »المحاضرية«  يسومــون  ممن  الوجـوه،  المتجهمي 
الطباع، ذا هبة  المحيا، هادئ  »يفسون« خوفا وهلعا، بل كان فقيها بشوشا، طلق 
بحصر  أرضيته  المغطاة  »المسيد«  رونق  في  سماته  بدت  رفيع  فني  وذوق  ووقار 
الواجهة مجلس  ألوان جميلة..وفي  نظيفة فرشت عليها حنابل صوفية وثيرة ذات 

الفقيه الوقور فوق مسطبة بسطت عليها »بطانة«كبيرة..
وتزويقها  وتخطيطها  ألواحنا  تحنيش  في  ذهبية  أنامل  محماد  السي  وللفقيه 
نعناع  حوض  به  بهو  »المسيد«  مدخل  وفي  الناظرين..  تسر  فنية  كلوحات  فتبدو 
ومشتل أزهار وسقاية رخامية حيث نمحو ألواحنا بالصلصال، الذي نستلذ قضم قطع 
منه، ونتركها لتجف تحت أشعة الشمس وحينما تنشف وتصبح ناصعة البياض يشرع 
قصبي  بقلم  نهجها  فنسلك  الرصاص  بقلم  عليها  الحروف  »تحنيش«  في  فقيهنا 

نغمسه في محبرة  صمغ.
على  دواليــك  هكذا  االستظهار..  ثم  الحفظ  في  نشرع  الصمغ  يجف  وحينما 
المبين إال وكنـا  الذكر  مدار األيام والشهور.. وكلما تقدمنا في حفـظ ماتيسر من 
لـ »التحريــرة« جاهـزيـن وحظينـا بـرضى الوالديـن الذيـن يتبــرعـون على الفقـيـه 

ب »الربعية« شاكرين.
المعلقة  الصور/المنمنمات  هوتلك  ـ  الصبيان  نحن  ـ  فضولنا  يثير  كان  والذي 
بالجدران المتضمنة رسوما تحيل على وقائع وأحداث وقصص أنبياء ورد ذكرها في 

القرآن نحو:
ـ غواية الشيطان آلدم وحواء عليهما السالم  في الجنة حينما خاطبهما قائال:

»وما نهاكما ربكما عن هذه ال�شجرة اإال اأن تكونا ملكني اأو تكونا 
من اخلالدين«.

لقوله  رعايته مصداقا  أمره اهلل بصنعها تحت  التي  السالم  ـ سفينة نوح عليه 
تعالى :

»واأوحينا له اأن ا�شنع الفلك باأعيننا ووحينا«.

ولغات  النمل  الطير وقول  والجن..الملم بمنطق  اإلنس  ـ سيدنا سليمان ملك 
سائرالحيوانات. 

ـ فدية اهلل لسيدنا إبراهيم الخليل في ولده إسماعيل : »وفديناه بذبح عظيم«. 
 ـ زليخة زوجة العزيزـ حاكم مصرـ وهي تراود يوسف عليه السالم عن نفسها. 

ـ البراق »الحصان المجنح« الذي امتطى  صهوته الرسول الكريم ليلة اإلسراء 
والمعراج. 

هذا فضال عن عدد من المنمنمـــات المشخصــة  لشخصيــات  لها بطــوالت 
أوكرامات :

ـ سيدنا علي يطعن بسيفه البتار رأس الغول.
الواقفين/الحسن  نجليــه  بين  جالــس  وهو  ـ  بسيفه  يمسك  ـ  علي  سيدنا  ـ 

والحسين.
يرتدي جبة حمراء وعمامة  أليفة وهو  غزالة  أمامه  تقف  التيجاني  أحمد  الشيخ 

خضراء تتدلى على صدره سبحة وبيده كتاب. 
 ـ موالي عبد القادر الجيالني يمتطي صهوة أسد.

لنا  يروي  أن  السي محماد  المحبوب  لفقيهنا  يطيب  كان  معينة  مناسبات  وفي 
مقتطفات من قصص  قرآنية وحكايات أزلية مشوقة انطالقا مما تختزله تلك الرسوم 

البديعة من وقائع وأحداث متوخيا منا استيعاب ما تزخربه من دروس وعبر.
الغريبة،  لم تكن عقولنا الصغيرة قادرة على إدراك كنه ومغزى تلك الحكايات 
نفوسنا.. في  البهجة  تبعث  عجائبية  عوالم  في  بنا  يحلق  كان  المجنح  خيالنا  لكن 

وتزرع في وجداننا ملكة اإلصغاء والقدرة على  الوصف واإلنشاء والسالسة في التعبير 
والدكاكين  البيوتات  من  العديد  جدران  تزين  مماثلة  منمنمات  واإللقاء.وكانت 
أحداث  من  إليه  توحي  لما  تقديرا  بها  يتبركون  القوم  كان  إذ  الحالقة..  ومحالت 

تاريخية جسيمة وما ترمزإليه من شخصيات مبجلة جليلة.

مذكـــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطا�س

صباح الخير، وبداية يوم مباركة، مع إشراقة جديدة، 
تتنفس أرواح جديدة، وتتوقف أخرى. بداية كل موسم 
تنبئ بالنهاية... ولكن، الكل منشغــل، مــــع األزواج، 
مع  العيش...  لقمة  والعائلة...مع  واألسرة،  األبناء،  مع 

الحياة.
غفلة ما بعدها غفلة !

ومع  مفاجئة...  مواقف  تتكرر،  أحداث  ممل،  واقع 
ذلك حياة تستمر!

ولكن؟
كيف تستمر؟

أين نحن من هذا الواقع؟
هل تعرفنا فعال على أحداثه؟

هل ساهمنا في تغييره أو تجويده؟
أيها السادة والسيدات،

إن الحلقات السابقة التي قدمت فيها بين أيديكم 
على  إال  تعبر  المعاش،ال  الواقع  من  القصص  بعض 
الحياتية،  اإلشكاالت  لطرح  تستفزنا  عينات،  نماذج 
مباشرة  آثار  من  لها  لما  موضوعية،  بكل  ومناقشتها 
على استقرار المجتمع. وال يمكن ألي مجتمع أن يحقق 
توعية  أسره،  تماسك  عن  بعيدا  واإلستقــرار  األمن 

أفرادها وتكوينهم وتأهيلهم.
أي  عن  الميدانية،  الفاعلــة  وأنا  أتســاءل،  مــرارا، 
نموذج تنموي نتحدث إذا كانت أهم خلية في المجتمع 

متغيبة ؟
تنموي،  برنامج  ألي  األساسية  النواة  هي  األسرة 
الدامجة لألسرة  الغير  فجميع اإلستراتيجيات، والبرامج 
تبقى، مجرد حبر على ورق، ويحكم عليها بالفشل في 

مهدها.
عنهـا سابقـــا، وكل  تحدثنــا  التي  الظواهر  جميع 

المظاهر التي تهدد المجتمع لها عالقة باألسرة.
كيف نحكم على طفلة أصبحت أما، ومازالت تحضن 
أما؟  كيف صارت  وال  األمومة،  معنى  تعرف  ال  دميتها؟ 
لماذا سمــح األب بوصول ابنتـــه لهذا الوضـــع؟ أين 

أمها ؟

لماذا تباع األجساد، وتستغل  بأبشع الصور الهادرة 
لحقوق اإلنسان؟

لماذا نسب العنف ضد النساء واألطفال في تزايد؟
األمر يتطلب وقفة صراحة وصدق .

تربينا على بيت شعري علمنا أن استمرار الشعوب 
في حفاظهم على أخالقهم، وذهابها،في تخليهم عن 

األخالق. فلنسائل أنفسنا :
أين دور العائلة؟ أين مهمة األسرة؟ لماذا غاب دور 

الجار؟
بالقيام  ملزمة  أصبحت  جديدة  مؤسسات  اليوم 
والنهـــوض  الحماية  أجــل  من  المهـــدورة  باألدوار 
فاعـــل  انخـــراط  خـــالل  من  األسريـــة،  بالمؤسسة 
التالميذ،  وأولياء  آباء  وجمعيات  التعليمية  للمؤسسات 
الدور الريادي للمجالس العلمية، أئمة، وعاظ، واعظات، 
أنواعه،  بكل  اإلعالم  دينيين،  مرشدين  و  ومرشدات 

المجتنع المدني...
أمنــي،  أن  ولنعلــم  جميعنا،  لنستفيق  األوان  آن 
وصالح أسرتي واستقرارها في أمان واستقرار المجتمع. 
سفينة واحدة نركبها جميعا، أي خرق على أي مستوى 

سيجرنا جميعا لبطن الحوت.
ألم نتعلم بعد؟

من  سنة  والهلـــع،  الخـوف  من  سنة  تكفينا  ألم 
المرض، فقدان األحبة ... ألم نتعظ بعد ؟

كلما  تـزداد  وخطورتـه  خطير،  كورونا  فيــروس 
مشتركــة  حقوقنــا  أن  نفهــم  ولم  بواقعنا،  استهننا 
أن  ولنحاول  معا،  أيدينا  لنضع  إذن،  كذلك.  وواجباتنا 
قيم  من  المسلم،  المغربي  مجتمعنا  عن  ماغاب  نعيد 
تلك  ولنعتبــر  واألخـوة،  التصالح،  التناصح،  التسامح، 
ونحاول  ونتقرب منهم،  لنا،  أبناء  الشاب،  وذاك  الفتاة، 
أن نستمع إليهم، ففي كثير من األحيان ال يحتاجون إال 

ألذن صاغية...
لنزرع الحب حيثما كنا، ونحن جميعنا قادرون .

األستاذة وفاء بن عبد القادر
رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة

�صباح �آخـر...
الحلقة الثامنة

أمس  أول  طنجــة  مدينــة  ومحاميات  محامــو  احتج 
إلى  صباحا  العاشرة  الساعة  مابين  العمل  عن  الخميس 

غاية 12 ظهرا، وذلك بقرار من مجلس هيئة المحامين. 
المحامي  له  تعرض  لما  نتيجة  االحتجاج  هذا  ويأتي 
النظرية،  بالحراسة  وتوقيف  إساءة  من  بوكسير«  »أسامة 
تنص  التي  القانونية  المسطرة  االعتبار  بعين  األخذ  دون 

على إشعار نقيب المحامين.
لإلهانة  تعرض  فإنه  »بوكسير«،  به  أفاد  ما  وحسب 
حينما  الثالثاء-األربعاء  ليلة  التعسفي  واالعتقال  والضرب 

إذ  للسرقة،  تعرضه  بعــد  له  شكاية  تقديم  بصدد  كان 
باألصفاد  تقييده  عن  فضـال  معه  التعامل  بسوء  فوجئ 

ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
المحامي  أن  األمنية  السلطات  أوضحت  جهتها  ومن 
كان في حالة سكر وأقدم على عرقلة أعمال الدائرة األمنية 
المحامي،  نفاه  الذي  األمر  وهو  اعتقاله،  في  تسبب  مما 
تداولته  ما  عكس  العادية،  حالتـه  في  كـان  أنه  موضحا 

العناصر األمنية.
ر.بن راشد

اعتقال محام بطنجة...
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بعض  عن  للحديث  خصصناه  الذي  الموضوع  من  الثاني  الجزء  في  الحديث  نواصل 
أمثلة  وأعطينا  حكومي  قطاع  من  أكثر  وداخل  الدولة  مرافق  بعض  في  السائدة  السلوكيات 
على ذلك بنماذج وشهادات ووقائع معاشة »ندونها ضمن أوراق من زمن الماضي«..! ذلك 
اهتماما  المؤطرة بعقليات متحجرة ومضطربة التعير  والالمعقولة  المشبوهة  الممارسات  أن 
ألخالقيات المهنة ماتزال مهيمنة على الكثير من إدارات الدولة من قبيل التسيب.. الزبونية.. 
المشبوهة...  الصفقات  الميزانيات..  واختالس  النهب  القانون..  بضوابط  االلتزام  عدم 
االنتهازية.. المحسوبية.. إقصاء الكفاءات وتهميشها.. االستبداد بالرأي واالنفراد بالقرارات.. 
جملة  مرفوضة  بل  العمومية،  الوظيفة  منظومة  داخل  خاطئة  وممارسات  سلوكات  كلها 
وتفصيال، وهي  تنم بشكل واضح عن اإلخالل بالضوابط األخالقية في بعدها اإلنساني العام، 
وعدم  المواطنة  روح  »غياب  البارز  عنوانها  العمومي  المرفق  داخل  األزمة  تعميق  في  وتزيد 

تقدير المسوؤلية واالستهتار بقواعد السلوك وأخالقيات المهنة..!«. 
تاسيسا على ماتقدم نواصل الحديث -كما سبقت اإلشارة- في الجزء الثاني من الموضوع 
الضوء على  االختالالت، كما نسلط  األوضاع وتقويم  لتصحيح  به  القيام  المطلوب  الدور  عن 
مجموعة من الظواهر والممارسات السلبية المتصلة بجوانب سلوكية لدى بعض النماذج من 
مسوؤلي اإلدارات العمومية ومن يدور في فلكهم من أشباه الموظفين!! واألمر هنا يستدعي 
باهتمام  نتحدث عنها هي محط سجال ونقاش تستأثر  التي  الحالة  التأمل لكون  الكثير من 
سريرية  لفحوصات  بدورنا  ونخضعها  كثب  عن  األحداث  مجريات  متتبعي  من  واسعة  فئات 
التي  التذكير في هذا السياق بالمالحظات  وتحاليل من زوايا ومقاربات متعددة، إذ البد من 
تناولها الجزء األول ضمن عدد سابق بشأن قراءة نقدية متواضعة لسلوكات وعقليات بعض 
إدارية  مصالح  وتسيير  بتدبير  إليهم  عهد  مسوؤلون  ضمنهم  العمومية  اإلدارات  موظفي 

التستقيم مع األمر الواقع..!؟
واستثناء من القاعدة، فإن مكامن الخلل والضعف وسوء التدبير والشعبوية هي مؤشرات 
أبانت عن فشل بعض المسوؤلين من الذين يتم تعيينهم )مركزيا( بطرق ملتوية مشبوهة 
وغير مسوؤلة! -أحداث من هذا القبيل المسنا عن قرب الكثير من جوانبها السلبية في فترات 
مضت بما لها وما عليها، وماذا بعد؟؟ او بصيغة أخرى،  ماذا عسانا أن نقول عن االختيارات 
التي تنهجها بعض اإلدارات المركزية  في تعيين مسوؤليها ومديريها  ومناديبها حيث تبني 
لمعايير  موضوعية  إخضاعها  دون  وأفقيا  عموديا  مغلوطة  ومعطيات  أسس  على  اختياراتها 
أن طبيعة  لكم  أقول  دعوني  الميدانية..!  والتجربة  والكفاءة  واالستقامة  النزاهة   في  تتمثل 
االختيارات من هذا القبيل المبنية في أصلها على مغالطات ونوايا مبيتة  وأشياء أخرى كلها 
باطلة -ومابني على باطل فهو باطل-  وحتى اليفهم من كالمنا  ومالحظاتنا  النقدية بأننا 
العديد من اإلدارات  القول بأن هناك في  إلى  الكاس، نبادر  الفارغ من  الجزء  إلى  ننظر فقط 
التسيير والتأطير والتوجيه ووضع برامج  الدولة جيل من الشباب يتحمل مسوؤليات  ومرافق 
وبلورة تصورات على أرض الميدان والقيام بمبادرات وإنجازات في غاية األهمية، وكل هذه 
األعمال والمنجزات التي تشهدها بعض المرافق تقتضي أعباءا وجهودا واختصاصات تتأسس 
عاليا  نثمن  أن  إال  الحالة   هذه  إزاء  اليسعنا  النية..  وإخالص  والكفاءة  العملية  التجربة  على 
الجيد،  ألدائهم  التدبير  وحسن  واالنضباط  المسوؤلية  روح  الشباب  المسوؤلين  هؤالء  في 
غاية  في  ومخططات  وبرامج  لمشاريع  إعدادهم  مستوى  على  الوازن  وحضورهم  ومثابرتهم 
األهمية، لكن هناك على الجانب اآلخر لدى  بعض المسوؤلين -من طينة أخرى-  اتجاهات 
وميوالت يعشقون فيها حتى »النخاع الشوكي« المسوؤليات والمناصب ليس ألمر محمود أو 
لتخليد الصالح من األعمال واإلنجازات... فقط من أجل النهب واختالس الميزانيات  وخدمة 
إليهم  والتقرب  والنعمة  الفضل  أولياء  المركزيين  المدراء  من  أسيادهم   ومصالح  أجندات 
والرغبة  الشعور  ويتملكهم  عابرة  بسلطة  الغرور  يستجوفهم  والرشاوى  والعطايا  بالهدايا 
وسائلهم  كل  ذلك  أجل  من  ويسخرون  مسوؤلياتهم  في  والخلود  بمناصبهم  االلتصاق  في 
أماكنهم  في  مخلدين  خالدين  يظلوا  أن  في  راغبين(  )طالبين  المشروعة  وغير  المشروعة 
ومناصبهم فقط من أجل االختالس والنهب ومراكمة األموال، يقبضون من ذات اليمين وذات 

الشمال، ال وازع أخالقي يستنهضهم وال ضمير يحاسبهم..!؟
المسوؤلين  من  ثلة  غير  المجيد  ماضيها  نبكي  التي  اإلدارة  هذه  رصيد  من  بقي  ماذا 
االنتهازيين واالنتفاعيين! ال أرى شخصيا في توجهاتهم وتفكيرهم وأسلوب عملهم ما يحقق 
االنتفاع غير مراكمة األموال بشكل غير مشروع من  )يقبعون( داخلها قدرا من  التي  لإلدارة 
هنا وهناك بالمباشر وغير المباشر عموديا وأفقيا..!؟ - أين يكمن الخلل إذن؟  هل في بنية 
وضمير  عقلية  في  أم  اشتغالها؟  وأسلوب  ومساطرها  وضوابطها  بنظامها  العمومية  اإلدارة 
تقويم  إلى  السبيل  األزمة؟ كيف  المسوؤل عن هذه  المسوؤلين ومن يدور في فلكهم؟ من 
اعوجاج المسوؤلين وتصحيح اختالالتهم والحفاظ على االخالقيات كمبدا أساسي داخل المرفق 
مواقفنا  صياغة  إعادة  وإلى  المواطنة  على  النفس  تربية  إلى  حاجة  في  أننا  يبدو  العمومي؟ 
للدورات  جاللته  افتتاح  بمناسبة  ملكي  خطاب  من  أكثر  في  جاء  -كما  وسلوكاتنا  وخطاباتنا 
للحياة  تخليق  بدون  بأن التنمية  نتفق  أن  يجب  ـ  بغرفتيه  البرلمان  التشريعية على مستوى 
اإلدارية، ولعل فساد الجهاز اإلداري بكل تجاوزاته وخروقاته وعدم التزامه بضوابط القانون 
هي مسوؤلية جسيمة تقتضي تحريك المساطر لرد االعتبار للمرفق العمومي الذي تحققت به 
فيما مضى أهداف ومقاصد إنسانية واجتماعية نبيلة بجهود المخلصين الشرفاء من أبناء هذا 
الوطن الذين أبلوا البالء الحسن داخل اإلدارة المغربية- »منهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديال«، لم تكن تحوم حولهم الشبهات وال المنكرات بل كانت تشفع لهم 

في ذلك مبادئهم األخالقية ومبادراتهم وصدق نواياهم وحسهم النضالي والوطني..
على  واإلقليميين(  المركزيين  )المسوؤلين  إلى  موجه  هنا  والكالم  لكم   أقول  دعوني 
السواء أن الممارسات المشينة والمرفوضة بحكم القانون  والفوضى الممنهجة التي أفرغت 
اإلدارة من مضمونها الحقيقي من قبيل الزبونية والمحسوبية والنهب واإلساءة إلى اآلخرين 
مع  والتواصل  االنفتاح  وعدم  واستعالئية  المضمون  وفارغة  مجدية  غير  خطابات  واعتماد 
الفاعلين من الموظفين داخل المحيط المهني وعدم تقدير المسوؤلية واالستهتار في أمور 
المسؤولية  روح  تعكس  وال  أخالقية..!  وغير  خاطئة  سلوكات  أنها  يقينا  أجزم  العبث،  التقبل 
في بعدها اإلنساني العام وغير منسجمة مع توجهات ومتطلبات المرحلة وستظل على حالها 
إسناد  في  موضوعية  معايير  واعتماد  واإلنصاف  والمساواة  الفكرية  النزاهة  إعمال  غياب  في 

المسوؤليات لمن يستحقها..!
البد من اإلشارة قبل أن ننهي كالمنا في موضوع بالغ التعقيد والحساسية  طالما استأثر 
باهتمام واسع لكونه يشكل أحد مرتكزات التنمية، أن الممارسات المشينة وما يترتب عنها 
من آثار سلبية بسبب سوء التدبير الذي يساهم في خلخلة جوانب كثيرة داخل المرفق العام  
هو بكل تأكيد  شكل من أشكال الفساد لما له من نتائج وخيمة تشكل حجر عثرة، بل تعرقل 
جهود التنمية المبذولة على أكثر من صعيد وليس للفساد في نهاية المطاف إال وجه واحد 

وآثاره السلبية التي التزال سائدة مفتوحة على كل االحتماالت.. إلى إشعار آخر.

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

الإدارة العم�مية :
وعدم  التدبري  “�ش�ء 
ال�عي بامل�ش�وؤلية..؟! “

ضجة  أحدثـت  أيــام  بضعـــة  قبـل 
»أمانديس«  بمدينة طنجة بسبب شركة 
للمــاء  المفــوض  بالتدبيــر  المكلفــة 
والكهربــاء بجهــة الشمال، حيث كشفت 
حاولـوا  طالمـا  الذين  مسؤوليها  أالعيب 
التستـر عنهــا. هذه األالعيـــب والخروقات 
همت مجموعة من الملفــات التي كلفت 
حيــث  باهظــة،  ماليـة  مبالغ  المؤسسة 
أح>د  مع  المعنيــة  الشركة  مدير  تواطأ 
التعميــر  وأصحــاب  المدينــة  مستثمـري 
الذيـــن »ربما« كانوا يؤدون مبالغ مالية 
قانونية »باهظة«، تخول لهم تسريع ربط 
ملفهم  وقت  إتمام  قبل  والكهرباء،  الماء 
القانوني على خالف باقي المواطنين الذين 
انتظـار  في  وأياما وشهورا  أوقاتا  يقضون 
هذا الربط. وعلى إثـر هذا كانـت الشركة 
األم »فيوليا« قـد بعثــت من باريس لجنة 
خبايا  في  البحث  قصد  بالتفتيش  مكلفة 
هذه الفضائح التي طالت المؤسسة، إذ كان 
قد تم توقيف مديرها وطرد مدير زبائنها. 

التي  واألحـداث  التوقيــفــات  وبعــد 
طالت المؤسسة، أعلنـــت »فيوليـــا« يوم 
العمري«  »رشيد  تعييــن  تم  أنه  األربعاء، 

أمانديس،  لشركة  جديدا  عملياتيا  مديرا 
خلفا للمدير السابق، بعد أن تم استقدامه 
من العاصمة الرباط، وسيستأنف عمله يوم 

اإلثنين 30 من الشهر الجاري.

ضجــروا  قـد  المواطنيـن  أن  يذكــر 
في  مسؤولة  الغير  الشركة  سلوكات  من 
فواتيرها  غالء  عن  فضال  معهم،  تعاملها 
التي جعلتهم يقدمون على وضع شكايات 

المنتهية. األمر الذي يطرح تساؤالت عديدة، 
أهمها هـو: هل سيتمكن المدير الجديد من 
إيجاد حلول حقيقية لمشاكل المستهلكين؟ 
وهل ستلمس الساكنة تحسنا وتغييرا في 

تعامل الشركة؟

هذا ما ستكشفه لنا األيام القادمة.

رميساء

بعد الأحداث التي عا�شتها ال�شركة...
ـن مديـرًا عملياتيـًا جديـدًا »اأمـانديـ�س« ُتعيِّ
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

يحمل  كفرن�سا  بلد  داخل  املُخيف  ال�سكل  بهذا  الأمور  تطورت  كيف 
النفعالت  ت�ساعدت  وكيف  م�ساواة«،   ، اأخوة  »حرية،   : ثالوث  تراثه 
الغا�سبة ب�سورة  ُمرعبة ِلَتُعمَّ اأْجزاَء اأخرى من القارة العجوز؟ وهل فعال 
يتعلق الأمر باإعالن »م�سروٍع ُمعني« يهدف اأ�سا�سا لالإ�ساءة لدين معني من 
�ُسلطاَن  ل  وانفعالت  وؤات  َتَهيُّ جمرد  �سوى  لي�ض  املو�سوع  اأن  اأم  الأديان؟ 

للعقل عليها؟
لالإجابة عن هذه الت�ساوؤلت »غري الربيئة«، ل بد من اإعادة قراءة 
من  الغث  منها  يتبني  حتى  ر�سينة،  نقدية  قراءة  الإ�سالمي  التاريخ 
ال�سمني للجمهور والعامة، اإذ ل�سك اأن الإ�سالم، بخالف معتنقي الديانات 
الأخرى، ال�سمائية اأو الأر�سية، يحمل، بح�سب ادعاء كثري من امل�سلمني، 
من  املزعومة  واخل�سو�سية  الأديان.  من  غريه  عن  متيزه  خ�سو�سية 
الإ�سالم  اأن  اأولهما   : اثنني  بابني  خالل  من  �سياغتها  جرت  هوؤلء  طرف 
اآخر دين ينزل على الب�سرية واأن الر�سول الذي جاء به من عند اهلل هو 
اأي�سا دولة،  اأن الإ�سالم لي�ض جمرد دين بل هو  خامت النبيئني، وثانيهما 
والدولة، يف فكر هوؤلء، ل ميكن اأن تقوم اإل على دين واحد هو الإ�سالم. 
على  اأو  مناق�سة  لآراء  محال  كونه  رغم  الفهم،  هذا  فاإن  بالطبع،  و 
من  اأ�سا�ض  على  ُبِنَي  بل  فراغ،  من  ياأت  مل  مخالفة،  لجتهادات  الأقل 
الدين  من  »املعلوم  قبيل  ومن  �سرعية  اأ�سحابها  يعتربها  التي  الأ�سانيد 

بال�سرورة«.
ين عند اهللَّ   ولعل املتاأمل يف ن�ض الآية 19 من �سورة اآل عمران » اإِنَّ الدِّ
اْلإِ�ْسالُم، َوَما اْختلَف الذيَن اأُوُتوا اْلكتاَب اإِلَّ من َبعِد ما جاَءُهم اْلِعلُم َبْغًيا 
ثالث  ي�ستنتج  �ساِب«،  اْلِ �سريُع   َ اهللَّ َفاإِنَّ   ِ اهللَّ ِباآياِت  َيْكُفْر  َوَمن  بْيَنُهم«، 
دعامات مركزية: اأولها اأن »الدين عند اهلل« هو »الإ�سالم«، ومعنى ذلك اأن 
ل دين باإمكانه اأن يحل محله، باعتباره دينا من�سوبا هلل، وثانيهما فكرة 
الدين  عن  انحرفوا  قد  واليهود،  الن�سارى  اأي  الكتاب«،  اأوتوا  »الذين  اأن 
الكم  فهو  الدعامات  ثالث  اأما  بينهم«،  بغيًا  العلم  »جاءهم  بعدما  الق 
العام الذي تقرره الآية  والقا�سي باأن »من يكفر باآيات اهلل فاإن اهلل �سريع 

ال�ساب«.
القيقة اأن الن�سو�ض الدينية، قراآنا و�سنة، اأو على الأقل تفا�سريها 
العابد  تربط  �سعائر  جمرد  الإ�سالم  تعترب  ل  الفقه«،  يف  »املعتمدة 
كر�ض  ما  وهذا   ، عنه  للدولة  غنى  ل  اأ�سا�سيا  نظاما  تعتربه  بل  مبعبوده، 
النطباع لدى امل�سلمني باأن دينهم هو الدين الق، واأن غريه من الأديان 

لي�ست �سوى جمرد حتريف. 
بــــ »نظرية  من هذا املنطلق، ابتدع الفقه الإ�سالمي ما ميكن و�سفه 
خطر  وجود  حال  يف  دينه  عن  الذود  عليه  »امل�سلم«  اأن  اأي  الدفع«،  جهاد 
اأي غزو  اإلى »نظرية جهاد الفتح«،  يحدق بالإ�سالم، وهذا قبل النتقال 
بالد »الكفار« وتخيريهم بني »اعتناق الإ�سالم« والعدول عن الكفر باهلل، 

اأو »دفع اجلزية وهم �ساغرون«.
اجلهاد«  »نظرية  مخرجات  اأن  ال�سياق  هذا  يف  التذكري،  من  لبد 
حاملي  مواجهة  يف  تنح�سر  مل  دينيا،  املُخالف  تكفري  على  القائمة  هذه، 
الديانات الأخرى، بل تعدتها ملن هم م�سلمون فعال، ففي هذا الباب وردت 
منها  َتْثَن  ُت�سْ مل  التكفري«  »تهمة  اأن  تفيد  روايات  الإ�سالمي  التاريخ  يف 
قيادات كربى يف تاريخ اخلالفة الإ�سالمية كعمر بن اخلطاب وعثمان بن 
عفان. بل اإن ع�سر خالفة بني اأمية عرف »تنظيما محكما« لالإ�ساءة اإلى 
اخلليفة علي بن اأبي طالب، وهو واحد من اآل بيت الر�سول، بل اإن روايات 
يوم  اخلطبة  يف  لعثمان  يدعون  كانوا  وعياله  »معاوية  اأن  اأكدت  متواترة 

ّبون عليا« ! اجلمعة وَي�سُ
ثقافة  وبني  الإ�سالمية«  »الثقافة  بني  فعال  الا�سل  التناق�ض  اإن 
ٌ و�سخم، ويجد ينابيعه يف الرتاث واملوروث،  الغرب »العلماين« تناق�ض َبنيِّ
فاإذا كانت »الدول الدينية«، مل تن�ساأ فعليا اإل بعد »نزول الدين« اإلى دنيا 
الأر�ض، فاإن الأمر كان مغايرا بالن�سبة لدين الإ�سالم، اإذ ترافق ظهوره مع 
تاأ�سي�ض م�سروع دولة، وهكذا اختلط، منذ البداية، مفهوم الدولة مبفهوم 
يف  املوغل  املنظور  هذا  ومن  هذا،  النا�ض  يوم  اإلى  لها  مرافقا  وظل  الدين 
الختالط اعتقد »امل�سلم« اأن جناته وخال�سه لن يتاأتى اإل باإقامة »دولة 

الإ�سالم« واإقامة ما ُيعتقد اأنه �سرع اهلل.
غاية  يف  اأمر  و»الإ�سالم«  »الدولة«  بني  القائم  الرتباط  فك  اأن  يبدو 
اأجل  من  عظيم  وفكري  نظري  جهد  بذل  ويتطلب  والتعقيد،  ال�سعوبة 
الدولة«  »ا�ستقالل  فر�ض  اأجل  ومن  الدولة،  »براثن«  من  الدين«  »حترير 
ذاته  الوقت  يف  كان  كدين،  نزل  الذي  الإ�سالم  اأن  والال  الدين،  عن 

»م�سروعا �سيا�سيا«.
يف �سياق ما حدث، بعد توزيع ر�سوم على تالميذ فرن�سيني، يف �سياق 
تعليمي، اعُتربت ُم�سيئة للر�سول محمد، واإقدام »م�سلم« على قطع راأ�ض 
يقيم  اأن  فرن�سي/م�سيحي  باإمكان  هل  فعله:  على  كرد  فرن�سي،  معلم 
اإليها؟ وهل  املوؤمنني  الدينية يف �ساحة و�سط مدينة مكة ويدعو  �سعائره 

با�ستطاعة اليهودي الدعوة لعتناق دين التوراة  يف املدينة املنورة؟
ما مل تتم الإجابة عن هذه الأ�سئلة بالقبول، �سيظل امل�سلمون حاملني 
املنقذ  هو  ال�سلفيون،  �سوقه  كما  »الإ�سالم«،  اأن  مبقت�ساه  يعتقدون  لواًء 

الوحيد من ال�سالل، وتلك مع�سلة كربى !

املنقذ من ال�شالل
اأو :

املع�شلة الكربى 
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-محمد اإمغران
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كرامة  مخالبها  لقد خدشت   ! الجائحة  قاسية هذه  كم هي 
النـاس وأحدثت جروحا عميقة في نفوسهم. لكن،  العديـد من 
والقدر  بالقضاء  واإليمان  أيوب  وصبـــر  المرهفة  باألحاسيس 
والتوكل على اهلل يمكن زرع نبتة أمل ورسم بسمة إشراق وفرح، 

لينعكس كل هذا إيجابا على النفوس الحائرة في زمن الجائحة .
طبعا واألحاسيس المرهفة ليست بعزيزة على الفنانين الذين 
التأم شملهم في هذه الظروف العصيبة، حيث تبنى الفنان محمد 
بنطلحة فكرة إنشاء صفحة »فايسبوكية« إلى جانب الفنان سعيد 
البيضاوي، فضال عن اعتماد وسائل التواصل االجتماعي األخرى 
الذين  الفنانين  بين  وصل  صلة  لتكون  اليوتوب(  ـ  )الواتساب 
تقاسموا سويا همومهم وتبادلوا أفكارهم وتحدثوا عن آمالهم.. 
فنانون أبعدت الجغرافيا بين أجسادهم إلى إسبانيا وبلجيكا وفرنسا 

وهولندا وانجلترا وقربت »كورونا« بين أرواحهم ومشاعرهم.

وبطنجة اصطفت ثلة من الفنانين بمختلف ألوانهم والذين 
أنشطة،  برنامج  سطروا  إذ  متآلفة،  متضامنة  مجموعة  شكلوا 
يتضمن خرجات ترفيهية إلى غابة »الرميالت« وغابة »مديونة«  
بمقهى  تقام  التي  دارت«   « عملية  وكذا  أسرهم  أفراد  لفائدة 
وتكون من نصيب فنان، خالل كل شهر.وكذلك يتم منح جوائز 
رمزية لفنان معين، خالل كل أسبوع، تحت تسمية : »الميكروفون 

الذهبي« أو »مفتاح المجموعة«.
هكذا هي األحاسيس المرهفة للفنانين، تؤلف بين قلوبهم 
تكتفي  الوصية  الجهات  بينما  الجائحة.  وقهر  العاصفة  عز  في 
بممارسة الميز، بعدم االلتفات إلى فنانين ظلوا عرضة للتهميش.

م. إ 

فنان�ن التاأم �شملهم يف الظروف الع�شيبة للجائحة
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�سل�سـلـة  جديـدة
28 ن�فـمبــر  2020

هل 30 ملي�نا تعترب ر�ش�ة؟ 
 يومية وطنية وازنة، نشرت مؤخرا خبرا استقته 
من »مصادر موثوقة«،  مفاده أن رئيسا سابقا 
بإحدى جماعات مدينـة تشتغـل تحــت غطــاء 
بحصوله  فيديو  شريط  في  اعترف  البيجيدي، 
سنتيم  مليون  ثالثين  بمبلغ  »رشوة«  على 
مقابل تفويت صفقة معاملة »بلدية« على وجه 

الكراء،  لشركة خاصة. 

علـــم  إلى  وصـل  إليه  المشـار  الفيديــو 
معالجة  قررا  اللذين  للحزب،  والشفافية  للنزاهة  المركزية  اللجنة  رئيس  وزميله  القائد  األخ 
إلى  الخبر  يتسرب  ال  حتى  الالزمة  االحتياطات  أخذ  مع  الحزبية  الماكينة  الموضوع  داخل 

الصحافيين المالعين. 

ولألمانة، اعترف صاحب القضية أنه وزع الغنيمة بين بعض زمالئه في الجماعة، وموظفين 
بالعمالة ووزارة االقتصاد  وموظفتين بالجماعة، حتى أن المسكين لم يتبق له من »الحصيصة« 

سوى خمسة آالف درهم دسها في جيبه وقبل كف وظهر يده اليسري وتوكل على اهلل..... ! 

باهلل عليكم، هل ثالثون مليونا من السنتيمات الضعيفة،  تعتبر »رشوة« في هذا الزمان 
وهذا البلد األمين الذي نسمع فيه باستمرار عن أحاديث الرشاوى بمآت الماليين من الدراهم 
من  أبطالها  عادة  يكون  الماليير  بعشرات  »تفويتات«  بالماليير،  و  »صفقات«  وعن  القوية، 

»الثلث الناجي« الذي ال يصله »الصهد« ال من بين يديه وال من خلفه......وال هم يحزنون. 

»قهيوة«  أو  تكون  السادة،  قد  أيها  هذا،  زمننا  في  رشوة،  ليست  مليون سنتيم  ثالثون 
»حليوة«  أو في أسوإ الحاالت »هدية« متواضعة، اعترافا بالجميل من طرف من »نتف« نتفة 
من  الفأر، ما دامت »الوجبـة« سانحـة، والنوايـا »مغشوشـة« و »آليـات« الضميـر »معطلــة« 

كـ »سكانيرات« المستشفيات والجمارك..... 

ابحثوا عن الرشوة والمرتاشين حيث يوجدون، واستعينوا في ذلك بخبرة حبيبنا جطو الذي 
»ألف« مجلدات من التقارير عن اختالالت بالماليير وقف عليها قضاته حين فحصهم لكنانيش 
بعض الوزارات واإلدارات العمومية، لتظل في الرفوف حتى »ضجر« الرجل وأطلق صيحة استنكار 

تحت قبة البرلمان، و.... شوف تشوف. 

 ooooo

اطمئن، يال�شي بن�شعب�ن 
ل مخاوف لدينا من ارتفاع م�ؤ�شر دين اخلزينة ! 

وأمور  والمالية  االقتصاد  وزير   بنشعبون، 
أن  بعد  يصيبنا  مكروه  علينا من  أخرى، خشي 
يصل،  قد  الخزينة  دين  مؤشر  أن  بيننا  شاع 
هذه السنة إلى 76 بالمائة من الناتج الداخلي 
نوابنا  طمأنتنا  عبر  إلى  بادر  ولذا  الخام، 
ارتفاع  ألن  ذلك،  من  مخاوف  ال  أن  بالبرلمان، 
مؤشر الدين »ميكاميكي«، وللحكومة الموقرة، 
ميكانيكيون مهرة، لمنعه من التمدد في األيام 
الميزانيــة،  بميكانزمــات  واإلضرار  المقبلة، 

والمخاطر  التكلفـة  أن  إلى  إضافة  الوزير،  يقـول  جـدا،  بنية سليمـة  للدين  الخالية  البنية  ألن 
الخاصة بالديـن  تبقـى في مستويــات »آمنــة« و »متحكم فيهــا«.، خاصة وأن حصة الدين 
بمآت  القروض  من  بالرغم  الخزينة،  دين  مجموع  من  بالمائة   20 نسبة  تتعدى  الخارجـي  ال 

الماليير التي نسمع عنها بين الفينة واألخرى، وال نرى لها أثرا فيما ترصد له ابتدائيا. 

ثم ال تنسوا أن خبراءنا »شاطرون« جدا في  التحايل على المقرضين، بحيث يحصلون على 
قروض  بشروط »ميسرة« وعلى قدر ما تتحمله »أكتافنا« المتعبة،  خاصة إذا علمنا أن المدة 
مع  الحساب  قد »صفينا«  أننا سنكون  بمعنى  تتعدى سبع سنوات  ال  الدين  لسداد  المتبقية 
التي، بدونها، لن تتحرك ماكينتنا  القروض  القادم من  انتظار  2027،  في  الخارج في حدود 

المظفرة. 
 ooooo

ما م�شري اأجهزة التنف�س ال�شطناعي املغربية املن�شاأ؟  
الصناعة  وزير  على  طــرح  السؤال  هذا 
بعض  طرف  من  أخرى،  كثيرة  وأمور  والتجارة 
مرت  أن  بعد  الشفاهية  األسئلة  خالل  النواب 
شهور على إعالن الوزير العلمي بإنتاج 500 من 
تنتظرها مستشفيات  التي كانت  األجهزة  تلك 

كورونا عبر كامل التراب الوطني. 

استفسارات  على  رد  العلمي  حفيظ  الوزير 

نواب األمة، بأن أكد أن تلك التجهيزات، المغربية الصنع مائة باأللف،  ما تزال »محجوزة«  لدى 
وزارة الصحة، ومنذ شهور وأن  الجهة المصنعة طورت منتوجها  وأصبح بإمكانها صناعة ألف 

جهاز كل أسبوع. 
ولعل ما وقع ألجهزة التنفس يسري أيضا على األسرة الطبية المغربية الصنع التي لم نعد 
نسمع عنها شيئا  منذ أن عرضها الوزير العلمي على رجال اإلعالم في عملية »ماركيتينغ« كنا 
نظنها ناجحة ليس فقط بالنسبة للمستشفيات المغربية بل وأيضا بالنسبة لألسواق اإلفريقية 

والدولية، كما  جاء على لسان العلمي نفسه. 
فهل نفهم من هذا الوضع أن »حساسية« العالقات بين العلمي وأيت الطالب،  هي سبب 
الفيروس  مرضى  يتطلبها  التي  العالجية  المعدات  بتلك  »الكوفيد«  مستشفيات  تجهيز  تأخر 

اللعين لمساعدتهم على البقاء على الحياة، بإذن اهلل؟ 
وما قول العثماني في الموضوع؟ 

       ooooo

كيف هي حالة ال�شغل يف دولة احلق والقان�ن؟ 
فقـط  ليــس  المقاييس،  بكل  صادمة، 
على  كبير  بشكل  أثرت  التي  الجائحــة  بسبب 
هذا  فقـدان  بسبب  وأيضا،  بل  الشغـل  سوق 
العمل  بظــروف  المرتبطة  القطاع  للضوابط 
ظروفا  وتوفر  والشغيل  المشغل  تحمي  التي 
أنسب لنجاح المقاولة وتطورها من حسن إلى 

أحسن. 
تثيـر  ما  كثيرا  التخطيط  مندوبية  تقارير 
دون  الشغــل،  ســوق  اختــالالت  إلى  االنتبـاه 

أن  يقع األخذ بمالحظاتها وتوصياتها حتى بلغ السيل الزبى  وحقت علينا كلمة الظلم  وبئس 
القرار. 

مؤشر البطالة ارتفع، نصف مليون مغربي ومغربية فقدوا عملهم ، معظمهم يعملون في 
أزيد من نصف األجراء ال يتوفرون على عقود عمل  قطاع الخدمات  والفالحة والصيد والبناء، 
تربطهم بمشغليهم، األمر الذي يرفع عنهم كل أسباب الحماية  المنصوص عليها في مدونة 
العمال  جل  بينما  الصحية  التغطية  المدن  يستفيدون  من  في  فقط  الشغالين  ربع  الشغل. 
القرويين  يستفيدون من »التعرية« الصحية،  ثم إن االستفادة من التغطية الصحية المرتبطة 

بالشغل تخضع لشرط الشهادات العليا. 
خارج  يوجدون  كانوا  ومغربية  مغربي  مليون   15 عن  يزيد  ما  إن  الحليمي  دار  وتقول 
الوزير  رأي  وشباب.فما  ربات  بيوت  معظمهم  من  وبامتياز،  بطاليين  يعني  الشغل،  سوق 

»المعجزة«؟ 

 ooooo

 وايل بنك املغرب 
المغــرب،  الجواهــري، والي بنــك  اكتشف 
بحاسته السادسة، وعلى حين بغتـة، أن الفساد 
االجتماعي  السلم  ويهدد  التنمية،  يعيق مسار 
ويضعــف المؤسســات ويزعــزع الثــقـــة بين 

الفاعلين االجتماعيين ويهدد االقتصاد.... 
وزاد تفصحا، ليعلــن  أن الفســاد  لم يعد 
وال  كانت  )كما  عنها  المسكوت  المواضيع  من 
زالت  بفهم مزاليط األمة(، بعد أن تيقن العالم 
ومعه بنك المغرب، بأن الفساد معيق للتنمية. 

وأن محاربته تعتبر من أولويات البلدان النامية بوجه خاص 
رسم  المغرب،   لبنك  تكريم  حفــل  خـالل  أو  النواب  لمجلس  الماليـة  اللجنـة  أمام  وسواء 
الجواهري صورة »مفزعة« لالقتصاد  المغربي  وطلع بخبر »سكوب« وهو أن 25 مليون  من 
القطاع  من  يتعيشون  الشريفة،  اإليالة  نصف سكان  فوق  يشكلون  ،  وهم  معاشه«  »طالب 
الغير مهيكل، يعني »الكونطراباندو« بكل أشكاله ومواده و »منشطاته« أو »كروسة« براس 
الدرب تلتهم الرشوة )أو الفساد بلغة الجواهري(  نصف مدخول أصحابها  وإذا ظهرت المعنى 

فال فائدة في التكرار، حسب بلغاء اللغة العربية. 
لينطلق في »خطبة« الذعة  عبده،  أو محمد  األفغاني  الدين  الجواهري جبة جمال  ولبس 
 ، المسؤولية  هرم  مراتبهم  في  كانت  ومهما  وجدوا،  موقع  أي  في  والمفسدين،  ضدالفساد 
خاصة الوزراء والمدراء وكبار »كوميات« الدولة،  وطالب ب »ربطهم«  بالمحاسبة وصوال إلى 
سنة  وعشرين  بأربع  الدولة  رئيسة  أدينت  حيث  الجنوبية  كوريا  في  حصل  كما  محاكمتهم، 

سجنا  نافذابسبب تهمة الفساد. 
نفقات  تتصدرها  أولويات   جدول  وفق  النفقات  بترشيد  طالب  الشعب،  لخزينة   وصيانة 
مجلس النواب التي  »رشدها« المرشد العثماني بأن رصد لها 49 مليار، ميزانية للسنة القادمة 

بالرغم من الجائحة التي  ضربتنا حتى العظم. 

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري



األشجــار  وقطــع  انتهــاك  ملــف  التي خلفها  الضجــة  بعد 
عقاري، خرجت  بناء مشروع  الكبرى قصد  بطنجة  »الرميالت«  بـ 
جمعية المنعشين العقاريين عن صمتها، محاولة تهدئة األوضاع 
وإبعاد االتهامات عنها، إذ وضحت في بالغ لها أن ال عالقة لها ال 
من قريب وال من بعيد، موضحة أنها »تتطلع إلى أن ال تشكل هذه 
القطاع  على  المحسوبين  البعض  طرف  من  الشاذة  الممارسات 
المجانية وإسقاطها على جميع  االتهام  لتوجيه صكوك  مناسبة 
المهنيين ووضعهم في سلة واحدة، مذكرة أن غالبية المنعشين 
في  وإسهامهم  وغيرتهم  الوطني  حسهم  عن  أبانوا  العقاريين 
تحريك عجلة التنمية ببالدنا )توفير السكن، التشغيل…( ناهيك 
عن انخراطهــم في العديد من المبــادرات، سواء منها االجتماعية 

واالقتصادية والرياضية إلى غير ذلك«.

ورغم محاولة الجمعية لرسم صورة مثالية لها إال أن البعض 
اعتبروا أن هذا البالغ ماهو إال »سخرية« وافتخار بإنجازات أعضاء 
صندوق  في  »محتشمة«  مالية  بمالغ  ساهموا  بعدما  الجمعية 
تدبير ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مطالبين والي 
جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، محمد مهيدية، بوقف الرخص 
االستثنائية التي تسلم للمنعشين العقاريين بطرق مشبوهة. في 
حين أدان مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة هذا الفعل 
اإلجرامي، معبرا عن رفضه التام للبناء في هذه المنطقة بل وفي 

المناطق الخضراء عامة.
التي طالت  الجريمة  مع فتح تحقيق لمعرفة مالبسات هذه 

متنزه المدينة على الرغم من انقضاء األجل القانوني للرخصة.

رميساء
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

»إجماع«  ضد  بطنجة  العقاريين«  »المنعشين  بعض  وقوف 
الكارثة  إدانة  على  األهلية،  منظماتها  بشتى  المدينة  هذه  سكان 
البيئية التي أقدم عليها »زميل« لهم في مشاريع »تدمير البيئة« 
»يتجرا«  أن  نتصور  نكن  لم  أننا  إذ  ومحبط.  مقزز  بل  مخجٌل،  أمر 
وتحصين  حماية  في  المدينة  هذه  اهل  رغبة  معاكسة  على  أحد 
جشع  بسبب  الفارطة،  السنوات  خالل  »تآكلت«  التي  طنجة  غابات 
بعض »المنعشين« المتعيشين من تدمير الفضاء األخضر للمدينة 
مقابل حفنة دوالرات يظفرون بها وجبال من األضرار يتسببون فيها 

لمواطنيهم حاال ومستقبال.  
عن  صدر  الذي  »المتعقل«  بالبيان  جميعا  تفاجأنا  أن  فبعد 
أحدهم  شروع  يدين  طنجة،  بوالية  العقاريين  المنعشين  جمعية 
في بناء مشروع سكنيّ فخم بغابة الرميالت بالجبل الكبير،  أصبنا 
من  »المتكسبين«  بعض  اعتراض  بسبب  تضاهى،  ال  أمل  بخيبة 
عدم  عن  عبروا  الذين  المدينة  بهذه  الطبيعة  تدميرالفضاءات 
رضاهم على  مضمون بالغ »جمعيتهم« الذي انتقد تدخل بعضهم 
كافة  وامتعاض  أثار  غضب  سكني  بمشروع  الرميالت،  غابة  في 
والحقوقية  المدني  السياسية  مجتمعها  ومنظمات  طنجة،  سكان 
والبيئية، وبطبيعة الحال الشبابية، حيث اعتبر موقف هذه الجماعة 
»تحديا« سافرا وغير مقبول للمدينة وأهلها، من طرف جماعة من 
»المسترزقين« بفضائهم وإطار حياتهم والمغامرين ، هم وكل من 
فتح لهم طريق المغامرة بمستقبل هذه األرض من أرض المغرب.  

ينجحوا  لم  تحتضنهم  التي  إجماع  الجمعية  على  المنشقون 
أهالي  به  يواجه  الذي  واإلدانة  االستياء  شعور  تعميق  في  سوى 
»عبــدة  بعض  من  الممــارس  العقاري«  اإلنعاش  »نشاط  طنجة، 
اإلسمنت المسلح« ممن  ال ضمير لهم وال وطنيـــة، وال  رأفة وال 
األجيال  مستقبل  إزاء  بالمسؤولية  إحساسا  وال  بالطبيعةا،  شفقة 

القادمة.   
»البزنسة« المتغولة هي، فقط،  كل ما يعنيهم.  حتى وإن تطلب 
بالمدينة،  والمغامرة  المحيطة  أشجار  الغابات  كل  »إعدام«  األمر 
اللطيف،  والحماية  النقي،  والجو  الهواء  في  المواطنين  بحق  كليا 
في عشق  الطبيعي  ومن حقهم  العاتية،  الرياح  التلوث،  ومن  من 

الطبيعة واالستمتاع بها !  
الغابــات  حمايــة  من  القديــم،  ومنذ  جعلوا،  المدينة  أهالي 
المحيطـة،  فرض عين، ال فرض كفاية، ووقفوا سدا منيعا  في وجه 
االستقالل،  إليها  بعد  »المهروليــن«  طنجة،  على  »المتهافتين« 
الحقـــوق  احتــرام  لالستــرزاق، وليس في ذلك من عيب، شــرط 
العديد  عنه  تغافل  ما  وهو  واألهالي.  للمدينة  والالمادية  المادية 
جيوبهم  »منعشي«  نقول  أن  واألفضل  شيء  كل  من  »منعشي« 
أهالي  ورخــاء  وحقــوق  رفاهيــة  على حساب  البنكية،  وأرصدتهم 

المدينة.  
إال أن سلطة المال حين تتحالف مع سلطة النفوذ،  تخفت القدرة 
والمصالح  على  المال  قوة  مؤقتا،  ولو  وتنتصر،  المقاومة،  على 
قوة  الحق والمنطق ويحصل ما حصل  لغابات طنجة من كوارث، 
بعد أن تهافتت عليها المطامع والمصالح، وانتصبت دونها المعاول 
والمحارق، واجتاحتها غابات اإلسمنت  بعد أن اغتالوا أشجار البلوط 
يفوق  مما  والنخيل، ذخيرة  والميموزا  واألوكاليبتوس  والصنوبر 
تغطي  المختلفة  والنباتات  األشجار  من  صنفا  وخمسين  مائتين 
الماضية إلى  األزمنة  في  تمتد  كانت  التي  المدينة  هذه  غابات 

المعمورة على مشارف الرباط.  
والرهراه  مديونة  غابات  ومنها  طنجــة،  غابات  من  تبقى  وما 
الدبلوماسيـــة  »الشهيـــدة«،  والغـــابــة  والرميـــالت  وعشابـــة 
وغيرها  قاسم  وسيدي  ودونابو  سبارطل،  والمنار  ومسنانة  وكاب 
مما اندثر، ال يمكنه إال أن يتحسر على  الماضي الغابوي لمدينــة 
»األسمنتييــن«  باسم  بعض  وجشــع  طمع  به  فتك  الذي  طنجة 

»اإلنعاش العقاري« و»الترفيه السياحي«.  
ولتذهب البيئة إلى الجحيم..... ! 

ولتذهب البيئة
اإلى اجلحيم ! 

تفشي  نتيجة  عصيبة  أياما  العالم  دول  جل  تعيش 
وإعادة  الوباء  المستجد، محاولة هزم هذا  فيروس كورونا 
المجهودات  من  وبالرغم  سابقا.  عليه  كانت  لما  الحياة 
المبذولة من طرف المسؤولين، إال أنه الزالت هناك بعض 
تأثيرا سلبيا ملحوظا، سواء  تعرف وتشهد  التي  القطاعات 
الحفالت  فقطاع  المعيشي،  أو  االقتصادي  المستوى  على 
المتضررة،  القطاعات  أكثر  من  والزال  كان  مثال  واألفراح 
بفعل »كوفيد19«، فبعد أن منعت البالد وجود أي تجمعات، 
تضرر هذا األخير فعال، إذ أن بعض العاملين فيه لم يجدوا 
حتى قوت يومهم، خصوصا في فترة الحجر الصحي، وبعد 

وانتهاء  االحترازية  اإلجراءات  من  التخفيف  تم  أن 
ظنا  الصعداء  المواطنون  تنفس  وبعدما  الحجر، 
وإلى  أنه  إال  مرت،  قد  »النكبة«  أيام  أن  منهم 
يومنا هذا لم يتم اإلفراج عن هذا القطاع بعد. 

بعض  هناك  أن  األمر  في  الغريب  ولكن 
استثنيت  »الشكارة«،  أصحاب  الفئات، 

من هذا القرار، هذه الفئة التي تنظم 
أعراسها وحفالتها على أكمل وجه، 
له وجود  يعد  لم  الوباء  أن  لو  كما 
يمر  هذا  أن  واألغرب  األصل،  في 
ال  لكن  المسؤولين،  أعين  أمام 
غرار  أحد منهم حرك ساكنًا، على 
الهشة،  الطبقة  أصحاب  الضعفاء 

الذين كلما حاولوا تنظيم أي تجمع 
تداهمهم السلطات المختصة بسبب 

أن  لو  الطوارئ. كما  مخالفة وخرق حالة 
هذا الخرق يشمل البعض ويستثني البعض، 

الكبرى  المدن  في  تطبق  اإلجراءات  هذه  فهل 
فقط على خالف بعض المدن الصغرى التي عادت 

مواقع  عبر  بحفالتها  تتفاخـر  والتي  مجاريها،  إلى  حياتها 
التواصل االجتماعي رغم التمديد المستمر لحالة الطوارئ 

التي تعيشها البالد؟
السامحين  وعن  الخروقات  هذه  عن  النظر  بغض 
بقيامها، تجدر االلتفاتة إلى هذا القطاع الغير مهيكل الذي 
يشكل 30 في المائة من اليد العاملة على الصعيد الوطني، 

وهو القطاع الوحيد الذي يضم معه قطاعات متعددة...
يذكر أن هذا القطاع سبق له أن نظم أكثر من وقفة 

احتجاجية قصد إيجاد حل له ولمعاناته إال أن آذان الجميع 
كانت والزالت صماء.

المواد  وبائعي  للتجار  وبالنسبة  بالموضوع،  وعالقة 
أصبح  الذين  المستوردة  المواد  باعة  وخصوصا  الغذائية، 
الذي  الرواج  بعد  مسبوق  غير  ركودا  يعرف  قطاعهم 
كانوا يعرفونه، وحسب ما أفاد به )م.ب( أحد تجار »فندق 
الشجرة« فإن أغلب السلع قد أوشكت على االنتهاء، وهناك 
أنه  المتحدث  وأضاف  بالفعل.  نفذت  التي  المواد  بعض 
وبعد انتهاء السلع أصبح من الصعب إدخال سلع جديدة، إذ 
أن أغلب المنتجات التي يوفرها التجار كانت تأتي عبر حدود 
إسبانيا أو سبتة المحتلة. ومع إغالق الحدود بين 
السلع  إدخال  عليهم  يصعب  أصبح  البلدين 
إلى البالد، وهو األمر الذي خلف خسائر مادية 

باهظة بالنسبة إليهم.
تعرف  السلع  أغلب  فإن  ولإلشارة، 
أسعارها  في  ارتفاعــا مضاعفا  اليوم 
تمر  التي  الوبائية  للظروف  نتيجة 
ونتيجة  العالم.  بقاع  جل  بها 
العسيـــر  من  أصبح  الغالء  لهذا 
على المواطن اقتناء هذه المواد 
موجــودة  كانـــت  التي  والسلع 

بشكل دائم.
إلى  أيضـا،  االلتفاتــة  وتجـدر 
تضـرروا  الذيـــن  المواطنين  بعض 
بالذكر  ونخص  الجائحة،  من  بدورهم 
لفائدة  للكراء  المخصصة  الشقق  أصحاب 
الطالبات والطلبة المتوافدين من مختلف أرجاء 
المملكة. فمع توقف أغلب المؤسسات الجامعية 
واعتمادها على تقنية التعليم عن بعد، أضحى مالكو هذه 
وأمورهم  أحوالهم  تدبير  في  صعوبات  يواجهون  الشقق 

اليومية، خصوصا وأنها الدخل الوحيد لغالبيتهم.
تعيشها  التي  المعاناة  جل  عن  التحدث  أردنا  ما  وإذا 
التعـد  فسنجدهـا  ومصاعـب،  عراقيل  من  القطاعات  باقي 
وال تحصى. فمع تداعيات تفشي هذا الوباء لم يعد هناك 
قطاع إال وقد تضرر، وعليه فإنه أصبح من الضروري إيجاد 
القطاعات، بهدف  لمساعدة ومساندة هذه  حلول حقيقية 

ضمان استمرارها والحفاظ على فرص الشغل بالبالد. 

• رميساء بن راشد

ا�شتغاثة وا�شتنجاد...
قطاعـات تـدق ناقـ��س اخلطـر

ناق��س اخلطـر

بعد اجلرمية البيئية بالرميالت

مطالب ب�قف البناء باملناطق اخل�شراء
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فضاء األنثـى :

األن وقـــد  دخــل  مشروع النمــوذج التنموي الجديد مرحلة 
الصياغة، بعد أن أعلنت لجنة بنموسي، في بيان، اإلثنين الماضي، 
السنة  من  دجنبر  في  انطلقت  التي  مشاوراتها  مسلسل  نهاية 
الماضية، من أجل الوقوف على انشغاالت المواطنين  فيما يخص 
قضايا التنمية وتصورهم للمغرب الذي يطمحون إليه، يجمل بنا 
النموذج  الذي  هذا  في  المغربية  المرأة  مكانة  عن  نتساءل  أن 
األحــزاب  فيها  استمــاع  شاركـت  جلسات  موضوعه  في  عقدت 
السياسية والفاعلون االقتصاديون والنقابات، ومكونات المجتمع 
لم يشر  الذي  بيانها  وفق  وغيرها،  والجهات  اإلدارات  المدني  و 

إلى االستماع إلى رأي المرأة في هذا الموضوع. 
الوقت مناسبٌ  لنضع أكثر من سؤال حول مكانة  وإذا، فإن 
المرأة المغربيـة في  النموذج التنموي الجديد. حيث إن التحضير 
الفكريــة  والندوات  اللقـاءات  من  عددا  شهـد  المشــروع  لهذا 
والعلمية، في جهات مختلفة من المغرب، بهدف النظر في كيفية 
والقدرات  للخبرات  المرأة، »كرصيد  مع  القــرار،  تعاطي  أصحاب 
أنها  واعتبار  فيها«،  العمومية  وتأثيرها  السياسات  صناعة  في 
»مفتاح  التنمية  بفضل المؤهالت اإلبداعية التي تتوفر عليها«، 
لبناء أي  مقاربــة  تهــدف  أي  في  عنه  محيد  ال  »شريك  وكونها 
على  المغربية  المرأة  واقع  أن  على  العالم«.  في  تنموي  مشروع 
المستوى  الحقوقي واالنتخابي وأيضا في مجال تدبير الشأن العام، 
بوصف عام، لم يرق بعد إلى انتظارات  النساء المغربيات،  وال زال 
طموحهـن إلى موقــع أفضل في مغرب التنمية الشاملة، تعترضه 

عقبات مجحفة بخلفيات ثقافية  وسلوكية محبطة..  

بلورة  في  كامال  بدورها  القيــام  من  المـرأة  تتمكــن  وحتى 
تمتيع  يجب  أنه  الخبراء  يرى  الجديد،  التنموي  النموذج  وتفعيل 
المرأة بمزيد من االستقاللية  التي تضمنها قوانين البالد  والتي 
ترسخ المساواة بين الجنسين، كما أ ن الدستـور  يضمن حقوقـا 
والمدني  السياسي  المستــوى  على  الجنسيــن،  بين  متســاويـة 

واالقتصادي واالجتماعي.  
كما أن الحضور القوي للمرأة المغربية في النموذج التنموي 
المنشود  التطور  على  بليغا  أثرا  يحدث  أن  شأنه  من  الجديد 
للدولة والمجتمع، و أن مشاركتها الوازنـة  في شتــى منــاحــي 
وجودها  واالقتصادي  عبر  القــرار  السياسـي  الحيــاة  ومراكـز 
واقــع  يجسد  شأنه  أن  والنيابية من  اإلدارية  المؤسسات  داخل 
بخصوص  الدستور  لمقتضيات  بالبالد  ويعطي  الديمقراطية 
انطالقا  والمناصفــة  مدلوال عمليا،  المساواة  النساء  في  حقوق 
القضايا  إحدى  »تشكل  الجنسين  بين  أن  المساواة  مبدأ  من 
األساسية  في البناء الديمقراطي«  وأن أي تصور غير هذا يكون 
التنموية  وحرمان  العملية  المجتمع  من  إقصاء نصف  آثاره  من 
العملية  مواكبة  من  العلمية  والطاقات  الكفاءات  من  العديد 
التنموية، إذ أن المرأة  تشكل  أغلبية في المجتمع المغربي  ولذا 
فإن مشروع النموذج التنموي الجديد ال بد وأن يأخذ بعين االعتبار 

هذا المعطى الديمغرافي والثقافي والسياسي والمجتمعي.. 
هذا إضافة إلى أن المشاركة السياسية للمرأة  تقدم دالالت 
أساسية  لصورة المغرب الديمقراطي  في الداخل والخارج  وتقوي 

حضوره عبر العالم  كبلد متحضر ومتطور وأصيل.

-•  سميـة أمغـار

املراأة املغربية 
وم�شروع النم�ذج 
التنم�ي اجلديد 

)تتمة ص1( 
تعامــل  في  ظاهرٌ  عجـزٌ  هناك  نعم، 
الدولة مع الجائحة. وهو أمر تعرض له العديد 
من المواطنين من أسر ضحايا  »العالج« في 
التي  مستشفياتنــا و »مصحاتنــا« الخاصة، 
ارتكب أصحاب بعضها الكثير من المصائب، 
بشهادة وزير الصحة نفسه،   وأيضا العديد 
إلى  نزلوا  الذين  الصحة،  قطاع  مهنيي  من 
الوضع  بسوء  للتنديد  مرة  من  أكثر  الشارع 
داخل المستشفيات العمومية ، وكذا الشأن 
بالنسبة  للمتتبعين لطريقة تعاطي الدولة مع 
الجائحة، ولكن ذلك ال يمنعنا من أن نتعظ، 
و نتخذ االحتياطات الضرورية لوقاية أنفسنا 

ومحيطنا من انتقال العدوى القاتلة.  
العالم  ومن حسن الحظ أن علماء من 
أجمع، انبروا، منذ اللحظة األولى،  للبحث عن 
لتكلل  الوباء،  العالج  من  أو  الوقاية  أسباب 
في  توفقوا  حين  بالنجاح  بعضهم  جهود 
اكتشاف أمصال بجنسيات مختلفة، وبمفعول 
وشل  الفايـــروس  احتــواء  وهو  أال  واحد، 
حركته ومنعه من مزيد من االنتشار والفتك 

بالبشر....  
نهاية  في  يظهر  النور  بدأ  حين  وحتى 
رفع  لهم  يحلو  ممن  الكثيرون  وجد  النفق، 
راية »المؤامرة«  وإثارة  الكثير من »األقوال« 
حول هذا اللقاح، واالدعاء بأن الذين اكتشفوه 
على  والقضاء  الناس«  قصدهم  »قتل  إنما 
قيـد  على  بقائها  في  مرغوب  الغير  الفئات 
الحياة، والتحكم في أدمغة الباقين بشحنهم 
تفكيرهــم  طريقــة  في  برقائق  للتحكــم 
...... حركتهم  وشل  ومشاعرهم  وسلوكهم 

واستعبادهم في نهاية المطاف ! . 
أبدعت  قد  »الخيال«  سينما  إن  حقيقة 
بها  بذور  القبيل،  زرعت  أفالم من هذا  في 
الخوف والرعب في نفـوس البشر، وتنبأت بأن 
قوى الشر تسعى لتصفية الماليين من البشر 

)تتمة ص1(
والغريــب أن تكــون مواقــــع التواصــل 
االجتماعــــي أول مـــن أثـــار الموضوع ونبه 
واستنفرهـــم  المسؤولين  إلى خطورته،  بل 
لتدارك الموقف، ووقف العدوان على أشجار تم  
»اغتيالها« بعد أن صمدت، لقرون ،  ضد عوامل 
الزمان  ومعاول اإلنسان، حارسة أمينة للجبل 
طنجة  مميزات  من  زال  وال  كان  الكبيرالذي 

ومالذاتها العجيبة.  

ذاك  في  الهــدم  آليــات  توقفــت  لقــد 
أوال  يعـــود  والفضـــل  حين،  إلى  الموقـع، 
وإلى  االجتماعي  التواصل  مواقع  إلى  وأخيرا 
المدونين الذين سارعوا إلى إثارة االنتباه إلى 
»المنكر« الذي يمارس على غابة الرميالت، في 
أمر يدعو لالستغراب  غيبة  المسؤولين، وهو 
حرص   مــدى  عن  أسئلة  يضع  كما  حقا، 
العامة  الممتلكات  سالمة  على  المسؤولين 
والخاصة،  حتى أنه لم يوجد من بينهم رجل 
رشيد يستبق الواقعة ويخبر بها رؤساءه حتى 
يتخذوا المناسب من اإلجــراءات  قبــل فـوات 

األوان !.....  

باإلدانة  ارتفعت  كثيرة  مواطنة  أصوات 
ومنها  الخطيـــر،  اإلجرامــي  العمــل  لهـــذا 
التاريخية  المآثر  البيئة وحماية  صوت  مرصد 
محاولة  أي  بمنع  طالب  الذي  طنجة،  لمدينة 
المنطقـة  وفتحهــا  في  التدريجي   للتمدد 
البناء ، كما حصل في مواقــع  عمليا في وجه 
»بــؤرا«   اليوم  أصبحت  أخرى  وغابات  أخرى 
إسمنتــيـــة   استفــاد منهـا أصحابهـا الذيـن 
على حساب  السريــع  الربح  يهمهم سـوى  ال 

سالمة االنسان واألرض و المستقبل. 

بدوره  ينـوه  أن  المرصــد  يفــت   ولــم 
الذين  االجتماعي  التواصل  مواقــع  بأصحاب 
فضحوا  تلك الجريمة النكراء في وقتها  وبمجرد 
اإلقامات  بمشروع  المعني  المقاول  شرع  ما 
مـــــع  الرميـــالت  وبمحــاذاة  الفاخرة،  بغابة 
موقـــع »بيرديكاريس«  الرائع،  لتتم المطالبة 
بغتح تحقيق واسع في الموضوع، لفضح  جميع 

المتورطين  في هذه الجريمة. 
أن  »جريمــة  المرصد  اعتبر  بالمناسبة، 
غابة  تخفــي  التي  الشجــرة  هي  الرميـــالت« 
والمناطق  طنجة  غابات  الخروقات،  بجل  من 
عــن  قــط  المرصد  يتوقــف  لم  المجــاورة، 
التنبيه  إليها والترافع  لصالح حمايتها .  كما دعا 
المرصد إلى مراجعة تصميم التهيئة الحضرية  
المناطق  وتصنيف  حماية  من  يمكن  بما 
الطبيعية  المناطق  ضمن  بالمدينة  الخضراء 
الشرسة  التي  الهجمات  المحمية  لمواجهة 
تتعرض لها غابات المدينة  لالنقضاض على ما 
تبقى منها. ونبه المرصد إلى أن غابات المدينة 

بشكل عام، “تعرف ضغوطا مكثفة على جميع 
والبناء  واالجتثاث  القطع  خالل  من  الواجهات 
وافتعال  الجائر  والرعي  واألزبال  الردمة  ورمي 
الحرائق وغيرها من األفعال الشنيعة التي تجري 

أمام أنظار المسؤولين”.  
بات  التي  “الطريقة  من  قلقه  عن  وعبر 
تصاعد  أمام  خاصة  الغابات  ملف  بها  يدبر 
أي  أن  إلى  منبهـا  بهـا”،  األطماع  المحدقة 
»تساهـل« في هــذا الشــأن يمكــن اعتبــاره 
»مؤامرة« مكشوفة  ضد  الفضاء األخضر  الذي 

يستفيد منه فوق المليون من سكان طنجة. 
المرصد وضع سؤال  المسؤوليــة في ملف 
سلطـــات  بطنجــة،  والغابـات  البيئـة  تدبير 
عمومية  وإدارات  منتخبـــة  ومجالس  إقليمية 
مختصة  وطالب بوجوب معالجة هذا الموضوع 
بمنتهى الوضوح والشفافية  والحزم والجدية, 
حتى ال تتكرر »مأساة« غابة الرميالت ويتوقف 

السطو على ما تبقى من غابات طنجة.
ع.ك 

اجلائحة ما اجلائحة : 
واأخريًا... ن�ٌر يف  نهاية النفق !

العتداُء على غابة الرميالت و�ش�ؤال امل�ش�ؤوليات 

بعد  أن  العولمة  اقتصاد  يرفضهم  الذين 
على  عالة  وبالتالي  منتجين«،  »غير  اصبحوا 
بلدانهم وأسرهم والعالم أجمع، ومع أن بعض 
» تنبؤات »منجمي السنيما والخيــال العلمـي 
كسالح  الفيروسات،  صناعـــات  بخصوص 
أن  إال  فعال،  تحققـت  قد  الشامــل،  للدمار 
ذلك ال يمكن أن يقلل من ثقتنا في اإلنسان 
وفي قدرته على مواجهة األوبئة والجائحات، 
وتجاوز المحن،  كما فعل عبر آالف السنين من 
وجــوده على األرض،  وبالتالي، فإن األمصال 
العالـم، ال يعقل أن  التي تم اكتشافهـا عبر 
تكون أمصال دمار وخراب، بل ال بد وأن يوجد 
من بين البشر من يريدها  أمصال حياة، من 

أجل استمرار الحياة. 
 والمغرب كان سباقا إلى التعامل بجدية 
ضد  المكتشفة  األمصال  الوباء،  ومع  مع 
تلقيح  يشمل  خطة  الوباء،  ليطلق  الملك 
يضـــع  المواطنين  وفـــق  تخطيط  كافــة 
بالدرجــة  معرضــة  فئــات  المقدمــة  في 
األولى  لتشمــــل  فيما بعد،  مختلـف جهـات 

البالد  وقد تستمر العملية شهورا.  
ومعلوم أن المغرب نوع طلباته لألمصال 
التي سوف يستوردها، إذ بعد اعتماده مصل 
»سينوفارم« الصيني،  سارع أيضا إلى طلب 
»استرازينكا«  و  األمريكـي  »فايــرز«  مصل 

رغبتها  عن  روسيـا  أعربت  البريطاني  بينما 
وعبر  بالمغرب  »سبوتنيكها«  تسويق  في 

المغرب،  في اتجاه األسواق اإلفريقية.  
فإن  محلية،  إعـالميـة  مصادر  وحسـب 
الحكومـة  مع  مفاوضات  في  دخـل  المغرب 
ترخيــص  على  بهـدف  الحصـول  الصينية 
بالمغرب,  »سينوفارم«  إلنتاج  لقـاح  صيني 
المنطقة  في  يقام  قد  مغربي  مختبر  داخل 
تم  التي  المنطقة  هذه  بطنجة،  الصناعية 
مستقبال،  مدينة  تحتضن،  أن  على  االتفاق 

العلوم  المغربية  الصينية.  
والمحاذيـــر  األوجــاع  وهكذا  تتبــدد 
النفق،  نهاية  في  النور  ويظهر  والمخاوف، 
ويتأكد لإلنسان الخائف المرتبك، أن الزهرة 
التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم 
دون  يحول  ال  الغروب  بالغيوم،  وأن  المليء 

شروق الشمس.  
يبقى علينا، فقط،  أن نلتزم بالمطلوب 
والتحفـظ  االحتــراز  »حركـــات«  مــن  منــا، 
واليقظـة  واالحتـراس.  وأن نتأكـد  من أنـه 
»عندما ال نبصر نورا في نهاية النفق، يجب 
أن نومن بأن النور البد له  أن يظهر« )أمين 

معلوف( . 
عزيز كنوني



ْلُطو ْفَياُقـو ال ْتَعا�ْشْ ْم�ْشَتاْق اإَذا �شْ
َحاْل ْمْن ْدْرَجة... ا ْيْطَلْع ْف�ْشُلّوُمو �شْ َوَخّ
ُحو ِغرْي ْنَياُقو ْغ�ُشو�ْش َما ْيْف�شْ ِليْب اْلْ اْلْ

ُلوْع َما ْيِليْق ْلْرْجْل ْوْحَدا َعْرَجة... ْوالّطْ
َياُقـو اُعو ْي�شْ َحاْل َما ْو�شَ ة �شْ َيّ ُروَبة ْلْقِليْل الّنْ الّدْ

ْلَفة َدْخَلة ْوال َخْرَجة... َما ْيْلَقى ِليُهوْم ْفالّتْ
َعـاْيـْم ْواْلَعاْيْ ْفْبُحـوْر الّنْ

ى ْبُعوَماْن ْفْمَياْه ْمْرَجة... َما ْيْر�شَ
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يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

مجرد توضيح

محمد العمراني

المغربية  السياسية  والهيئات  القوى  مختلف  أعلنت  الذي  الوقت  في 
تأييدها الالمشروط للعملية المركزة التي نفذتها القوات المسلحة الملكية، 
والتي  السادس،  محمد  الملك  األركان  ورئيس  األعلى  قائدها  ألمر  تنفيذا 
استهدفت فتح معبر الكركرات، وتطهيره من مليشيات البوليساريو الذين 
تحولوا إلى قطاع طرق، - في الوقت - سجل المغاربة بكثير من االندهاش 
وعدم  الصمـت،  اختارت  التي  واإلحسان  العـدل  جماعة  موقـف  واالستغراب 
اإلعالن عن أي رأي بخصوص هاته القضية، خاصة وأن األمر يتعلق بقضية 

الوحدة الترابية!.. 
في واقع األمر، فإن الذين يعرفون جيدا أدبيات جماعة العدل واإلحسان 
الجماعة التعترف  الكركرات، ذلك أن هاته  لم يتفاجؤوا بموقفها من معبر 
خليفة  لواء  تحت  تلتئم  التي  الخالفـة  بدولة  تؤمـن  فهى  الدولة،  بحدود 
يبقى  حيث  اإلسالم،  بدين  تدين  التي  األصقاع  امتداد  على  المؤمنين، 
بالنسبــة لها الهدف الذي يسمــو عن غيــره من األهـداف، وأن أي موقـف 
الخالفة،  دولة  قيام  شروط  تهيئة  سياق  في  يندرج  أن  يجب  لها  تحرك  أو 
والتي تعني في آخر المطاف إسقاط النظام وإقامة نظام بديل، والذي ليس 

سوى نظام الخالفة على منهاج النبوة.. 
القضايا  واإلحسان من  العدل  مواقف جماعـة  فإن  المنطلق،  ومن هذا 
السياسي،  لمشروعها  بالنسبة  والخسارة  الربح  بميزان  محكومة  الوطنية 
بمعنى أن الجماعة تلوذ بالصمت كلما تعلق األمر بقضية الوحدة الترابية، 
النظام  الشعب والوطن سيخدم  ألنها تعتبر أن أي موقف مناصر لمصلحة 
إقامة  إسقاطه وسيعرقل مخطط  وبالتالي سيؤجل حلم  وسيقوي شرعيته، 

دولة الخالفة.. 
بالمقابل، ال تتردد جماعة المرشد ياسين في تأجيج األوضاع االجتماعية، 
كلما سنحت لها الفرصة، فهي تنتعش سياسيا وتتقوى تنظيميا على حساب 
المتاجرة بالمشاكل االجتماعية للمواطنين، ألنها ترى فيها مدخال إلنهاك 

النظام وإضعافه، في أفق توفير شروط إسقاطه.. 
وتأسيسا على هذا الفرز المحدد لمواقف الجماعة، فإنه ال يمكن أن ننتظر 
منها اتخاذ مواقف مناصرة لمصالح الوطن العليا، وهذا دأبها منذ التأسيس، 
فلم يسجل عنها قط أي موقف من قضية الوحدة الترابية منذ أن استرجع 
المغرب صحراءه عقب المسيرة الخضراء، ولم يسمع لجماعة ياسين صوت 
عندما كان المغرب عرضة لحمالت إعالمية مسعورة تحركها جهات خارجية، 
التخفي عداءها للبلد، وتسعى بكل الوسائل لزعزعة استقراره، واختارت عدم 
بمواقف  للتنديد   2016 التي نظمت سنة  الشعبية  المسيرة  في  المشاركة 
دعوة  أي  تتلق  لم  أنها  وهو  بليد  بمبرر  المغرب،  تجاه  العدائية  بانكيمون 
للمشاركة، وكأن التعبير عن الدعم والمساندة للمصالح العليا للوطن يحتاج 

إلى دعوة من جهة ما !!!.. 
الثابت أن جماعة المرشد ظلت تتجاهل ذلك، وكأن األمر يتعلق بدولة 
أخرى، وليس خفيًا على أحد أنها باختيارها لزوم الصمت، فإنها تضع نفسها 
العدائية، بل وتلتقي  الحمالت  لهاته  المحركة  الجهات  في خندق واحد مع 
والذي  الهدف  لنفس  المخطط، ألنهما يسعيان  معها موضوعيًا في نفس 
ليس سوى زعزعة استقرار البلد كخطوة أولى إلضعاف النظام وإسقاطه بعد 

ذلك.. 
الخياني، لم يعد  المتخاذل، بل  الموقـف  أنه بعـد هذا  ما من شك في 
أبدًا مسموحًا التغاضي عنه، أو التساهل معه، فإما أن تكون مغربيا وتنخرط 
بكـل مسؤوليـة وقناعـة ووضـوح في الدفـاع عن المصالـح العليـا للوطـن، 
أو ال تكون، بما يستوجبه ذلك من إعمال للصرامة والحسم والحزم، فلم يعد 

هناك متسع للتردد والضبابية.. 

�شمت بطعم اخليانة
ألعضاء  التشاوري  االجتماع  هامش  على 
مجلس النواب الليبي في مدينة طنجة بمشاركة 
نسبة كبيرة  من البرلمانيين من شرق وغرب 
 25 إلى   23 من  استمر  والذي  ليبيا،  وجنوب 
نوفمبر الجاري، نظمت غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لوالية جهة طنجة تطوان الحسيمة 
أمس الجمعـة 27 من الشهر ذاته لقاء بعضو 
محمد  مصراتة،  مدينة  عن  النواب  مجلس 
التجارة  لغـرف  العـام  االتحاد  رئيس  الرعيض، 
والصناعة والزراعة بليبيا، وذلك في إطار التعاون 
التجاري والصناعي وتبادل وجهات النظر لإلقالع 
الشقيقين. بالبلدين  والتنمـوي  االقتصـادي 

وفي بداية حديثه، شكر عضو البرلمان الليبي 
المغرب ، ملًكا وحكومة وشعبًا، على احتضانه 
لالجتماع، معتبرا أن طنجة ستدخل التاريخ من 
بابه الواسع ، ألنه ألول مرة يصل عدد مجلس 
برلمانيا،   125 ما مجموعه  إلى  الليبي  النواب 
أي أكثر من النصاب القانوني الذي يصل إلى 
ما مجموعه 95 عضوا. كما أن اجتماعهم بهذه 
دعـم  في  المغـرب  جهـود  على  يدل  المدينة 
ليبيا للخروج من األزمة والصراعات العسكرية 
والمدنية، فالمغرب كان راعيا لالتفاق السياسي 
الذي أسهم بشكل كبيرفي استقرار ليبيا التي 
تعرف حاليا رحالت جوية، بشكل يومي،  تقريبا 
12 رحلة يومية إلى تونس و7 رحالت يومية إلى 
تركيا في انتظار توسيع خارطة الرحالت، بهدف 
مضيفا  االقتصادي.  النهوض  عجلة  تحريك 
أن عدد سكان ليبيا يبلغ حوالي سبعة ماليين 
نسمة،  تعيش في أرض شاسعة »بكر« وتحتاج 
إلى هيكلتها وإقامة المشاريع بها وهذا يحتاج 
الموارد  ومؤهالت  الفنية  العمالة  إلى  كذلك 
البشرية التي لن تكون أفضل مما يتوفرعليه 
المغرب، موضحا أن المغاربة العاملين أو الذين 
اشتغلوا بليبيا كانت لهم دائما سمعة طيبة. 
المجال  لفســح  مناسـب،  الوقـت  فإن  واليوم 
المرتبطة  التداعيات  ظل  في  خاصة  أمامهم، 

بالجائحة.

من جهته رحب عمر مورو، رئيس جامعة 
والخدمات،   والصناعة  للتجارة  المغربية  الغرف 

الوطنية والتكوين  التربية  دعت وزارة 
العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  المهني 
المتعلمين  جديد،  من  الصحة،  ووزارة 
األطر  وكافة  والطلبة  والمتدربين 
بالمؤسسات  العاملة  واإلدارية  التربوية 
العمومية  والجامعية  والتكوينية  التعليمية 
والصارم  اليقظ  االلتزام  إلى  والخصوصية، 
والحاجزية  الوقائية  بالتدابير  والسليم 
بشكل  الصحي  بالبروتوكول  المتضمنة 

يومي ومنتظم.
وحثت الوزارتان ، في بالغ مشترك، على 
الصابون  اليدين باستعمال  غسل وتطهير 

واالرتداء  الكحولية،  المحاليل  أو  السائل 
واستعمالها  الواقية  للكمامة  اإلجباري 
بطريقة سليمة وصحية، مع إلزامية وضعها 
والمتدربين  المتعلمين  جميع  طرف  من 
واإلدارية،  التربوية  األطر  وكافة  والطلبة 
وذلك بالنسبة لجميع المستويات الدراسية، 
الفصول  الجسدي في  التباعد  احترام  وكذا 
المؤسسات  فضاءات  وبمختلف  الدراسية 

التعليمية، وأثناء الدخول والخروج.
للتطورات  اعتبارا  الدعوة  هذه  وتأتي 
من  مناطق  بعدة  الوبائية  للحالة  األخيرة 

المملكة، وفق البالغ.

وأكدت الوزارتــان على أنه ، في إطــار 
اللجن  بها  تقوم  التي  التفقدية  الزيارات 
التزام  مدى  مراقبة  أجل  من  المشتركة 
المعتمدة،  الوقائية  بالتدابير  المؤسسات 
إغالق  إلى   ، فــوري  ، بشكل  اللجـوء  سيتم 
عدم  اللجـن  لهـذه  ثبـت  مؤسســة  كل 
على  حفاظا  وذلك  التدابير،  بهذه  تقيدها 
المؤسسات  مرتادي  جميع  وسالمة  صحة 
وإسهاما  والجامعية،  والتكوينية  التعليمية 
في المجهود الوطني للحد من تفشي هذا 

الوباء..
و.م.ع

بالضيف الليبي في بلده الثاني، شاكرا إياه على 
وجته  في  الرأي  شاطره  حيث  الدعوة،  تلبيته 
النظرية للعمل المشترك، مشيرا إلى أن الوقت 
قد حان للبحث عن استراتيجية تقرب أكثر بين 
البلدين، خاصة على مستوى فتح الحدود بينهما 
والشروع في األسفار والرحالت ،  بهدف التبادل 
التجاري وخلق االستثمار، السيما وأن جهة طنجة 
تطوان الحسيمة تزخر بإمكانيات كبيرة وبنية 
تحتيــة مهمـة، من موانئ ومطارات، مما قد 
يساعد على إنجاح التعاون بين المغرب وليبيا 
والصناعية  التجارية  المجاالت،  من  الكثير  في 

والخدماتية...

 يذكر أن لقاء طنجة ، حسب البرلمانيين 
لالستحقاقات  »التصدي  هو  هدفه  الليبيين، 
المقبلة« خاصة بعد حصول تطور وظهور بارقة 
أمل السترجاع السيادة واالستقرار بليبيا، هؤالء 
الذين لم يتوقفوا عن شكر الجهود المبذولة 
ومن  الليبية.  األزمـة  تسوية  بهدف  للمغرب، 
طنجة كذلك يأملون في التمكن من عقد جلسة 
في ليبيا، تكون  كاملة النصاب، بحضور النواب 
الذين يعبرون عن إرادة الشعب الليبي وبالتالي 
الخروج بقرارات مصيرية تعيد إلى ليبيا األمن 

واالستقرار.

محمد إمغران

طنجة �شتدخل التاريخ من بابه ال�ا�شع...

 ال�شحة والتعليم تهددان باإغـالق كـل امل�ؤ�ش�شـات 
التعليمية التي ل تلتزم بالتدابري ال�قائية

الرعي�ض: الكرمي  عبد  محمد  الليبي  الربملاين  الع�سو 



جـريـدة طنجــة ـ الإدارة، التحريــر، الإ�شهار : 7 مكرر، زنقـة عمر بن عبد العزيـز . الهاتـف : 05.39.94.30.08 - 06.62.19.15.54 . الفاكـ�س : 05.39.94.57.09

www.lejournaldetangernews.com : املوقع الإلكرتوين باللغة العربية

اأ�سبوعيـــة اإخباريــــة عامــة ـ متعـددة اللغــات
ت�ســدر �سبيـحــة كل يــوم �سبــت وقــد بلـغــت ال�سنـة 115 منـذ �سـدورهـا �سنــة 1904

الرتقيم العاملي : 0882.0851
الإيداع القانوين : 1/90

العدد  4134
ال�سبت  12 ربيع الثاين  1442
مـوافــق 28  نـوفمبـر  2020

املدير : عبد الحق بخـات
الربيد الإلكرتوين :

direct@lejournaldetanger.com
lejournaldetanger@gmail.com

الثمن : 4 دراهم

َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

“الذين ل يعجبهم 
احلال..”

يعجبهم  »ال  الذين  أوالئك  والقصد   - هم 
غيـر  طينـة  من  أنفسهم  يحسبـون   - الحـال« 
كتركيبتنـــا  ليســت  عضوية  وتركيبة  طينتنا، 
على  نزلنا  وأننـا  باألعطـاب،  المهددة  الهشة 
هذه األرض الطيبــة المعطاء كما ينزل الجذام 
المكتــوم،  بصراخنــا  ثناها  فلوَّ الطاعون،  أو 
واحتجاجنا الذي يقض مضاجعهم، فال يليق بنا 
غير اإلقصاء واالستئصال، ومن تطاول عليهم أو 
استعاذ باهلل من منكر رأته عينه فاختار أن يغيره 

ولو في قلبه وبه.. فبئس المآل والمصير.
و »الهـؤالء« ال يصّلون في المساجــد كما 
نصلي، وال يسألــون اهلل اللطف بالعباد والبالد 
كما نسأله خاشعين متضرعين، وال يفرحون كما 
نفرح - رغم جوعنا وفقرنا - بالمطر الذي تجود 
النجم  يبتهج  كما  فنبتهـج  السماء  علينــا  به 
والشجر، وهم ال تلفظ أمعاؤهم برازا مثل برازنا، 
»الهؤالء  كسائلنا..ف  سائال  تفرز  مثاناتهم  وال 
هذا  اصطفاهم  قد  الحال«  يعجبهم  ال  الذين 
ولنكون  ليكونوا سادة،  الغشوم،  األرعن  الزمن 

نحن القطيع والعبيد.
و »الهؤالء« ال يفرحون مثلنا، وال يحزنون 
بعظامهم  جلودهم  تلتصق  وال  نحـزن،  كما 
وال  اليابسة،  المرتعشـة  بأجسامنا  تلتصق  كما 
كما  والجنــون  باللهفــة  نساءهم  يضاجعــون 
التي  الذكرية  فأعضاؤهم  نساءنا،  نحن  نضاجع 
تتدلى بين أفخاذهم تشبــه دودة قـز أصابهـا 

العياء على غصن يابس.
النازف  العرق  بهذا  نقتــات  الذين  ونحـن 
عن  رغمًا  عيشنـا،  لقمـة  لنتقاســم  كدنا،  من 
الخبيثــة  أنفاسكـم  تستطيــع  ال  التي  أنوفكـم 
التسرب من مناخرها، سوف نزرع بذور فرح غدنا 
بعناقيد  ونسيجها  آالمنا،  حدائق  في  المرتقب 
والحساسين من  العنادل  البلدي، ونطلق  الورد 
أقفاصها، لتعلن ابتهاجها بانبثاق بسمة الفرح 

على ثغر ربيعنا القادم ال محالة.
بأحذية  ودستم  عفونتكم،  أمــد  طـال  لقد 
مرابعنـــا  في  الزهــور  أعناق  على  أقدامكــم 
الخضراء البهيجة، مدججين بإسمنتكم المسلح 
في  والطول  بالعرض  »دخلتم«  و  وجرافاتكم، 
وترهّلت  هيّابين،  وال  مبالين  غيــر  القانون 
فكــادت  بطوننــا  التصقــت  حيــن  بطونكــم 
التي  الباريسية  بالعطــور  وتعطرتم  تبين،  ال 
والنتانـة  العفونــة  إتـالف  من  بها  تتمكنوا  لم 
بينما  وأنفاسكم،  آباطكــم  مــن  المتسللتيــن 
دافئا  يتسرب  الذي  الطاهر  بعرقنا  نحن  نتعطر 
في  بها  نكـدح  التي  أجسادنا  مسام  من  نقيًا 

سبيل لقمة عيش حالل.
أوكار  وحراس  وسمادها،  األرض  ملح  نحن 
فراخنا زُغب الحواصل بين ثنايا أغصان شجرة 
الـذي هِمنا في عشقه َفكلَّفنا هذا  هذا الوطن 
بالقضــاء  اهلل  يأذن  حتى  وغمًا،  همًا  العشــق 

على هؤالء الذين »ال يعجبهم الحال«..!

)البقية ص3(

)البقية ص3(

لم نكن بحاجة إلى تحذير الوزير »األيت«  لندرك أن حالــة الوبــاء في البلد مقلقة،  وأن حجرا صحيا جديدا وقاسيا قد يكون في الطريق.... 
الواقع أن معظمنا ال يتعامل بالجدية المطلوبة مع الوباء، بل ال  زال البعض منا يستخف به  وبكل ما يحكى عن خطورتـه، و منا من ال يزال 
يشكك في وجوده أصال، ويستريح ألقاويل المقاهي وحكايات منتديات الشيشة،  وال يلتزم باإلجراءات الوقائيـة، حتى أن الكمامة صارت وسيلة 
للتحايل على الغرامة ليس إال. والحال أن ضحايا الفيروس اللعين باآلالف، وكل صباح نتفاجأ جميعنا بقريب أو عزيز أو صديق أو شخص معروف 

يغادر، بعد أن سلبته الجائحة نعمة الحياة...دون أن نتعظ !  

العتداُء على غابة الرميالت و�ش�ؤال امل�ش�ؤوليات
النهار،  وضوح  في  الرميالت  غابة  على  االعتداء 
وفي نوع من التحدي السافرلمشروع ملكي أريد به 
أن يكون متنفسا للسكان ووجهة سياحية بامتياز، 
البيئية،  طنجة  مباهج  من  تبقى«  »ما  إلى  تضاف 
لم  الذين  المواطنين  أوساط  في  كبيرا  تذمرا  خلق 
يستوعبوا أن يقوم مقاول بمثل هذا العمل اإلجرامي 
منتزهات  من  األخير  لعله  منتـزه  حــق  في  الكبير  
بتواطؤ،  المسلح،   اإلسمانت  عليها  أتى  التي  طنجة 
والجماعات  المحلية  السلطــات  طـرف  من  شك،   ال 
الترابية  التي أدخلت في حسابها  اعتبارات ال تخدم، 
بطبيعة الحال مصالح السكان وال تساعد على ازدهار 
من  الغاية  كانت  التي  والدولية،  الداخلية  السياحة 
وملحقاتها  كمنتــــزه  »الرميــالت«  إصالح  مشروع 

وطني في موقع فريد  بين الجبل والغابة والبحر.. 

اجلائحة ما اجلائحة : 
واأخريًا... ن�ٌر يف  نهاية النفق ! 


