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choix à l’école

On n’a pas droit
à l’erreur !

Lire en page 3

Le Doyen des pilotes Marocains

Brahim TAHARI

victime d’un tragique crash d’avion

C

’est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous avons
accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès tragique survenu à Kénitra, le
20 août 2020, du très cher regretté Brahim TAHARI, l’un des plus célèbres pilotes
du Maroc, chevronné instructeur et mémoire vivante de l’aviation au Maroc.
Le défunt qui a très longtemps officié avec grand professionnalisme et efficacité à
l’aéroclub de Tanger, était très apprécié et considéré par ses collègues et ses élèves-pilotes, ainsi qu’au sein de la société civile tangéroise, a perdu accidentellement la vie
alors qu’il était, en service, à bord d’un avion monomoteur à hélice biplace, Cessna 152,
appartenant à l’Aéroclub Royal de Rabat (ARR), en compagnie d’un élève-pilote, Fahd
Cherkaoui, ingénieur et élève-pilote auquel il donnait un cours de pilotage, rapportent les
sites Hespresse et Le 360.
Alors que les deux hommes rentraient de Fès dans le cadre d’un vol d’entrainement,
leur appareil s’est écrasé, sans prendre feu, dans la zone industrielle de la ville de Kénitra, près d’une usine de préfabriqués située au kilomètre 7 de la route de Tanger.
Ses deux occupants sont morts sur le coup.
(suite en page 7)
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Wilaya de Tanger

Fermeture aussi
des plages de Fahs-Anjra

JEUX

DIVERS

La CNUCED loue
les performances
du port Tanger Med

S

L

es autorités de la wilaya de
Tanger ont décidé, lundi
dernier, de fermer aussi les
plages de la province de
Fahs-Anjra, ainsi que celles de la province de Chefchaouen, dans l’objectif
de renforcer la lutte contre la propagation du coronavirus dans la région.
Cette décision intervient après la

découverte de clusters formés par
des vacanciers venus des villes avoisinantes dont principalement celle
de Tanger dont les plages sont déjà
fermées depuis le début de la saison
estivale.
Les autorités de la région accélèrent
ainsi, par tous les moyens, le rythme
des mesures sanitaires, afin de conte-

nir les rapprochements et contacts
entre individus, par crainte d’une propagation locale du virus.
Il faut reconnaître que la fermeture
des plages a relativement contribué, à
l’atténuation, ces dernières semaines,
de la situation épidémiologique à Tanger qui avait enregistré un passage
dramatique

Tétouan

Al-Hoceima

Les travaux du

Grand Théâtre
avancent à 75%

L

’avancement des travaux du Grand Théâtre inscrit
dans le programme Royal «Al Hoceima-Manarat
Al Moutawassit» a atteint 75%. Sauf imprévu imputable à la pandémie du Coronavirus, le projet pourrait
être livré au milieu de l’année prochaine.
Cet investissement culturel qui nécessite une enveloppe budgétaire de 40 millions de dirhams, et qui s’étale
sur une superficie de 7.000 m2, offrira 500 places dans
une grande salle de spectacle, outre un conservatoire
de musique, des ateliers artistiques, des annexes culturelles et administratives, entre autres dépendances.

Ibtissam Jabrane
nouvelle directrice de
l’école nationale d’architecture

L

e Conseil de
gouvernement, réuni
jeudi 27 août 2020
à Rabat sous la
présidence du Chef
du gouvernement,
Saad Dine El Otmani, a approuvé
la nomination de Ibtissam Jabrane au
poste de Directrice
de l’École nationale d’architecture de Tétouan.
Architecte de profession, chef de projets à Al Omrane,
possédant une grande expérience polyvalente dans le
domaine de la réalisation d’opérations de construction
et d’aménagement, de l’identification du terrain à l’obtention du permis de construire, en passant par les études,
les montages financiers, les autorisations auprès des
autorités et par le suivi de chantier, la nouvelle directrice
possède le sens du dynamisme, de la méthode et de l’atteinte des objectifs.
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elon la Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement (CNUCED),
les performances réalisées en 2020 par le
port Tanger Med, le positionnent désormais bien
devant les autres ports africains, puisqu’avec 137
liaisons directes, il devient le port africain le mieux
connecté en 2020.
Cette reconnaissance a été rapportée dans une
nouvelle note de la CNUCED, intitulée “Ports du
réseau mondial de transport maritime de ligne :
comprendre leur position, leur connectivité et leurs
changements au fil du temps”
Si Tanger Med détient le record en Afrique, Shanghai (Chine) s’offre la première place sur le plan
mondial avec 288 liaisons directes. Busan en Corée
du Sud s’aligne à la 2ᵉ position avec 274 liaisons
directes, suivi d’Anvers en Belgique (268) et Rotterdam aux Pays-Bas (264).
Selon la CNUCED, 12 748 liaisons directes port
à port ne nécessitent pas de transbordement en
2020. Dans le détail, les services sont fournis par
une seule entreprise sur 47,2 % de ces liaisons,
alors que sur 2751 routes (21,6 %), l’on remarque
une concurrence entre deux fournisseurs. Quant
aux 3 980 paires de ports restantes (31,2 %), trois
transporteurs ou plus assurent les services d’expédition de conteneurs.

Association de la Zone Industrielle
de Moghogha - Tanger

-- A Z I T --

OFFRE DE LOCATION
DE SALLES
Pour la tenue de vos réunions et conférences,
l’AZIT a le plaisir de vous annoncer la mise en location, à des prix intéressants, de ses deux salles de
réunions/conférences :
1. Petite salle pouvant accueillir jusqu’à 20
places, climatisée et équipée de data-show ;
2. Grande salle pouvant accueillir jusqu’à 100
places, climatisée et équipée de système de
sonorisation et de data-show.
Pour tout renseignement, veuillez nous contacter
par téléphone au : 05.39.35.06.28 / 0662.802.862
====================
Adresse : Zone Industrielle de Moghogha, Route
de Tétouan, 125, Allée principale, Tanger.
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Retour sur la rentrée scolaire

Le Covid-19 impose de nouveaux choix à l’école

On n’a pas droit à l’erreur !
Nous revenons, pour la seconde fois, en moins de deux semaines, sur l’épineux problème de l’Education nationale, à la veille de
la rentrée scolaire 2020-2021 annoncée pour le 7 septembre prochain, c›est-à-dire dans moins de 10 jours.
Si, dans notre premier article publié le 15 août courant, nous avions traité du choix de la formule d’enseignement à adopter à
l’heure du Coronavirus, présentielle ou à distance, cette fois encore, c’est le même thème qui persiste avec, en plus, plusieurs divergences qui continuent à diviser l’Administration et les parents d’élèves, les secteurs public et privé, entre autres embûches qui
grippent le système de la nouvelle année scolaire.
On relèvera, en résumé, dans cette nouvelle étude, que le département de l’Education nationale et des études supérieures, font
de leur mieux pour gérer la situation des rentrées scolaire et universitaire dans des conditions optimums autant que possible,
étant donné l’évolution imprévisible de la pandémie du coronavirus. C’est pour cela que la quasi-totalité des mesures et décisions
prises reposent sur de la fiction ; sur des probabilités incertaines ; de l’improvisation ; des craintes et d’une ignorance de l’avenir.
D’un point de vue logique et réalise, on ne peut en vouloir à personne étant donné l’évolution imprévisible de la pandémie qui
échappe encore aux scientifiques à travers le monde. Nous serons amenés à publier certaines critiques certes, mais nous sommes
conscients que chacun fait de son mieux en composant avec des événements contraignants, échappant à toute logique… Le choix
est difficile et ne laisse pas beaucoup de marge.
On n’a certes pas droit à l’erreur quand il s’agit de l’avenir de nos enfants, de nos jeunes et de notre pays, mais, à force d’avancer
dans le flou et de l’imprévisible, l’erreur peut s’infiltrer, s’imposer et échapper à tout contrôle !

D

’une manière générale, on hésite toujours
entre, d’une part un enseignement présentiel
« normal » avec des élèves sur les bancs de
l’école et « l’observation stricte » des règles de protection sanitaire contre le Coronavirus édictées par les
autorités sanitaires et, d’autre part, un enseignement à
distance, ce que l’on appelle « télé-enseignement ».
Par ailleurs, d’aucuns vont jusqu’à proposer une
année blanche pour l’ensemble des cycles de l’enseignement.
Pour le moment, on s’arrête à la solution médiane
préconisée par le ministère de l’Éducation nationale, de
la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique qui a annoncé « l’application de l’enseignement
à distance », en tant que formule éducative à prendre en
considération, tout en mettant à disposition de « ceux qui
le souhaitent » un enseignement en présentiel, « jusqu’à
ce que la situation se stabilise une fois pour toutes ». Ce
qui relève de la fiction.
Cette formule imposée par la pandémie du Covid-19,
et qui concernera l’ensemble des classes et niveaux scolaires, aussi bien au sein des écoles publiques que les
écoles privées, ou encore les missions étrangères, qui
tente de contenter toutes les parties prenantes, a cependant laissé les parents d’élèves face à un choix crucial,
surtout après une première expérience d’enseignement à
distance qui , selon une majorité d’avis, n’aurait pas réussi à nombre d’élèves.
« Pour nous parents, nous considérons que nos enfants ont déjà gâché une année scolaire. L’enseignement
à distance pendant le confinement n’était pas réussi. Ils
avaient du mal à capter les cours, ils voulaient vite finir les
cours télévisés, pour jouer. C’était un désastre » indique
une maman qui travaille dans le privé et qui avoue ne pas
disposer d’assez de temps pour assister ses deux enfants, de 7 et 11 ans , dans leurs cours à distance.
Cette dame est convaincue que « rien ne remplace
l’enseignement en présentiel. « Les enfants sont plus
concentrés avec un enseignant en face d’eux, qui a plus
d’autorité sur les élèves ce qui les oblige, en quelque
sorte, à suivre le cours », estime-t-elle.
Mais cette conviction n’est pas formelle chez l’intéressée : « Mes enfants veulent revenir à l’école pour revoir
leurs camarades et jouer avec eux, après une longue séparation. Cependant, je ne cache pas que j’ai peur pour
eux et pour les autres ».
Pour elle, l’idéal serait certes d’adopter les cours en
présentiel, avec l’application stricte des mesures de prévention sanitaire « mais cela suffirait-il à les protéger de la
contamination ? » continue-t-elle à se demander.
Un véritable dilemme qui taraude la grande majorité
des parents.

Selon des experts, « les mesures prises par le ministère de tutelle ne relèvent pas de décisions mais d’un
choix contraignant, basé, en principe, sur une évaluation
du mode d’enseignement à distance de mi-mars à juin
2020.
Partant de là, l’Administration propose trois modèles
pour la rentrée scolaire 2020-2021 « en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique liée au Covid-19 » ;
une évolution, somme toute, imprévisible !
Le premier scénario prévoit l’adoption de l’enseignement présentiel à 100% en cas d’amélioration de la situation, alors que le deuxième concerne l’alternance entre
enseignement présentiel et auto-enseignement, en cas
d’amélioration de la situation avec nécessité du respect
des mesures préventives.
Le troisième scénario porte sur le recours uniquement
à l’enseignement à distance si la situation épidémiologique s’aggrave.
Toutes ces décisions convergent vers les mesures et
difficultés suivantes :
– Personne ne devrait reprendre le chemin de l’école
durant le mois de septembre prochain.
– Commencer par l’enseignement à distance pour tout
le monde en prenant en considération les disparités sociales et spatiales notamment dans le monde rural.
– Cette décision prête à confusion pour les parents qui
ne vont sûrement pas envoyer leurs enfants à l’école sauf
s’ils y sont contraints.
– Pour les enseignants, cette situation est plus difficile
car ils doivent doublement travailler. Ils feront, à la fois, du
présentiel et de l’enseignement à distance.
– Les enfants en bas âge sont imprévisibles et les
conditions de distanciation physique, d’hygiène et de sécurité requis seront-elles appliquées ?
– Réduire les effectifs en créant des groupes d’élèves
qui étudieront en demi-journée et dispenser l’enseignement à distance pour compléter les cours présentiels et
éviter l’encombrement.

– Les enfants n’ont pas été sensibilisés pour faire
face à des situations d’urgence et on compte que
cela puisse s’acquérir avec le temps. Ce qui est risqué et hasardeux.
– Les responsables et les gestionnaires sont appelés, d’une manière générale, à prendre des décisions parfois surprenantes et de dernière minute, en
fonction des imprévisions de la pandémie. Comme
ce fut le désastreux cas d’alerte irréfléchie, décrété
par le chef de gouvernement il y a trois semaines, et
qui a été à l’origine d’une hécatombe sur les routes.
– Dans la majorité des cas, les décisions prises
ne sont pas définitives et on peut y revenir à n’importe quel moment.
Tout cela s’appelle de l’improvisation !!!
Pour ce qui est de l’Enseignement supérieur où la
rentrée universitaire est fixée à la mi-octobre 2020, les
problèmes sont aussi cruciaux et épineux que ceux des
autres cycles. Pire, l’Administration se dégage de toute
responsabilité directe, « laissant le choix aux étudiants
»,de choisir l’une des deux formules : enseignement à distance ou cours en présentiel, en petits groupes».
On précise que «les cours en présentiel seront accompagnés d’un ensemble de mesures de précaution, en
pleine coordination avec les autorités publiques compétentes, afin de renforcer la prévention et la sécurité sanitaire ; le «port obligatoire des masques à l’intérieur des espaces universitaires pour tous ; la distanciation physique
entre étudiants ; le lavage et la désinfection réguliers des
mains et la stérilisation continue des espaces de formation et d’éducation».
On annonce, d’autre part, le maintien à distance des
examens pour évaluer les connaissances et les compétences pouvant être admises aux institutions universitaires à accès limité, tandis que l’évaluation se fera en
présentiel pour les autres établissements à accès ouvert,
comme les facultés.
De plus, annonce-t-on, l’Office national des œuvres
universitaires, sociales et culturelles (ONOUSC) se
penche actuellement en coordination avec le ministère
et les autorités publiques compétentes pour définir les
conditions et les formules appropriées pour l’ouverture
des cités universitaires.
Les personnes qui auraient des idées lumineuses pour
mieux gérer la rentrée scolaire, seraient dans l’obligation
patriotique de nous en faire part et nous nous ferons un
devoir de les faire parvenir aux responsables et à l’opinion
publique ...
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@ par Meryem Cherradi

LA NUIT DE L’ERREUR
de TaHar BENJELLOUN

Résumé : Un destin funeste a voulu que Zina, l’héroïne de ce roman, soit conçue durant une nuit frappée de malédiction, « une nuit
de l’erreur « durant laquelle il ne fallait rien concevoir.
Elle naîtra le jour de la mort de son grand-père. Ainsi ce qui devait
être une fête fut un deuil. Frappée par le sort, maudite à jamais, elle
sera une enfant, puis une femme en marge, celle par qui le malheur
arrive.
Zina fera de la cruauté sa façon d’être au monde et se vengera
des hommes captivés par sa beauté. « Les femmes sont cruelles,
dira-t-elle, parce que les hommes sont lâches. « Zina s’emploiera à
séduire puis à détruire ses amants.
Trois lieux magiques, trois villes marocaines servent de décor à
cette histoire : le Fès des années quarante, Tanger dix ans plus tard
et Chaouen d’aujourd’hui.
Tahar Ben Jelloun met en scène plusieurs conteurs pour conjuguer les thèmes qui depuis toujours, habitent son œuvre : la violence des rapports entre l’homme et la femme, l’érotisme, l’amour
inquiet du pays, la passion de la liberté. «comme par hasard, écrit-il,
c’est dans le désastre du monde que je me retrouve, dans la souffrance des innocents que je me reconnais.
Petit extrait : ‘ lls ne pouvaient pas savoir que Tanger était une
vieille dame aux joues peintes avec de la chaux vive, une femme
pleine de malice et de ressource, tantôt une vamp des années trente,
tantôt une femme d’intérieur, silencieuse et redoutable quand elle
retirait son voile’.
Bonne lecture !

Un troisième scanner
pour Tanger Med

L

e port Tanger Med vient de renforcer ses capacités de
contrôle des flux d’import-export, mieux suivre l’évolution
du trafic par Camions de transport international par route(TIR), et réduire le temps de transit des marchandises.
Ce nouveau scanne affectér à l’«Export Access », augmente la
capacité́ de traitement qui atteint jusqu’à 90 camions par heure
et 2.100 unités Fret par jour.
Autre avantage de taille: faciliter le contrôle des transports frauduleux comme ceux du trafic de drogues et stupéfiants de tous
genres.
Le Journal de Tanger • N° 4121 • Samedi 29 Août 2020
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Association Régionale des Agences de Voyages
Tanger Tétouan Al Hoceima
ARAVTTA
***

CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ELECTIVE
14 SEPTEMBRE 2020 A 17h00
HOTEL KENZI SOLAZUR – TANGER
Les membres adhérents à l’Association Régionale des
Agences de Voyages Tanger Tétouan Al Hoceima (ARAVTTA),
sont invités à assister à
l’Assemblée Générale Ordinaire Elective
dont l’ordre du jour est comme suit :
1) Approbation du rapport moral des 3 dernières années 2017 / 2020
2) Approbation du rapport financier des 3 dernières années 2017 / 2020
3) Quitus du bureau sortant
4) Démission du bureau sortant
5) Election du nouveau bureau
6) Divers
Le conseil d’administration informe les agences à jour de leur cotisation, que
seuls les Directeurs ou les Administrateurs sont habilités à y assister.
Au cas où le confinement n’est pas levé, le 14 septembre, l’Assemblée Générale
Extraordinaire se tiendra le 21/09/2020, sinon le 28/09/2020 à la même heure et au
même lieu.
La date vous sera communiquée ultérieurement.
Le Président

Association Régionale des Agences de Voyages
Tanger Tétouan Al Hoceima
ARAVTTA
***

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
14 SEPTEMBRE 2020 A 16h00
HOTEL KENZI SOLAZUR – TANGER
Les membres adhérents à l’Association Régionale des
Agences de Voyages Tanger Tétouan Al Hoceima (ARAVTTA),
sont invités à assister à
l’Assemblée Générale Extraordinaire
pour délibérer sur les points de l’ordre du jour suivant :
1) Approbation de la mise à jour du règlement intérieur de l’Association
2) Approbation de la dispense des frais de la cotisation de l’exercice 2020
3) Approbation : Report des cotisations payées au titre de l’année 2020 pour
couvrir l’année 2021.
Le conseil d’administration informe les agences à jour de leur cotisation, que
seuls les Directeurs ou les Administrateurs sont habilités à y assister.
Au cas où le confinement n’est pas levé, le 14 septembre, l’Assemblée Générale
Extraordinaire se tiendra le 21/09/2020, sinon le 28/09/2020 à la même heure et au
même lieu.
La date vous sera communiquée ultérieurement.
Le Président

Coronavirus

Préservez votre santé

Ajustez convenablement votre
masque de protection
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Port Tanger Med

Implication de deux policiers
dans un réseau de trafic de
drogue

Deux agents de police de Tanger et trois employés
d’une compagnie de transport maritime, sont mis en
examen par la brigade des stupéfiants relevant de la
préfecture de police de Tanger, pour leur supposée
implication dans une bande organisée dans le trafic
de stupéfiants, notamment l’exportation de cannabis.
Ce trafic aurait été découvert le 12 août courant,
lorsqu’une cargaison de 4,5 tonnes de chira, a été
interceptée par la Guardia civil espagnole à son arrivée au port d’Algésiras, à bord d’un bateau en provenance du port Tanger Med.
L’enquête ouverte, à ce sujet, par une brigade des
stupéfiants à Tanger, a révélé que deux policiers, opérant au port de Tanger Med et 3 agents appartenant à
une société de transport maritime, auraient pris part
dans cette opération illicite, de par leur appartenance
à un réseau international de trafic de drogue.
Les cinq mis en cause ont été placés en détention
provisoire à la prison de Tanger, en attendant la fin de
l’enquête et le procès.
uuuuu

Une épouse battue
et abandonnée près de
l’autoroute

Dans la soirée de lundi dernier, un homme aurait
violenté son épouse avant de l’abandonner à proximité d’un réseau d’assainissement jouxtant l’autoroute, à la sortie de Tanger.
On ignore les causes de cette dispute conjugale
qui a mis hors de lui le mari-agresseur, au point
d’abandonner son épouse en rase campagne où elle
a été retrouvée et conduite à l’hôpital qu’elle a quitté peu de temps après y avoir reçu des soins pour
quelques hématomes et égratignures sans grande
gravité.
L’époux a été interpellé et placé en garde à vue
pour déterminer les causes de cette dispute conjugale avec violences et non-assistance à personne en
danger.
uuuuu

Une femme bloquée à Sebta
rejoint Fnideq à la nage
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marocaine bloquée depuis le début de la pandémie
Des barrières de sécurité ont été placées au nidu Coronavirus à l’intérieur du préside occupé de veau des points d’accès aux différents villages où
Sebta, a tenté l’exloit de rejoindre le territoire maro- les tests seraient en cours.
cain en traversant, à la nage, la distance maritime de
uuuuu
plusieurs centainhes de mètres séparant la pointe de
Tarajal, au sud de Sebta, au littoral marocain au large
Larache
de Fnideq. Elle y a réussi.
Une soirée arrosée
Une fois plongée dans les eaux de la baie de Sebta, deux agents de la Guardia Civil espagnole ont
se termine par un drame
lancé une bouée de sauvetage à la jeune femme pour
l’aider à combettre les vagues, tandis que des vacanciers espagnols à bord d’un bateau se sont approchés d’elle et l’ont suivie de près avec l’intention de
l’assister en cas de danger.
Quand la marine espagnole chargée des opérations de police dans le secteur est arrivée sur les
lieux, la jeune femme avait déjà réussi à atteindre le
littoral marocain, saine et sauve. Elle a été accueillie
avec des applaudissements et des cris de joie par les
nombreuses personnes venues l’accueillir sur le riLa scène a pour théâtre le douar Boucharne, dans
vage.
la province de Larache. Deux jeunes se sont retirés
dans un coin isolé pour siroter quelques verres d’alTétouan
cool. Le temps passe et la dose agmente. A mesure
que les verres se multiplient, les avis divergent et la
Une ambulance percute
tension monte.
un poteau électrique
La discussion s’envenime et on ne tarde pas à en
arriver aux insultes et injures. On en vient aux mains,
et l’irréparable ne tarde pas à arriver : l’un des deux
jeunes se saisit d’une hache et assène un coup à la
tête de son compagnon, avant de prendre la fuite.
L’alerte est donnée par des passants. Vu la gravité
de sa blessure, la victime est évacuée en urgence à
l’hôpital régional Mohammed V à Tanger où elle n’a
pas tardé à rendre l’âme.
Les gendarmes prennent l’affaire en main, identifient rapidement le meurtrier et lancent contre lui un
avis de recherche.
uuuuu
Une ambulance qui circulait au centre de Tétouan,
Marina Smir
a violemment percuté un poteau de l’éclairage public.
La violence du choc a occasionné d’importants Une voiture plonge dans l’eau
dégâts au véhicule et au luminaire.
Le conducteur de l’ambulance qui aurait perdu
le contrôle du véhicule, probablement à cause de la
vitesse autorisée à ce genre de transport prioritaire
de sauvetage, a subi des blessures qui ont nécessité
son évacuation à l’hôpital.
L’ambulance ne transportait aucun malade à
l’heure de l’accident mais, apparemment, elle devait
Aux premières heures de la nuit de jeudi, une voialler chercher un patient à son domicile pour le transporter à l’hôpital, ce qui explique la vitesse de rou- ture a fait un plongeon dans eaux du port de plaisance de Marina Smir, dans la région de Tétouan.
lage et la violence du choc.
Apparemment, le conducteur du véhicule qui était
uuuuu
en état d’ébriété, a perdu le contrôle du véhicule.
L’intéressé, blessé, a été évacué à l’hôpital pour
Al Hoceima
recevoir les soins nécessaires.
Parallèlement, une enquête est ouverte, pour déDes funérailles à l’origine de
terminer les circonstances de cet accident.
plusieurs contaminations
uuuuu

Une cérémonie d’enterrement dans un village de
la province d’Al Hoceima a connu la présence d’un
certain nombre de personnes venues prendre part
aux funérailles.
Cependant, cette situation au cours de laquelle les
mesures de protection sanitaire n’auraient pas été
convenablement observées par toutes les personnes
présentes, on aurait déploré, par la suite, un nombre
considérable de contaminations au covid 19 parmi
les participants à la cérémonie dont certains venus
de douars environnants.
Les autorités sanitaires ont donné l’alerte, craiDans l’après-midi de mardi, une ressortissante gnant que la situation devienne incontrôlable.

Aouama

Nouveau suicide sous les
roues du TGV Al Boraq

Un drame sanglant s’est produit mercredi au quartier Aouama à Tanger, lorsqu’un homme âgé de 40 années a sauté la clôture de la ligne ferroviaire à grande
vitesse, pour se jeter délibérément sous les roues
du train Al Boraq qui traversait la zone à une grande
allure.
Selon des témoins oculaires, les restes du corps
de la victime complètement déchiqueté ont été évacués à la morgue de Tanger, alors qu’un constat de
l’accident a été établi sur place par les autorités compétentes.
Le TGV a pu reprendre son chemin quelques instants plus tard.
Ce drame n’est pas le premier du genre sur la LGV
Tanger-Kénitra.
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Profil d’un ancien
Tangérien

12ème partie
Dans la vie de tous les jours, j’ai découvert
bien des fois, des choses extraordinaires, des
surprises parfois étonnantes ; en résumé des
faits complètement nouveaux que je n’ai jamais pu imaginer voir au quotidien…
La dernière occasion où, un cas, entre
autres, m’est arrivé avec le Sieur Sidi Flaneflani, quelqu’un que j’avais rencontré chez devieux amis communs, au début des années 80
et où on avait sympathisé instantanément. Dès
lors, j’ai gardé un lien constant avec lui.
Je dois remercier le jour où j’ai connu ce
brave homme, simple, courtois et humble.
Que j’admire et que je respecte pour m’avoir
instruit, formé mes principes de penser par sa
grande ouverture d’esprit. Ce prudent intellectuel représente pour moi un maitre penseur
absolu ; je crois que, de mon côté, je suis pour
lui, un confident sincère, obéissant-assez spécial.
Tôt ce matin, il m’a téléphoné pour me demander de le rejoindre chez lui, sur-le-champ,
pour une réunion d’urgence !
Après mon baise-main…, mes salutations
d’usage, on a longuement parlé. Durant notre
conversation, il savait impeccablement que je
ne pourrai, pour rien au monde, le contredire.
Sidi Flane, m’a exhorté à ne plus me tenir enfermé, seul chez moi…à trop réfléchir dans le
vide et à laisser se reposer mon petit cerveau
en ébullition. Il faut effacer, à tout prix et au
plus vite cet isolement pour ne plus s’écarter
de la société ; en affrontant la vie telle qu’elle
se présente actuellement. Après un temps
d’arrêt de quelques secondes, il m’ordonne de
suivre pleinement toutes ses consignes pour
m’apprêter aux futures élections?!!? Une décision bien réfléchie de sa part, me dit-il.
Je suis resté bouche-bée, et en état de choc,
car je ne savais quoi faire ? Ce qui m’a le plus
immobilisé par stupéfaction, c’est qu’à ma
connaissance, le Sieur Sidi Flane n’a jamais
porté dans son cœur « siyassa et les politiciens » dont il était dégouté. Je n’ai pas su ce
qu’il était en train de viser ; d’ailleurs je n’y vois
rien, moi non plus !?!
Sidi Flaneflani me raconte qu’il a tout prévu
et que je n’ai qu’à fermer ma gueule! D’une
part il connaissait les astuces pour les transactions des résultats à la fermeture des bureaux de vote !!!
Il a également tout planifié : me voici du jour
au lendemain inscrit en tête de liste d’un parti
politique indépendant, sans aucune étiquette
n’appartenant ni aux Verts, ni aux autres « pas
mures qui sont en voie de disparition ?!
Il s’est chargé de préparer mes programmes
( ?) les discours bien rodés pour épater les
électeurs dans les zones rurales où il a énormément d’influence.
Il a loué des maisons d’hôtes pour les
convives importants, au tempérament extrêmement chaud, désireux de passer des nuits
agréables bien méritées, et des repas, à l’œil !!!
Pour Sidi Flan, tout est calculé dans cet exercice facile.
Puisque c’est ainsi, pourquoi ne pas foncer
dans la sphère politique tant qu’il est encore
temps, quoique je ne possède aucune compétence comme la majorité de nos politicards !!!
(A suivre)

Signé : OM-ART
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Une Etoile s’est éteinte

Disparition de l’icône du théâtre marocain

Touria JEBRANE
L

a grande icône du théâtre
et ancienne ministre de la
Culture, Touria Jebrane, s’est
éteinte lundi 24 août 2020 à Casablanca, à l’âge de 68 ans des suites
d’une longue maladie.
Personnalité incontournable du
théâtre marocain, Touria Jebrane
qui a également marqué de son empreinte la télévision et le grand écran,
avait forgé une carrière faite de réussites et de grandes contributions durant les années 70 à 90.
Elle avait contribué à la fondation
de plusieurs troupes dont Masrah
Achaab (Théâtre du peuple), Masrah
Al Fourja, et Masrah al Fannanin al
mouttahidine (Théâtre des artistes
unis).
Avec feu Tayeb Seddiki, un autre
grand sacré du théâtre, elle avait
entamé une étape particulière de sa
carrière artistique dans le cadre de
la troupe Masrah Annas (Théâtre

Nécrologie

des gens), qui a réalisé des pièces
ayant marqué d’une pierre blanche
la scène artistique, dont Sidi Abderrahmane el Majdoub et Abou Hayyan
Attaouhidi.
Aux côtés de son époux, le dramaturge Abdelouahed Ouzri, la défunte
avait co-fondé une nouvelle troupe
qui aspirait à redonner son éclat au
théâtre marocain et à hisser son niveau par le biais de pièces théâtrales
restées gravées dans la mémoire du
public marocain et au-delà.
Touria Jebrane qui avait poursuivi
ses études primaires et secondaires
à Casablanca, était diplômée du
Conservatoire national du ministère
d’Etat chargé des affaires culturelles
et de l’enseignement originel.
En tant que membre du gouvernement en qualité de ministre de la
Culture entre 2007 et 2009, la défunte
suivait de très près la réalisation de
grands chantiers artistiques dans

la ville de Rabat, comme la Bibliothèque nationale, le Musée national
et le Grand théâtre de Rabat.
Elle accordait une attention particulière à la situation des artistes marocains.Touria Jebrane avait remporté plusieurs prix et distinctions dans
plusieurs festivals nationaux, arabes
et internationaux.
Décorée par feu SM Hassan II du
Wissam du mérite national, elle était
également Chevalier de l’Ordre des
Arts et Lettres de la République française.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir la
défunte 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

Moulay Ali SBAÏ
rappelé 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 22 août
2020, du très cher regretté Moulay Ali SBAÏ.
La dépouille du défunt a été inhumée le lendemain après salat Adohr, au
cimetière de Sidi Amar où elle a été convoyée au milieu d’un symbolique cortège funèbre réduit en considération des mesures sanitaires, 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 Abdelaziz, Soad et Narjis ; à ses frères et
sœur Omar, Mehdi et Myriam ; à l’ensemble des membres des familles Sbaï, Kandoussi 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
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A l’heure du Covid- 19

Découvrons les
nobles actions du
Sanctuaire de Tanger
au profit des humains
et des animaux

« Au lendemain de la déclaration de l’État d’urgence sanitaire, la situation des animaux errants était catastrophique.
Nous avons dû déployer, non sans peine, des efforts considérables pour leur venir en aide», déplore la présidente du
sanctuaire de la faune à Tanger, Salima Kadaoui, allusion
faite à ces chats et chiens errants qui longent les rues de
Tanger, s’agglutinant autour de poubelles à la recherche de
restes de nourriture.
Particulièrement active, bien avant et durant la période de
pandémie, cette association caritative, d’abord créée pour
protéger de la rage les animaux, mais aussi les humains, a
ensuite élargi ses activités à la lutte contre la détresse des
familles démunies , des sans-abris et des animaux errants.
Bénéficiant de la confiance et de l’appui des autorités locales, notamment le Wali de la région , Mohamed Mhdia, et le
Maire de la ville, Mohamed Bachir Abdellaoui, le «Sanctuaire
de la faune » est parvenu, au lendemain de l’instauration de
l’état d’urgence sanitaire, le 20 mars dernier, à procéder à la
distribution de près de 500 repas par jour, et de centaines de
paniers alimentaires au profit de familles démunies et près
de 80 kg par jour de nourriture pour animaux.
« Au départ, notre association s’assignait pour objectif
primordial d’assister des animaux en détresse, mais nous
nous sommes rendus compte que d’autres créatures, aussi
marginalisées, avaient besoin d’aide, ce qui nous a décidés
d’orienter nos actions, également vers les Humains, cela
outre notre implication dans la défense de l’Environnement»,
affirme la présidente Kadaoui se félicitant de la générosité
de leurs partenaires, notamment pendant le Ramadan, et déplorant, du même coup, un certain recul dans les donations
après le mois sacré.
« Mais, la rareté des soutiens qui se fait ressentir n’a pas,
pour autant, affaibli la détermination des membres de l’association », se réjouit Salima Kaddaoui qui , avec son équipe,
sont réellement impliqués dans la lutte contre le Covid 19,
à travers des campagnes de sensibilisation, la distribution
gratuite de masques de protection, de gels hydroalcooliques, de savon et autres produits du genre.
À la question de connaitre les motivations d’un tel engagement social, la présidente se montre plutôt philosophe: «Guérissez le monde ! Faites en un endroit meilleur
pour vous, pour moi et pour la Terre entière », répond-elle,
concluant :. « L’amour, les soins et la compassion sont
ce dont nous avons tous besoin. Ces vertus font des miracles!».

Sali B.O
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Le Doyen des pilotes Marocains

Brahim TAHARI

victime d’un tragique crash d’avion
(suite de la page 1]
Le gouverneur de la province
de Kénitra, le préfet de police de la
ville, une unité spéciale de la Gendarmerie royale et un important
dispositif sécuritaire se sont aussitôt rendus sur le lieu du drame.
Les premiers éléments de
l’enquête imputeraient le crash de
l’avion au survol d’une zone sillonnée par une ligne électrique haute
tension qui aurait eu un effet magnétique sur l’appareil et sa chute
La carcasse du monomoteur Cessna 152, après le crash (Photo : Hespresse)
au sol.
Une autre version fait état du fait
Titulaire d’un brevet de pilote deux années plus
que l’appareil aurait heurté un pylône
tard, il a bénéficié d’un stage de perfectionnement
de ladite ligne électrique.
pour piloter des avions en France.
En cette douloureuse circonstance, nous préEn 1971, il décide de quitter les Forces Royales
sentons nos condoléances les plus attristées à sa
veuve, Mme Touria Temsamani ; à ses enfants Tarek, Air pour s’engager dans une toute autre carrière, au
Tahar, Hilal et Narjiss ; à l’ensemble des membres ministère des Travaux publics.
A cette date, il s’est bénévolement proposé
des familles Tahari, Temsamani et familles alliées ;
ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui comme moniteur au service de plusieurs aétiennent à formuler leur profonde gratitude aux très ro-clubs du Maroc.
nombreuses et aimables personnes qui se sont
En 1984, il quitte le ministère des Travaux puassociées à leur deuil et partagé leur douleur en blics pour le ministère des Transports, et est affecté
se manifestant par leur présence effective, leurs à l’aéro-club royal de Laâyoune.
prières, leurs appels et leurs messages d’affection,
Quelques années plus tard, le service de l’aviade soutien et de compassion, les priant de trouver, tion légère fait appel à ses services en tant qu’exaici, leurs sincères remerciements.
minateur de la Direction de l’aéronautique civile, où
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa il reste en poste jusqu’en 2008, date à laquelle il part
Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis à la retraite.
et apporter soutien et patience à sa famille et à tous
Mais pour Brahim Tahari, il n’était pas question
ses proches afin de les aider à traverser cette dure de lâcher le manche d’un avion, lui qui a brillamépreuve et les protéger de tout malheur. Amine.
ment participé à des dizaines de rallyes au Maroc
Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune.
et à l’étranger dont, en 1987, le célèbre Toulouse–
Brahim Tahari qui, pendant plusieurs décen- Saint-Louis-du-Sénégal, commémorant la ligne de
nies, a sillonné les airs du royaume et d’ailleurs, la compagnie Latécoère qu’avaient empruntée les
était le Président de l’Association nationale de célèbres Antoine de Saint-Exupéry et Jean Mermoz.
A cette occasion, Brahim Tahari avait reçu, en
l’Histoire de l’aviation au Maroc (ANHAM) et, à ce
titre, il était une source incontournable pour les pro- hommage symbolique, les clés de la ville de Toulouse.
fessionnels et les chercheurs du secteur.
Depuis sa retraite, il était instructeur à l’aéNé à Rabat en avril 1948, il y a effectué ses
études primaires et secondaires avant de s’enga- ro-club royal de Casablanca et donnait des cours
ger, à l’âge de 22 ans, dans l’armée de l’air à l’école sur l’histoire de l’aviation dans plusieurs établissements.
des Forces royales Air (FRA) de Marrakech.

Nécrologie

Hadja Zoubaida Filali
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 17 août 2020, de la très chère
regrettée Hadja Zoubaida Filali, tante de notre confrère et ami
Noureddine Filali, responsable de l’édition française du journal
«La Chronique » et du site électronique « 265yawm ».
La dépouille de la défunte a été inhumée le lendemain, après salat Adohr, au cimetière d’Al Moujahidine , où elle a été convoyée au
milieu d’un symbolique cortège funèbre réduit en considération
des mesures sanitaires, 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, Azzezdine, Farid, Abdelillah, Hassan, Jamal, Hamid, Leila et Bouchra, à ses frères Sidi Mohammed et Sidi El-Hadi, à notre confrère Noureddine Filali ; à l’ensemble des membres des familles
Chatt , Filali et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches de la regrettée disparue.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir la défunte 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
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI
rachidtanger1@yahoo.fr - GSM : 0615539626

Tribune du Sport

CRISE DU FC BARCELONE

ROLAND KOEMAN NOUVEL ENTRAINEUR
Une longue journée de travail
Il n’y a plus de vacances pour les dirigeants du FC Barcelone. Le
président Bartomeu et ses proches collaborateurs sont rentés au complexe
Nou Camp pour participer à une grande réunion. De 9 h du matin jusqu’à 16 h
de l’après-midi avec des sandwiches au déjeuner, la réunion avait des points
très chauds surtout après la défaite humiliante de 8-2 en Champions league
face au Bayern de Munich. Avec l’intention de claquer la porte, Bartomeu a
finalement accepté de continuer à la tète du club provisoirement avant les
élections qui pourraient avoir lieu en Janvier ou Mars. Conscient de la crise
qui vient de secouer toute la Catalogne qui voit dans cette formation du FC
Barcelone le symbole de l’essor aussi bien économique, sportif que social,
le comité « Blaugrana » a passé en revue tous les problèmes susceptibles
d’entraver la bonne marche de l’équipe dans l’avenir.

Quique Setien limogé

A l’unanimité, il a été décidé de limoger Quique Sétien avec son staff
technique et le directeur technique Eric Abidal jugés incapables d’assainir
l’ossature de l’effectif joueurs avec le cumul des mauvais résultats conduisant
au zéro titre. En attendant de trouver un remplaçant pour Eric Abidal, Ronald
Koeman sera le nouvel entraîneur du FC Barcelone. L’entraîneur néerlandais
a remporté le «casting» en remplacement de Quique Setién, qui a été limogé
lors de la réunion extraordinaire du conseil d’administration qui s’est tenue
ce lundi. Le président Bartomeu, a personnellement négocié avec l’ancien
joueur des « Blaugrana », qui pourrait être présenté cette semaine. Koeman
doit également mettre fin à l’accord qu’il a signé avec l’équipe nationale
néerlandaise jusqu’en Euro 2021.Si les noms de Mauricio Pochettino
(ancien entraîneur de Tottenham) et García Pimienta (entraîneur du Barça B)
ont été sur la table, il semble que Koeman soit l’entraîneur qui génère le plus
de consensus au sein du conseil d’administration. Fondamentalement, pour
deux raisons: il a suffisamment de personnalité pour prendre des décisions
difficiles (il doit faire un nettoyage important dans l’équipe) sans que son
pouls ne tremble et il a des ancêtres à Barcelone en raison de son statut de
membre éminent de la Dream Team et du héros de Wembley.

Départ des noms illustres

Koeman devra faire face à une liste très importante et douloureuse de
victimes (dans laquelle il pourrait y avoir des noms illustres tels que Jordi
Alba, Busquets ,Piqué,et même Luis Suárez) et voir quelles signatures
peuvent être faites en tenant compte de la situation financière délicate
du club. Pour le moment, tous les footballeurs catalans sont à transférer
à l’exception de Messi, Longlet, Fati, De Jong,Riqui Puig et Ter Stegen. «
Vendre avant d’acheter » est la politique tracée par les deux commissions
technique et financière. Avec la situation du covid 19 qui a « ébranlé »
l’Espagne,le FC Barcelone compte récupérer 200 millions d’euros. Aucune
nouvelle recrue couteuse.

Ronald Koeman

Après un passage à Benfica Lisbonne lors de la saison 20052006, il revient aux Pays-Bas et remporte le championnat avec le PSV
Eindhoven en 2007. En octobre de la même année, il est recruté par
Valence CF. Il évince plusieurs joueurs emblématiques du club espagnol
(Canizares,Albelda,Angullo. Valence en crise sportive et financière, joue le
maintien en Liga. Le 21 avril 2008 à la suite d’une cuisante défaite contre
l’Athlétic Bilbao à San Mamès (5-1), Koeman est démis de ses fonctions.
Il entraîne ensuite l’AZ Alkmaar, équipe championne en titre, à partir de
juillet 2009. Il est démis de ses fonctions le 5 décembre 2009 pour manque
de résultats. Entre 2011 et 2014,il entraîne le Feyenoord Rotterdam, avec
lequel il est vice-champion en 2012 et 2014. Le 16 juin 2014, il est nommé
entraîneur de Southampton pour trois ans. Koeman s’affirme comme l’un
des meilleurs entraîneurs du championnat anglais en hissant Southampton
à la deuxième place du classement pendant plusieurs semaines. Le 14 juin
2016, il s’engage pour trois ans avec le club d’Everton. Le 6 février 2018,
Ronald Koeman est nommé sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas en
remplacement de Dick Advocaat. En Ligue A des nations de l’UEFA les PaysBas battent notamment l’Allemagne (3-0) puis la France(2-0) et terminent
premiers du groupe 1. Sous la direction de Koeman, ils accèdent donc à
la phase finale du tournoi. Après une victoire contre l’Angleterre en demifinale, les Pays-Bas s’inclinent en finale contre le pays hôte, le Portugal, par
un score de 1 à 0.
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LES TROIS MAROCAINS
DE LA FINALE EURO LEAGUE
1-YASSINE BOUNOU

Débuts et formation au Wydad (19912012)
Yassine naît à Montréal, au Québec
de parents marocains originaires de
Casablanca. À son plus jeune âge, il est
inscrit au football dans sa ville au Canada
avant de s’installer à l’âge de 8 ans au
Maroc. Il intègre dans la même année
l’académie du Wydad de Casablanca
où il passe plus d’une décennie dans la
catégorie des jeunes. Formé au Wydad de Casablanca, il passe en
équipe première en 2010 à l’âge de 19 ans en tant que deuxième
gardien, derrière la légende du club Nadir Lamyaghri. Il joue son
premier match en Botola Pro face au Moghreb de Tétouan en fin
de saison 2009-2010 qui se solde sur une première victoire professionnelle pour le Maroco-Canadien.
En 2011, il joue probablement le match le plus important de sa
carrière : la finale retour de la Ligue des Champions 2011 avec le
Wydad de Casablanca contre l’Espérance de Tunis, à la suite de la
blessure de Nadir Lamyaghri qui avait joué le match aller à Casablanca.Bounou est nommé homme du match .
Atlético Madrid (2012-2016)
Le 15 juin 2012, il signe un contrat d’un an avec l’Atlético
Madrid, en tant que troisième gardien. Il est en parallèle le gardien
titulaire dans l’équipe B de l’Atlético Madrid en deuxième division.
Segunda División . Il joue dans l’ensemble 48 matchs. En été 2014,
alors que Thibaut Courtois et Daniel Aranzubia font leur départ
du club, Bounou en profite et est promu en équipe première en
tant que deuxième gardien, sans pour autant faire de minutes. Le
joueur réclame très vite son départ afin de se trouver un club où il
aura sa place en tant que premier gardien.
Real Saragosse (2014-2016)
Le 1er septembre 2014, il est prêté durant une saison par
l’Atlético Madrid au club de division 2 espagnole de la Real Saragosse4. Il joue son premier match le 11 janvier 2015 face au Las
Palmas (défaite, 5-3). Lors de la saison 2014-2015, il dispute 19
matchs avec Saragosse. En fin de saison 2014-2015, appartenant
encore à l’Atletico Madrid , le gardien marocain, est prêté une saison de plus au Real Saragosse. Bounou évolue alors une nouvelle
fois en deuxième division après avoir raté la montée en Liga lors
des barrages . Chez les Colchoneros, le gardien marocain est à ce
moment toujours barré par Jan Oblak et Ángel Moyá.
Girona FC (2016-2019) et Seville
Après la crise financière qui a frappé Girona FC et surtout
sa relégation en deuxième division, le comité du club a décidé
de transférer Bounou à Séville pour un montant de 25 millions
d’euros. Maintenant,il est l’un des meilleurs gardiens de but de
l’Euro league.

2-YOUSSEF EN-NESYRI

Après avoir commencé sa carrière
de jeune à l’Académie de football Mohammed VI, En-Nesyri a rejoint Málaga CF
pour un montant de 125 000 € en 2015.
Initialement affecté à l’équipe de Juvenil,
il a fait ses débuts senior pour les réservistes le 16 avril 2016,
Le 8 juillet 2016, En-Nesyri a été
inclus dans l’équipe de pré-saison , et a
marqué un doublé dans une victoire amicale 4-0 contre l’Algeciras CF huit jours
plus tard. Le 23 août 2016, après avoir marqué six buts pendant
la pré-saison, En-Nesyri a accepté une prolongation de contrat
jusqu’en 2020. Trois jours plus tard, il a fait ses débuts professionnels - et en Liga - dans un match nul 2-2 à l’extérieur contre le RCD
Espanyol.
Leganés
Le 17 août 2018, suite à la relégation de Malaga de la Liga,
En-Nesyri a signé un contrat de cinq ans avec CD Leganés . Il a
marqué ses premiers buts dans son neuvième match.
Fin janvier à février 2019, En-Nesyri a marqué six buts en trois
matchs .

Séville
Le 16 janvier 2020, le Sevilla FC a engagé En-Nesyri de Leganés pour un montant de 25 millions d’euros, sur un contrat d’une
durée jusqu’en juin 2025. Il a débuté deux jours plus tard dans une
défaite 2-1 au Real Madrid, en tant que remplaçant à la 65e minute .
En-Nesyri a fait ses débuts dans les compétitions européennes le 20 février 2020, lors des 32 derniers matches aller de
l’UEFA Europa League au CFR Cluj en Roumanie. Il a marqué
l’égalisation tardive dans un match nul 1–1, qui a mis son équipe à
travers la règle des buts à l’extérieur.
Carrière internationale
Après avoir représenté le Maroc au niveau des moins de 20
ans, En-Nesyri a été appelé dans l’équipe A par l’entraîneur Hervé
Renard le 22 août 2016, pour des matches amicaux contre l’Albanie
et São Tomé et Príncipe. Il a ensuite joué pour la Coupe d’Afrique
des Nations 2017 au Gabon et a marqué dans le deuxième match
de groupe lors d’une victoire 3-1 contre le Togo. Il était un ajout
tardif à l’équipe pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie. Dans le dernier match de groupe contre l’Espagne au stade de
Kaliningrad, il a donné à l’équipe une avance dans un match nul
2–2. Lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Egypte, EnNesyri a marqué le seul but d’une victoire contre la Côte d’Ivoire.
Là, il a égalisé contre le Bénin alors que le match était allé à une
séance de tirs au but, dans laquelle Saturnin Allagbé l’a sauvé pour
assommer les Marocains.

3-Munir El Haddadi

Parcours junior
Né à San Lorenzo de El Escorial en
1995 de parents marocains originaires de
Meknes1, Munir El Haddadi commence
son parcours junior au CD Galapagar.
En 2010, l’Atlético Madrid le recrute, mais
décide de le prêter au Rayo Majadahonda
où il se révèle en inscrivant 32 buts en 29
rencontres . Il suscite l’intérêt d’un certain
nombre d’équipes comme le Real Madrid,
Manchester City, l’Atlético Madrid et le FC
Barcelone. Munir décide finalement de rejoindre le FC Barcelone
en 2011
Début avec l’équipe réserve du FC Barcelone
Munir signe son premier contrat pro avec le FC Barcelone B
le 1er juillet 2013. Il fait ses débuts, en Ligue des Champions des
moins de 19 ans contre l’Ajax U19 où il inscrit un doublé. Ensuite,
il inscrit deux autres doublés face au Milan U19 et à Copenhague
U19. Il termine le tournoi avec un doublé en finale face au Benfica
U19 (3-0) qui permet à son équipe de remporter la première édition
de la Ligue des champions des moins de 19 ans. Avec un total de
11 buts, Munir El Haddadi est le meilleur buteur de la compétition
et également le meilleur passeur avec 5 passes décisives .
Avec l’équipe première du FC Barcelone
Munir fait partie des huit jeunes de l’équipe réserve choisis
par l’entraîneur Luis Enrique pour effectuer la pré-saison 20142015 avec l’équipe première. Il inscrit deux buts en amical en
équipe première le 9 août 2014 lors du match amical contre Helsinki (victoire 6 à 0), suivis de deux autres buts lors du Trophée
Gamper pré-saison (victoire 6-0 face au FC León). Avec ses quatre
buts, il termine meilleur buteur de la pré-saison du « Barça ». Sa
bonne pré-saison lui permet d’être titularisé lors du premier match
de championnat du Barça contre Elche CF au Camp Nou le 24 août
2014, où il marque le but du 2-0 à la 46e minute d’un extérieur lobé
du gauche sans contrôle qui finit dans la lucarne, sur une passe
du milieu croate Ivan Rakitić. Munir débute en Ligue des champions
avec Barcelone le 17 septembre 2014 face à l’APOEL Nicosie au
Camp Nou en étant dans le onze titulaire. Sa clause libératoire
est fixée à 35 M€ au lieu de 12 M€ précédemment. Munir rejoint
officiellement l’effectif de l’équipe première au début de la saison
2015-2016.
Avec Valence CF et Alavès
Le 30 août 2016, Munir est prêté au Valence CF pour une saison avec une option d’achat de douze millions d’euros.Le 1er septembre 2017,il est est prêté au Deportivo Alavés. Après une bonne
saison, il retourne au FC Barcelone en juin 2018.
Séville FC
Le 14 janvier 2019, Munir est transféré au Séville FC pour 25
millions d’euros.
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Pharmacies de garde

CULTE
MUSULMAN

http/pharmaciedetanger.m

Al-Ichae

Al-Maghrib

Al-Asr

Ad-Dohr

As-Soubh

HORAIRES DES PRIÈRES
du 22 au 29 Août au 04 Septembre 2020
JOUR

SPORT
SPORT

Sam. 15 05.18 13.29 17.03 20.59 21.18
Dim. 16 05.19 13.29 17.02 19.57 21.17
Lun. 17 05.20 13.28 17.02 19.56 21.15
Mar. 18 05.21 13.28 17.01 1955 21.13
Mer. 19 05.22 13.28 17.00 19.53 21.12
Jeu. 20 05.23 13.28 16.59 19.52 21.10
Ven. 21 05.24 13.27 16.59 19.50 21.09

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

HORAIRE DES
PHARMACIES
HORAIRE NORMAL
JOURNALIER

PHARMACIE
DE GARDE
JOUR ET NUIT

Du lundi au Jeudi :
de 9 h 00 à 13 h 00
et de 16 h 30 à 20 h 30
Vendredi :
de 9 h 00 à 12 h 30
et de 16 h 30 à 20 h 00
Samedi :
de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES
DE 24 H PENDANT LA SEMAINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain
HORAIRE DES PHARMACIES
DE NUIT SAMEDI ET DIMANCHE
19 h 30 à 09h 00 du lendemain
HORAIRE DE GARDE
PENDANT LA JOURNÉE
Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00
Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

Eglise Notre Dame
de l’Assomption
(Messe en français)
Rue Omar Ibn Khattab
(face de la wilaya)
Tél. : 05.39.94.04.26
Dimanche : 10 h 30
St. Andrews Churchs
Eglise Anglicane
Rue d’Angleterre
Culte en anglais
Sunday : 11.00 a.m
Culte Protestant
34, Rue Hassan Ibn Ouezzane
Tél. : 05.39.94.08.80
Pasteur Père Simeón Stachera
GSM : 06.64.88.92.84
Tanger

CULTE
JUDAÏQUE
Synagogue Chaar Rafael

Boulevard Pasteur - Tanger

Studio
HAMMOUDA
•
•
•
•
•

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

Photo numérique
Photos d’identité
Photos de presse-publicité
Agrandissement, cadres
Appareils, piles, etc.
23, KISSARIAT AL AHRAM
Avenue Prince Héritier - Tanger

Tél.:
-

06.62.87.22.56
05.50.00.57.47

Studio
Rachid
Dfouf
• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

TANGER
PRATIQUE
TANGER
PRATIQUE
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JEUX JEUX DIVERS
DIVERS

Annonces Légales et Administratives
HFY TRANS SARL A-U
SIEGE SOCIAL: RTE DE RABAT LOT
ANOUAL NO 11 AU RDC KSAR EL
KEBIR
RC N° 2633 A KSAR EL KEBIR
CONSTITUTION
I - Aux termes d’un acte sous seing privé à
KSAR EL KEBIR en date du 12/08/2020, il
a été établi les statuts d’une société à responsabilité limitée d’associé unique dont
les caractéristiques sont les suivants :
DENOMINATION: « HFY TRANS SARL
A-U».
OBJET :
La société a pour objet:
- TRANSPORT DU PERSONNEL POUR
LE COMPTE D’AUTRUI
SIEGE SOCIAL: RTE DE RABAT LOT
ANOUAL NO 11 AU RDC KSAR EL KEBIR.
CAPITAL Le capital social est fixé à la
somme de100 000.00 DH (CENT Mille
dirhams) divisé en 1000 parts sociales de
Cent dirhams chacune entièrement et attribuées à savoir:
Mr. MOHAMED YASSIN EL MARHAOUI...
: 1000 parts.
Soit un total de Mille parts... : 1000 parts.
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre de commerce.
GERANCE : La société est géré par :
- Mr. MOHAMED YASSIN EL MARHAOUI,
Marocain, né le 02/09/1985, titulaire d’une
CIN N° LB109485, domicilié à HAY NAHDA
GR/G RUE 22 N° 15 KSAR EL KEBIR.
SIGNATURE : La société est valablement
engagée pour tous les actes la concernant par la seule signature : - Mr. MOHAMED YASSIN EL MARHAOUI, Marocain,
né le 02/09/1985, titulaire d’une CIN N°
LB109485, domicilié à HAY NAHDA GR/G
RUE 22 N° 15 KSAR EL KEBIR.
L’immatriculation au Registre de Commerce a été effectuée au Greffe du Tribunal de 1ere Instance de Ksar el kebir, le
27/08/2020 sous le n° 2633.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE GERANT
----------------------------------------------------NEW PALACE TRANS SARL A-U
SIEGE SOCIAL: RTE DE RABAT LOT
ANOUAL N° 11 AU 1ER ETAGE
KSAR EL KEBIR.
RC N° 2629 A KSAR EL KEBIR
CONSTITUTION
I - Aux termes d’un acte sous seing privé à
KSAR EL KEBIR en date du 12/08/2020, il
a été établi les statuts d’une société à responsabilité limitée d’associé unique dont
les caractéristiques sont les suivants :
DENOMINATION: « NEW PALACE
TRANS SARL A-U».
OBJET :
La société a pour objet:
- TRANSPORT DU PERSONNEL POUR
LE COMPTE D’AUTRUI
SIEGE SOCIAL: RTE DE RABAT LOT
ANOUAL N° 11 AU 1ER ETAGE KSAR EL
KEBIR.
CAPITAL : Le capital social est fixé à la
somme de 100 000.00 DH (CENT Mille
dirhams) divisé en 1000 parts sociales de
Cent dirhams chacune entièrement et attribuées à savoir:
Mr. MEHJOUBI BOUGHALEB... : 1000
parts.
Soit un total de Mille parts... : 1000 parts.
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre de commerce.
GERANCE : La société est géré par :
- Mr. MEHJOUBI BOUGHALEB, Marocain,
né le 14/04/1970, titulaire d’une CIN N°
LB35536, domicilié à HAY ANDALOUSS
GR/G RUE 11 N° 3 KSAR EL KEBIR.
SIGNATURE : La société est valablement
engagée pour tous les actes la concernant
par la seule signature : - Mr. MEHJOUBI
BOUGHALEB, Marocain, né le 14/04/1970,
titulaire d’une CIN N° LB35536, domicilié à
HAY ANDALOUSS GR/G RUE 11 N° 3
KSAR EL KEBIR.
L’immatriculation au Registre de Commerce a été effectuée au Greffe du Tribunal de 1ere Instance de Ksar el kebir, le
27/08/2020 sous le n° 2629.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE GERANT

TASWIM TRANS SARL A-U
SIEGE SOCIAL: HAY SALAM GR G
RUE 36 N° 03 AU RDC
KSAR EL KEBIR.
RC N° 2631 A KSAR EL KEBIR
CONSTITUTION
I - Aux termes d’un acte sous seing privé à
KSAR EL KEBIR en date du 12/08/2020, il
a été établi les statuts d’une société à responsabilité limitée d’associé unique dont
les caractéristiques sont les suivants :
DENOMINATION: « TASWIM TRANS
SARL A-U».
OBJET :
La société a pour objet:
- TRANSPORT DU PERSONNEL POUR
LE COMPTE D’AUTRUI.
SIEGE SOCIAL: HAY SALAM GR G RUE
36 N° 03 AU RDC -KSAR EL KEBIR-.
CAPITAL Le capital social est fixé à la
somme de100.000 DH (CENT Mille dirhams) divisé en 1000 parts sociales de
Cent dirhams chacune entièrement et attribuées à savoir:
Mr. HAMZA EL YAZIDI... : 1000 parts.
Soit un total de Mille parts... : 1000 parts.
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre de commerce.
GERANCE : La société est géré par :
- Mr. HAMZA EL YAZIDI, Marocain, né
le 27/09/1993, titulaire d’une CIN N°
LB195344, domicilié à HAY ANDALOUSS
GR/G RUE 11 N° 3 KSAR EL KEBIR.
SIGNATURE : La société est valablement
engagée pour tous les actes la concernant
par la seule signature : - Mr. HAMZA EL
YAZIDI, Marocain, né le 27/09/1993, titulaire d’une CIN N° LB195344, domicilié à
HAY ANDALOUSS GR/G RUE 11 N° 3
KSAR EL KEBIR.
L’immatriculation au Registre de Commerce a été effectuée au Greffe du Tribunal de 1ere Instance de Ksar el kebir, le
27/08/2020 sous le n° 2631.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE GERANT
----------------------------------------------------TNG DISTRIBUTION SARL
Création d’une société à responsabilité
limitée à associé unique
Aux termes d’un acte sous seing privé daté
à Tanger le 23/03/2020, il a été établi les
statuts d’une société à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : TNG
DISTRIBUTION
SARL
Objet social principal : La Société a pour
objet tant au Maroc qu’à l’étranger tant
pour son compte que pour le compte des
tiers :
- Alimentation générale
- Distribution, commercialisation, achat,
vente de tous produits alimentaires.
Et plus généralement, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, se
rattachant directement ou indirectement à
son activité principale ou pouvant favoriser
son développement
Siège social : HAY MESNANA LOT 6989
RDC EN FACE SOUK EL KORB - TANGER
Durée : 99 années à compter du jour de
son immatriculation au registre de commerce.
Capital social : Le capital social fixé à la
somme de Cent Mille (100 000) Dirhams,
est divisé en Mille (1000) parts sociales de
Cent (100) Dirhams chacune ; toutes entièrement libérées et attribuées en proportion
des apports respectifs, savoir :
- Mr. MCHICHOU ABDERRAJI, Deux Cent
Cinquante (250) parts sociales.
- Mr. EL HASNAOUI ESSAID, Deux Cent
Cinquante (250) parts sociales.
- Mr. STITOU MOHAMED, Deux Cent Cinquante (250) parts sociales.
Mr. EL OUAHABI HICHAM, Deux Cent
Cinquante (250) parts sociales
Gérance : Est désigné comme gérant
unique de la société, pour une durée indéterminée,
- Mr. EL OUAHABI HICHAM, Marocain
titulaire de la CIN N° K468994, né le
04/04/1989 résidant à Tanger, HAY SANIA
EL JADIDA.et ce à compter de la date de
légalisation de signatures des présents
statuts.
- La société est valablement engagée et
représentée par la signature de gérant.
Année sociale : commence le premier
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat
greffe du tribunal de commerce de Tanger
le 13/08/2020 Sous le numéro 3923 et du
registre du commerce N ° 107009.
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الملحق الرياضي

البطولة االحرتافية :

املغرب التطواين ي�ضمن البقاء بفوز �صغري على الفتح
وال�ضباب يوقف مباراته مع اجلديدة
بعد تعادلين و هزيمتين في أربع
مباريات خاضها الفريق بعد استئناف
بطولة جائحة كورونا ،قاد أيوب البوعادلي،
أحد مواهب مدرسة المغرب التطواني،
فريقه إلى تحقيق أول فوز له ،بإحرازه
الهدف الوحيد في مرمى الفتح الرباطي
في الدقيقة  60في مباراة جمعتهما مساء
السبت الماضي بملعب سانية الرمل
لحساب الدورة  24من البطولة االحترافية
للقسم الوطني األول .ليرتقي إلى المركز
السادس مؤقتا برصيد  33نقطة ،وضمن
بشكل رسمي مقعده بالقسم األول.
ومنح الفوز األمل لمشجعي المغرب
التطواني حول مستقبل الفريق ،واعتبروه فوزا من صنع محلي بعدما اعتمد
الفريق خالل هذه المباراة على مجموعة من العناصر من مدرسة الفريق.
ودعت الجماهير إلى االستمرار في وضع الثقة في هذه التركيبة خالل ما
تبقى من دورات البطولة لكسب مزيد من الثقة .في حين ،عزت فئة من
محبي الفريق االعتماد على العنصر المحلي في هذه المباراة بعصيان بعض
الالعبين األساسيين الذين ادعوا اإلصابة ،بينما الواقع أكد امتناعهم عن
حضور التداريب يومين قبل المباراة احتجاجا على عدم التزام المكتب المسير
باداء بعض مستحقاتهم المالية يوم اإلثنين الماضي بعد اتفاق سابق .قاد
المباراة الحكم كريم صبري بمساعدة محمد الرياني وبعد الغفور خيدر من
عصبة الدار البيضاء ،وأخرج البطاقة الصفراء أليوب بوعلي و مارتين بينجوا
و سعيد المعيز من المغرب التطواني .وخاض الفريق التطواني مباراته
أمام مضيفه الدفاع الحسني الجديدي بملعب العبدي بالجديدة ،لحساب
الدورة  25من البطولة مساء األربعاء الماضي ،إال أن حكم المباراة أوقفها
بسبب الضباب الكثيف وبعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها بقانون
المنافسات .وقررت العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية إعادة برمجة ما
تبقى من زمن هذه المباراة أول أمس الخميس.
نتائج الدورة :25

الفتح الرباطي  /أولمبيك آسفي( :أجلت)

البيضاوي( :أجلت)

يوسفيـــة برشيــــد  /أولمبيـــك
خريبكة:
الدفاع الحسني الجديدي /المغرب
التطواني(:جرت أول أمس الخميس)
مولودية وجدة  /رجاء بني
مالل(:جرت أول أمس الخميس)
سريع وادي زم  /حسنية أكادير:
(أجلت)
نهضــة بركان /الجيش الملكي:
(أجلت)
نهضة الزمامرة  /إتحاد طنجة:
(أجلت)
الــوداد البيضــــاوي  /الرجــــاء

الترتيب العام:

 - 01الرجاء البيضاوي 45 :نقطة
 - 02الوداد البيضاوي 40 :نقطة
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�أجاك�س طنجة يحافظ
على الريادة
استأنفت بطولة القسم الممتاز لعصبة الشمال
لكرة القدم بعد توقــف دام أكثر من أربعة أشهر
بسبب انتشار وباء كرونا .وفي مباريــات مقدمـــة
عن الدورة  ،27يوم األربعاء ،عزز المتزعم أجاكس
طنجة مكانته في المقدمــة بفـــوزه على السالم
القصري بثالثــة أهــداف مقابل هدفين .وتمكن
المحيط األصيلي من الفــوز على ضيفــه شبـــاب
بنديبان الذي خاض المباراة بشبابه ،بثالثة أهداف
لصفر .وانتصر أولمبيك وزان على الشباب األصيلي
باعتذار األخير .وأجلت مباراة أمل الفنيدق و شباب
علم طنجة إلى وقت الحق ،فيما تواصلت مباريات
الدورة بالمواجهات التالية:
أول أمس الخميس:
رجاء بوغاز طنجة  /شباب الدغاليين
أطلس مرتيل  /جوهرة العرائش
اليوم السبت:
رجاء العرائش /جوهرة مسنانة
شباب المضيق /وداد طنجة

�أجاك�س طنجة يعلن عن افتتاح مدر�سة كرة القدم
يعلن نادي أجاكس طنجة لكرة القدم أن مدرسة كرة القدم التابعة للنادي قد شرعت في تسجيل
الراغبين في االنخراط بها .ومن أجل ذلك يرجى االتصال بمدير المدرسة السيد طه بنينو بمقر النادي
بملعب ابن خلدون طيلة ايام االسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى السابعة مساء ،أو االتصال به عبر
الرقم الهاتفي التالي (.)0664408203
كما شرع النادي يوم  15يوليوز  2020بملعب ابن خلدون ،في إجراء اختبارات خاصة بالفئات العمرية
التالية:
 -فئة أقل من  15سنة  -فئة أقل من  17سنة  -فئة أقل من  20سنة

جريدة طنجة

• عـدد  • 4121ال�سبـت  29غـ�شـت 2020

أخبار الليغا
شرط للصفقة المجانية النتقال راكيتيتش
إلى إشبيلية
كشفت صحيفة «س��ب��ورت» أن برشلونة وإشبيلية
يتفاوضان على نقل النجم الكرواتي راكيتيتش ،إلى ملعب
سانشيز بيزخوان ،هذا الصيف .ويعتبر راكيتيتش واحدًا من
الالعبين ،الذين أبلغهم كومان ،بأنهم خارج خططه للموسم
المقبل .ويرتبط برشلونة بعقد مع الالعب حتى نهاية الموسم
المقبل ،ويطمح ناديه السابق إشبيلية في استعادته من
جديد .وبحسب الصحيفة ،فإن راكيتيتش يرتبط بعقد مع
برشلونة ،وهو ما يجبر برشلونة على التفاوض بشأن رحيله.
ولم يخف راكيتيتش أبدًا رغبته في العودة إلى إشبيلية ،حيث
قضى أفضل فتراته الكروية هناك ،قبل االنتقال إلى برشلونة
في صيف  .2014وأوضحت الصحيفة ،أن الفريقان يتفاوضان
بالفعل حول كيفية إتمام الصفقة .حيث أظهر الالعب حبه
لناديه السابق ،عندما قفز في حمام السباحة ،بعد فوز الفريق
األندلسي بلقب الدوري األوروبي مؤخرا .وال يمانع برشلونة في
نقل راكيتيتش إلى إشبيلية مجانًا ،مقابل وضع شرط بأولوية
الفريق الكتالوني في ضم أي من نجوم الفريق األندلسي
المميزين ،حال رغبتهم في الرحيل ،حيث يعتبر الثنائي
الدفاعي دييجو كارلوس وجوليس كوندي ،من أبرز األسماء
في إشبيلية.

*******

فالنسيا يعلن إصابة أحد نجومه بكورونا،
ورودريجو يغادر إلى ليدز يونايتد
قال فالنسيا ،في بيان على موقعه الرسمي« :أجريت مؤخرًا
اختبارات كورونا على الفريق ،وتم اكتشاف إصابة أحد الالعبين
بالفيروس أثناء االستعداد للموسم الجديد» .وأضاف« :الالعب
المصاب تم عزله في المنزل ،وكذلك كل من كان على اتصال
به ،وف ًقا للبروتوكول الصارم الخاص برابطة الليجا والنادي».
من ناحية أخرى ،أكد النادي في بيان عبر موقعه الرسمي ،أنه
توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي ليدز يونايتد ،وذلك بشأن
انتقال رودريجو مورينو إلى النادي اإلنجليزي .ووجه فالنسيا
الشكر لرودريجو على كل الجهود التي قدمها الالعب خالل
المواسم الستة الماضية ،حيث سجل  59هد ًفا خالل 220
مباراة في كافة المسابقات .وساهم رودريجو في فوز فالنسيا
بكأس ملك إسبانيا خالل العام الماضي وكانت تقارير صحفية
قد أشارت إلى أن الصفقة ستتم مقابل  40مليون يورو ،بواقع
 30مليون يورو نقدًا ،و 10ماليين كمتغيرات..

*******

مدرب بيتيس «مستاء» من ضيق فترة اإلعداد
أبدى التشيلي بيليجريني ،مدرب بيتيس ،استياءه من أن
الفريق سيخوض  4مواجهات ودية فقط خالل فترة اإلعداد
االستثنائية والقصيرة جدا ،بسبب الظروف الناتجة عن تفشي
جائحة كورونا .وقال في مؤتمر صحفي« :يجب وضع قوام
الفريق خالل الشهر ونصف المتبقي لدينا .علينا اتخاذ القرارات
المناسبة من خالل العمل اليومي ،وأتمنى أن تكون صحيحة».
واعتبر المدرب أنهم أكملوا «أسبوعين من العمل المتميز
والمفيد»؛ ألن «التعرف على الالعبين وجها لوجه أفضل من
مشاهدتهم من الخارج» .كما أبدى صاحب الـ 66عامًا ،إعجابه
بكثير» من الالعبين ،لكنه أقر بأنه ما زال «يدرس القائمة»،
حيث إن الفريق لم ينهي أي صفقة حتى اآلن .وأشار إلى أن
مواجهة السبت أمام قادش ،الصاعد ً
حديثا (انتهت بفوز فريقه
بهدف نظيف) ،كانت تجربة إيجابية من جوانب عديدة .وشدد
على أن «األسبوع األول من العمل كان متضاربًا»؛ بسبب
البروتوكول الصحي؛ حيث إنه لم يعطه «الكثير من الوقت
إلعداد الفريق تكتيكيًا» .وأكد أنه يبحث عن حارس مرمى،
لكنه رفض الحديث عن «أسماء بعينها» عندما تم سؤاله عن
مواطنه كلالوديو برافو ،الذي رحل عن مانشستر سيتي ،حيث
أوضح أن «جويل (روبليس) حارس يعطينا الثقة ،لكننا نحتاج
لحارس آخر معه».

*******

قرار مفاجئ لمدرب إلتشي
أعلن إلتشي،رحيل مدربه روخو مارتن ،بعد يومين فقط
من قيادته الفريق للصعود إلى دوري الدرجة األولى اإلسباني.
وقال إلتشي في بيان «قرر الطرفان االنفصال بعد فترة ناجحة،
ستبقى عالقة إلى األبد في ذاكرة الجماهير» .وانتهى عقد
المدرب مع إلتشي في نهاية الموسم ولم يتضح حتى اآلن
السبب في عدم تجديده .وتولى مارتن المسؤولية ،بينما كان
يعاني النادي من أزمة مالية شديدة ويلعب في الدرجة الثالثة
في فبراير  2018وصعد للدرجة الثانية في أول مواسمه.
وبعدها صعد إلتشي إلى الدرجة األول��ى بعد ف��وزه ()1-0
على  10العبين من جيرونا بهدف في الوقت المحتسب بدل
الضائع عبر بيرا ميال في إياب نهائي ملحق الترقي يوم األحد
بعد انتهاء الذهاب بالتعادل السلبي .وتأهل إلتشي إلى ملحق
الترقي في آخر جوالت الموسم ،حيث احتل المركز السادس مع
إلغاء مباراة فوينالبرادا أقرب منافسيه مع ديبورتيفو الكورونيا،
بسبب إصابة العديد من العبي فوينالبرادا بفيروس كورونا.
وبعد سلسلة من النزاعات بين األندية ورابطة ال��دوري،
أقيمت المباراة بعد موعدها األصلي بأسبوعين حيث كان
فوينالبرادا بحاجة لنقطة التعادل أمام ديبورتيفو ،الذي هبط
بالفعل ،ليحتل المركز السادس على حساب إلتشي .لكن شباك
فوينالبرادا اهتزت بهدف متأخر من ركلة جزاء ليخسر ()2-1
ويسمح لفريق إلتشي بالعودة إلى دوري األضواء بعد غياب
 5سنوات .وقال إلتشي في بيان «صعد النادي في غضون 3
مواسم من الدرجة الثالثة إلى دوري األضواء وهو إنجاز رائع
للمدرب الذي سطر اسمه في تاريخ النادي».
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استأنف العبو اتحاد طنجة تداريبهم منذ مساء الثالثاء
الماضي بملحق الملعب الكبير بالزياتن ،تحضيرا للعودة إلى
المنافسات الرسمية ،بعد توقف اضطراري بسبب إصابة مجموعة
من العبين وأطره بوباء كورونا .وكان مكتب اتحاد طنجة ،أعلن
تعافي جميع العبيه من فيروس كورونا المستجد ،بعدما قام
بمسحة سابعة يوم األحد الماضي على الالعبين واألطر التقنية
واإلدارية ،حيث جاءت نتائجها سلبية عدا موظفين إثنين بإدارة
النادي .وخضع الجميع للفحوصات الطبية الالزمة بما فيها
تخطيط كهربية القلب التي سبقت العودة الستئناف التداريب.
وأجرى الفريق تغييرا على برنامج تداريبه ،وقرر االكتفاء بمعسكر
تدريبي داخلي واإلقامة بأحد فنادق طنجة بعدما كان مقررا

دخوله في معسكر بمدينة الجديدة ،حيث اصطدم بعدم
الترخيص له من طرف السلطات .ولم يجر الفريق الذي يحتل
المركز ما قبل األخير برصيد  15نقطة أية مباراة منذ استئناف
منافسات البطولة االحترافية للقسم الوطني األول .وتم تأجيل
مبارياته لحساب الدورة  21أمام نهضة بركان ،و  22باخريبكة
أمام األولمبيك ،و  23بطنجة أمام الجيش الملكي ،و 24ببني
مالل أمام الرجاء الماللي ،و  25بطنجة أمام نهضة الزمامرة.
وتنتظره مباراة صعبة في أول اختبار له أمام متصدر البطولة،
الرجاء البيضاوي يوم غد األحد بمركب محمد الخامس بالدار
البيضاء لحساب الدورة .26

فريق �إناث احتاد طنجة ينطلق من جديد
با�ستقبال البلدي املكنا�سي الثالثاء

طلب رسمي لسحب الثقة
من بارتوميو

تقدم جوردي فـــاري ،أحد األسمــــاء
التي كانت تنوي الترشح النتخابات رئاسة
برشلونة في  2015والذي سيخوض
بالفعل انتخابات النادي المقبلة ،بمذكرة
لسحب الثقة من الرئيس الحالي جوسيب
ماريا بارتوميو ومجلس إدارته بالكامل ،في
مكاتب النادي الكتالوني األربعاء .وأعلن
فاري ،الذي حصل قبل االنتخابات األخيرة
على  2033توقيعا من أصل  2534الالزمة
ليكون مرشحا ،عن هذه الخطوة في تغريدة
قال فيها إن «بارتوميو ومجلس إدارته ال
يمكن أن يكونوا مسؤولين عن النادي لمدة
دقيقة أخرى .لقد حان وقت األفعال وليس
الكلمات» .ويأتي إعالن المرشح بعد تأكيد
قرار ميسي بمغادرة النادي هذا الصيف.
وأعلن اتحاد «مانيفست بالوجرانا» ،الذي
يرأسه مارك دوش ،يوم اإلثنين ،عزمه
تقديم مذكرة لسحب الثقة ضد بارتوميو إذا
لم يقم هذا األخير هو ومجلس إدارته يوم
الجمعة باستدراك «وضع ميسي» واستقالوا
«بطريقة فورية إلفساح المجال لتشكيل
لجنة تدير النادي وتدعو إلى إجراء انتخابات
في أقرب وقت ممكن».

شرط بارتوميو لالستقالة

قال تقرير إسباني ،أول أمس الخميس،
إن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي
برشلونة ،مستعد لالستقالة من منصبه،
خالل الساعات المقبلة ،مقابل شرط وحيد.
وبحسب قناة « »TV3الكتالونية ،فإن
بارتوميو سيوافــق على االستقالـــة وترك
منصبه ،إذا خرج ميسي علنًا لوسائل اإلعالم
وصرح بأن المشكلة تكمن في تواجده.
وأضافت القناة« :داخل النادي يرون أنه
يجب على ميسي أن يخرج ويتحدث عن
سبب رغبته في الرحيل عن صفوف البارسا».
وأفادت عدة تقارير مؤخرًا ،أن ميسي يستعد
للظهور لوسائل اإلعالم لتوضيح موقفه
قريبًا ،دون تحديد موعد لذلك .يذكر أن
ميسي أرسل فاكسا رسميا لبرشلونة أبلغه
اإلدارة فيه برغبته في الرحيل هذا الصيف.
وذكرت تقارير عديدة إن المفاوضات بين
ميسي ومانشستر سيتي وصلت لمراحل
متقدمة.

ريد

ميالن يستهدف إبراهيم دياز

ميسي يرفض التراجع عن قراره
قالت صحيفة «سبورت» إن ميسي
يتمسك بالرحيل ،وال أحد يستطيع أن يُغير
رأيه ،ولن يتراجع عن قراره .وأضافت« :حتى
االستقالة المرتقبة للرئيس بارتوميو ،ال
يمكن أن تُغير الوضع ،فقرار ميسي ال
رجوع فيه ،والشيء الوحيد الذي يجب فعله
هو التفاوض على الرحيل».وتابعت»:ميسي
يعتقد أنه بإمكانه تفعيل بند الرحيل في
عقده ،والذي كان ينتهي يوم  10يونيو
الماضي ،لكن بسبب كورونا تأخرت نهاية
الموسم حتى  23غشت الجاري» .وأشار
التقرير ،إلى أن ميسي ال يريد الدخول في
معركة قانونية مع برشلونة ،على الرغم
من الفاكس الذي أرسله ،ويأمل أن يوافق
بارتوميو على رحيله مقابل سعر أقل بكثير
من الشرط الجزائي في عقده وقيمته 700
مليون يورو .واستكملت« :يعتقد ميسي أنه
يمكنه التفاوض بحرية مع أي نادٍ بداية
من يناير المقبل ،ألن عقده ينتهي في
يونيو  ،2021مما يعني أن برشلونة يجب
أن يبيعه بسعر معقول» .وأفادت الصحيفة،
أنه حتى اآلن ال يوجد أي عرض رسمي
لميسي ،لكن الوضع قد يتغير بسرعة في
ظل اهتمام أندية مانشستر سيتي ويونايتد
وسان جيرمان وإنتر .وكان رامون بالنيس
السكرتير الفني لبرشلونة ،أكد أن اإلدارة
تحاول جاهدة إلقناع ميسي بالبقاء وإنهاء
األزمة.
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احتاد طنجة ي�ست�أنف البطولة مبواجهة �صعبة
�ضد الرجاء

ا ر ر يا ل
م
د

أفاد مصدر جيد االطالع،أن سلطات مدينة اكادير رفضت
استقبال فريق اتحاد طنجة لكرة القدم النسوية بسبب تفشي
فيروس كورونا .وكان الفريق بصدد التحضير للسفر على الساعة
الحادية عشر ليال من اإلثنين الماضي لمواجهة فريق رجاء آيت
إيعزة لترودانت لحساب الدورة  12من بطولة القسم األول لكرة
القدم النسوية قبل أن يفاجأ بقرار تاجيل مباراته على بعد سبع
ساعات من انطالق رحلته .وكان الفريق أقام تربصا لخمسة أيام
بمدينة أصيلة تحضيرا الستئناف مرحلة اإلياب من بطولة القسم

األول ،قبل استئناف تحضيراته بملعب الزياتن استعداد لمباراة
رجاء آيت عزة التي كانت سيخوضها منقوصا من خمسة العبات
أساسية ،واحدة بداعي اإلصابة وأربعة لوجودهم بالمنتخب
الوطني.
ومن المنتظر أن يخوض اتحاد طنجة أول مباراة له بعد
استئناف البطولة أمام النادي البلدي المكناسي لحساب الدورة
 13من البطولة يوم الثالثاء المقبل بملعب القرية الرياضية
بالزياتن على الساعة الخامسة والنصف مساء.

�سفري التايالند باملغرب
ي�ستقبل جامعة ريا�ضية

كشف تقرير صحفي إيطالي ،الثالثاء
الماضي ،أن نادي إي سي ميالن ،يسعى
للحصول على خدمات العب جديد من
صفوف ريال مدريد خالل الميركاتو الصيفي
الجاري .ووف ًقا لموقع «كالتشيو ميركاتو»
اإليطالي ،فإن ميالن يضغط على الميرنجي
في المفاوضات لضم إبراهيم دياز ،العب
وسط ريال مدريد .وجاء ذلك عقب النجاح
المبهر الذي حققه ثيو هيرنانديز بقميص
ميالن ،عقب ترك قلعة «سانتياجو برنابيو»
خالل الصيف الماضي .وأشار إلى أن ريال
مدريد رفض البيع النهائي لدياز ،بسبب
إدراكهم أن لديه موهبة مثيرة لالهتمام.
وأوضح أن الميرنجي يشترط وضع بند
يسمح له بإعادة شراء الالعب مستقبلاً  ،األمر
الذي يرفضه ميالن .وقال الموقع اإليطالي
إن ميالن يحاول حاليًا ضم إبراهيم دياز على
سبيل اإلعارة ،مع أحقية الشراء في الصيف
المقبل .وأضاف أن ميالن مؤمن بإمكانات
الالعب الذي يجيد شغل مركز صانع األلعاب،
باإلضافة لقدرته على اللعب كجناح.

كورونا ّ
يعقد عودة التدريبات
في ريال مدريد

سلط تقرير صحفي إسباني ،الضوء
على تأثر استعدادات فريق ريال مدريد ،قبل
انطالق الموسم الجديد ،بتفشي فيروس
كورونا .وبحسب صحيفة «ماركا» اإلسبانية،
فلن يتمكن العبو ريال مدريد من العودة
المُبكرة إلى التدريبات في المدينة الرياضية
«فالديبيباس» .وكانت من الممارسات
الشائعة للعديد من العبي الميرنجي،
العودة مُبكرًا من العطلة ،وبدء العمل في
المدينة الرياضية ،وهو ما لن يكون ممكنًا
هذه الفترة .وعادة ما كان يعود الالعبون
الذين أصيبوا أو من يسعون للظهور بحالة
استثنائية في بداية الموسم ،بالتدريب
المُبكر واالستفادة بهذا الوقت ،لكن ريال
مدريد صارم في تطبيق القواعد داخل
منشآته الخاصة .ومن المُقرر إجراء اختبارات
الفيروس على جميع الموظفين وإجراءات
البروتوكول الصحي بعد  28غشت ،وستظل
المدينة الرياضية مُغلقة حتى نهاية جميع
البروتوكوالت ،ويعود جميع الالعبين
معًا لبدء التحضيرات قبل بداية الموسم.
وأشارت الصحيفة ،إلى أن أولئك الذين
يتطلعون إلى بدء االستعدادات الخاصة
بهم ،عليهم أن يقوموا بها في منازلهم أو
الصاالت الرياضية.

بايرن يزيح ريال مدريد من صدارة
التصنيف األوروبي

نجح بايرن ميونخ ،الذي فاز بلقب دوري
أبطال أوروبا السادس في تاريخه ،بعد تغلبه
( )1-0على باريس سان جيرمان ،األحد ،في
التربع على صدارة تصنيف االتحاد األوروبي
لكرة القدم (يويفا) .ووضع العمالق البافاري
حدا لهيمنة ريال مدريد ،وتصدر التصنيف
بـ 136ألف نقطة ،متقدما على الفريق الذي
يقوده المدرب زين الدين زيدان (134
ألف نقطة) ،وبرشلونة ( 128ألف نقطة)،
وأتلتيكو مدريد ( 127ألف نقطة) .ويحتل
باريس سان جيرمان المركز السابع ،برصيد
 113ألف نقطة ،بعد يوفنتوس ( 117ألف
نقطة) ،ومانشستر سيتي ( 116ألف نقطة).
ويتقدم الفريق الباريسي على إشبيلية (102
ألف نقطة) بطل الدوري األوروبي ،الذي
سينافس بايرن على كأس السوبر القارية،
في سبتمبر المقبل .وتوج بايرن ميونخ
بالثالثية ،هذا الموسم ،للمرة الثانية في
تاريخه بعد ( ،)2012-2013حيث هيمنت
كتيبة المدرب هانز فليك على الصعيدين
المحلي واألوروبي.

شهد مقر السفارة التايالندية بالعاصمة
الرباط أخيرا استقباال رسميا خصصه سفير
مملكة التايالند بالمغرب ،دارم بوندام على شرف
أعضاء الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك
بوكسينغ ،المواي طاي ،الصافات والرياضات
المماثلة ،ممثلة برئيسها عبد الكريم الهاللي
ورئيسها الشرفي إدريس الهاللي ونائب الرئيس
عبد اإلله البوزيدي والمستشار العربي هموش
 .وتم االستقبال على هامش اختتام البطولة
الوطنية االفتراضية للمواي طاي المنظمة مؤخرا
تحت إشراف االتحاد الدولي للمواي طاي وعرفت
نجاحا كبيرا وأشاد بها السفير في كلمة ألقاها
بالمناسبة ،وسلم الجامعة مجموعة من الكؤوس
والجوائز التي سيتم توزيعها فيما بعد على
الفائزين .ورد رئيس الجامعة في كلمته بكلمة
شكر لسفير مملكة التايالند بالمغرب على الدعم
الذي مافتئ يقدمه لصالح رياضة المواي طاي
بالمغرب.

جريدة طنجة
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هل يكون �أجاك�س
طنجة منوذج
ملدر�سة كرة القدم
ناجحة؟

اعلن أجاكس طنجة تعاقده مع اإلطار
الوطني حسن أجنوي مشرفا عاما للنادي.
ويرتب الفريـق الذي يستعـــد لالحتفال
بالعودة إلى القسم الثانــي هــواة ،إلى
تفعيل مشروع مدرسة نموذجية في كرة
القدم بمعايير رياضية متطورة وفق
أسس متينة وقواعد صلبــة تراعي معيار
الجودة في األداء وفي نفس الوقت تتطلع
لقاعدة واسعة من المستفيدين من أطفال
المدينة ونواحيها  .ويراهن مكتب النادي
على ملعب ابن خلدون التابع بمواصفاته
العالية وهو في آخر أطوار البناء ويسمح
بإحداث مدرسة رائدة لكرة القدم تتيح وعاء
زمنيا معتبرا للممارسة .وإلنجاح المشروع،
سطر مكتب أجاكس طنجة مجموعة من
األهداف ،بعد هيكلة أطقمه البشرية،
ضمنها ،إدارته التقنية بتعيين حسن
أجنوي كمشرف عام للنادي وعبد الرحمان
البيدي كمنسق إداري وتقني ،واإلطار فريد
عادل كمدير عام للنادي ،و شوقي الوكيلي
منسقا مع آباء وأولياء األطفال بشكل
يحقق التكامل بين المؤطرين واآلباء.
ومن األهداف كذلك ،انفتاح المدرسة على
محيطها الوطني والجهوي واإلقليمي من
خالل إحياء الدوريات التي ستقوم المدرسة
بتنظيمها بمشاركة اندية وازنة أو من
خالل المشاركة الفعالة ألبناء المدرسة
في دوريات وطنية ودولية .و االهتمام
بالتكوين والتكوين المستمر ،من خالل
إشــراك مؤطرــي المدرســـة في دورات
تكوينية إما بتنظيم من مدرسة النادي أو
من عصبة الشمال أو من اإلدارة التقنية
الوطنية حتى تساير أطرهــا التطورات
المتسارعة التي يعرفها عالم التدريب
والتأطير .و توفير المعدات والمستلزمات
الرياضية الضرورية بشكل مبكر من أجل
انطالقة قوية وسلسة.
ومن خالل هذه األهــداف المسطــرة
والهيكلة اإلدارية والتقنية التي تضم
أسماء ذات كفـاءة علميـــة وأخالق عالية،
يمكن ألجاكس طنجة أن يمنحنا مدرسة
كرة القدم نموذجية .حظ سعيد.

حوار السبت

جمال ادريدب

“تعر�ضت لإ�ساءة كبرية يف تطوان”
عقد جمال ادريدب ،المدرب
المساعد بفريق المغرب
التطواني لكرة القدم ،ندوة
صحفية يوم الجمعة قبل
الماضي عبر تطبيق «زووم».
وكانت الندوة مناسبة لدريدب
لتوضيح مجموعة مما وصفه ب
«المغالطات» التي نقلت حوله
وإشاعات عبر مواقع التواصل
االجتماعي أساءت إلى شخصه.
وفي ما يلي بعض المقتطفات
من وقائع الندوة:
إساءة من مسقط الرأس أجهل أسبابها:
«أجهل أسباب تعرضي إلساءة كبيرة بمدين تطوان،
دون مراعاة تضحياتي مع فريق المغرب التطواني لما يزيد
عن  16سنة ،وضعت جميع مؤهالتي وخبرتي رهن إشارته.
سواء مع الفئات الصغرى أو مع الفريق األول خالل السنوات
األخيرة .وعشنا معه مراحل اإلنقاذ .تنازلت عن حقوق مادية
من أجل أن يستمر الفريق في مكانته الطبيعية ،فكان الجزاء
ما أتعرض له اليوم من حملة عبر بعض مواقع التواصل
االجتماعي .رغم عدم توفري على حساب شخصي بهذه
المواقع لكن األصداء تصلني عبر بعض األصدقاء .وما
حز في نفسي أن يبلغ األمر حد المساس بأبنائي وهذا ما
لرفض قبوله ولن أسمح به خصوصا عندما يحدثك إبنك
والدموع تدرف من عينيه ويطالبك بوضع حد لهذه اإلساءة.
هنا كان لزاما علي أن أوضح مجموعة من األمور بخصوص
األخبار الزائفة التي تنشر ضدي .وأؤكد أنني أقوم بمهام
مدرب مساعد بالفريق .وحين أصل ألتقاضى راتب  10أو 15
مليون في الشهر ،إذاك سأكون مستعد للمحاسبة .باألمس
كان مرحب بنا بالفريق ،وأجعل سبب هذا االنقالب ،إلى
درجة أن يتم نعتي بالدمية وعديم الشخصية.

أسديت خدمات للفريق:
ساهمت في إنقاذ الفريق من النزول في إطار منظومة
فريق تقني جمهور وصحافة وأنا واحد من هذه المنظومة.
ضحينا بشتى الوسائل لبقاء الفريق بالقسم األول في
الموسم الماضي وهو مثقل بالمشاكل .وجود  80العب
وافد على الفريق ،وهو في وضع صعب ومهدد بالنزول،
ورصيده ال يتجاوز  14نقطة من  17مباراة ،حسابيا الفريق
نازل .فأخرجناه من عنق الزجاجة وساهمنا في بقائه ،لهذا
أعتقد أنني ال أستحق هذه المعاملة المهينة.

عنها ،نحاول التغلب عليها نحن كأطر ،ومكتب الفريق
مطالب بدوره بحل الجزء المرتبط بمهامه .مهام المدرب
يقوم بها المدير التقني الحالي ،رضى حكم ،القانون ال
يسمح له بتحمل هذه المسؤولية هذا الموسم ،وهناك
اتفاق بينه وبين إدارة الفريق ليقوم بمهام المدرب بصفة
رسمية خالل الموسم المقبل.

الهزيمة لي واالنتصار لهم:
حين نفوز وأنا في كرسي االحتياط يقولون أن الفضل
يعود لرضى حكم ،وحين ننهزم يحملونني المسؤولية.
أجهل أسباب درجة كل هذا الحقد والكراهية التي تمارسها
هذه الفئة في حقي يعملون بمثل «طاحت الصمعة علقوا
الحجام» .أطالب باإلنصاف فقط .وال أقلل من قيمة المدرب
رضى حكم الذي تربطني به عالقة صداقة متينة ونشتغل
معا كفريق وال أتجاوز خطوطي.

نتائج مرضية واللعب على البوديوم طموح
مشروع:

قناة رسمية روجــت إلقالتــي ولســت أنا
المدرب:

هناك ضغط البرمجة ،نخوض أكثر من مباراة في
أسبوع .الفرق جميعها تتهيأ ذهنيا ،كتقنيين يصعب
تحضير الفريق لمباراة في ثالثة أيام .بالنسبة لنتائجنا بعد
استئناف البطولة ،فهي عادية ،لم يكن هناك تراجع في أداء
الفريق ،ظروف المباريات تختلف ،اللعب ضد الرجاء يختلف
عن مواجهات فرق أخرى ،حاولنا الخروج بالتعادل على األقل
أمامه ،خرجنا ألسفي بظروف مختلفة ،لعبنا على أرضية
بعشب طبيعي ونستقبل في بملعبنا في عشب اصطناعي
ورغم عدنا بنقطة التعادل.

سمعت خبر إقالتي كمدرب من قناة رسمية وأنا لست
مدربا هذا الموسم مهامي بالفريق مدرب مساعد ،ولست
مدربا رسميا كما يدعي البعض .مكتب الفريق له برنامجا
مسطرا ،تعاقد مع رضى حكم كمدرب للموسم المقبل وأنا
في الواجهة أتعرض للضغط ،لم ألمس المساندة من أي
أحد .هناك مشاكل يعيشها الفريق وال يمكنني الحديث

هزيمتنا أمام حسنية أكادير رغم النقص العددي ليس
مفائجة ،الفريق أصبح يشكل رعقدة و شبحا بالنسبة إلينا في
السنوات األخيرة ،وسبق أن انهزمنا معهم بحصة كبيرة ،في
مباراتنا بوادي زم بذلنا مجهودا كبيرا ،سيطرنا في المراحل
األخيرة من المباراة وكنا نستحق التعادل على األقل .في
نهاية المطاف أنا مدرب على الورق ،لكن مسؤوليتي مدرب

مساعد وارفض أن اكون الشماعة التي تعلق عليها الفشل.
وعلى العموم ،نسير اليوم في الطريق الصحيح .ولم يسبق
لي أن صرحت أننا سنلعب على البوديوم ،لكن قلت أننا
سنلعب من أجل الصفوف األمامية هذا طموح و من حقي
ذلك ،هناك  7مباريات متبقية ،كل شيء ممكن.

ليس من شيمي البوح باألسرار حفاظا على
استقرار الفريق:

تنازلت عن مجموعة من األمور ،ضمنها حقوقي
المادية ،ليس ضعفا مني ،بل غيرة على الفريق .أقوم بأمور
ليست من اختصاصي من أجل الفريق .وال يمكنني البوح
بكل شيء من أجل مصلحة الفريق واستقراره .هذه من
شيم تربيتي وأخالقي ،تركت سمعة طيبة كالعب وأود ذلك
كمدرب.

ربيت العبين بالفئات الصغــرى على عقلية
البطل:

خضت تجربة ناجحة كالعب بقميص النادي المكناسي
وحققت معه الصعود إلى القسم األول وبعده إحراز البطولة
الوطنية ،تركت صدى طيبا بمكناس وفزت بحب واحترام
الجمهور المكناسي .عدت إلى تطوان بعقلية بطل .اشتغلت
بالفئات الصغرى للمغرب التطواني ،رسخت ذلك في ذهن
العبين اشتغلت معهم في فتيان وشبان الفريق .منهم زايد
كروش .أحرزنا البطوالت الجهوية لهذه الفئات .كانت لهم
عقلية البطل ،حين صعدوا للفريق األول ساهموا معه في
الفوز بالبطولة.

البناء يتطلب الصبر والتضحية:

البناء يتطلب الصبر والتضحية .لالسف حين نتيح
الفرصة لالعبين شباب نتعرض لالنتقادات كوننا نحرق
مراحلهم ،وحين تحتفظ بهم في االحتياط يتهمونك
بتهميشهم .حاليا ال أتخذ القرارات بمفردي ،هناك مدير
تقني في موقع المدرب ،يبقى هو صاحب القرار الحاسم
بحكم أن المكتب تعاقد معه كمدرب للموسم المقبل.
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هل ي� ّؤجل املغرب اال�ستحقاقات االنتخابية
لـ  2021يف �آخر حلظة؟

على الرغم من الوضع المرتبط بتأثير
أزمة “كوفيد ”-19على االقتصاد الوطني،
فإن وزارة الداخلية قد حسمت الجدل حول
إمكانية تأجيل االستحقاقات االنتخابية
المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة ،2021
معتبرة أنها “سنة انتخابية بامتياز ،حيث
سيتم خاللها تجديد كافة المؤسسات
المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية ،من
مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس
جهوية وغرف مهنية ،عالوة على انتخابات
ممثلي المأجورين ،ثم مجلسي البرلمان”.
وأكد وزير الداخلية ،ضمن اجتماع سابق
مع األمناء العامين ورؤساء األحزاب السياسية
الممثلة في البرلمان ،في إطار لقاءاته مع
قادة األحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول
القضايا األساسية المرتبطة بالتحضير
لالستحقاقات االنتخابية المقبلة ،أن “التزام
جميع األطراف بأخالقيات االنتخابات ،وواجب
النزاهة والتنافس الشريف ،والتحلي بقيم
الديمقراطية ،أمر ضروري لمساعدة القائمين
على الشأن االنتخابي على التصدي الصارم
لكل التجاوزات”.
وعلى الرغم من إعالن وزارة الداخلية
عن إجراء االستحقاقات في وقتها ،فإن غياب
تأطير األحزاب للمواطنين على بعد سنة من
االنتخابات يطرح فرضية إمكانية اللجوء إلى
تأجيل االستحقاقات في آخر لحظة ،وذلك
بالتزامن مع الجهود التي يبذلها المغرب
لتجاوز المخلفات االقتصادية لألزمة التي
خلفتها جائحة كورونا.
وترى شريفة لومير ،الباحثة في العلوم
السياسية والقانون الدستوري ،أن كل
المؤشرات تشير إلى أن لقاح لـ”كوفيد ”19
سيكون في بداية  ،2021مضيفة “عمليا وفي
ظل بقاء األوضاع عند حدود السيطرة ،فإن
المغرب حريص على دورية االنتخابات ،كمبدأ

متعارف عليه في االنتخابات التي تحرص على
نهج الخيار الديمقراطي ،على اعتبار المغرب
كدولة حسم في الخيار الديمقراطي كثابت
من ثوابت المملكة بشكل ال رجعة فيه”.
وشددت لومير ،في حديث مع هسبريس،
على أن هذا “ما يجعل فكرة تأجيل االنتخابات
غير مقبولة ،في ظل السيطرة على الجائحة
أو ظهور تلقيح” ،موردة “في حالة تجاوز
الجائحة حدود السيطرة فإننا ندخل في مجال
االستثنائية التي تسمح لهذه الظروف التي
تبقى مطروحة لكون المغرب دولة تُبقي كل
الخيارات الدستورية مطروحة”.
ونبهت الباحثــة في القانون الدستوري
إلى أنه “إذا ما تجاوزت األمور حدود السيطرة
وظهر عجز بين على تنظيم االنتخابات،
حينها فإن الحكومة الحالية ،بعد استكمال
عهدتها االنتخابية ،يبقى العديد من
الخيارات الدستورية مطروحة” ،كاشفة أن
“من بين هذه الخيارات إعمال حالة االستثناء،

ألنه حينها تكون كل الشــروط التي جاءت
في الفصل  59مطروحة ويتم إعمال حالة
االستثناء من طرف رئيس الدولة ،باعتباره
الضامن الستمرارية الدولة وسيادتها”.
وفِي هذا الصدد ،قالت لومير“ :تطرح
حينها العديد من الخيارات الدستورية التي
جاء بها نص وروح الدستور المغربي” ،مبرزة
أن “أبرزها تشكيل حكومة كفاءات لها من
الفعالية القادرة على رفـــع تحــدي األحوال
االستثنائية”.
وأكدت الباحثة في العلوم السياسية أن
إعمال حالة االستثناء وفق الفصل  59وكما
هو متعارف عليه في الفقه الدستوري فإنه
يعطل العديد من الفصول الدستورية ،مبرزة
أن “في مقدمتها الفصل  47الذي ينص على
أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب
السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس
النواب ،وعلى أساس نتائجها”.

* عن هسبريس

�إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات قانونية

المملكة المغربية
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
حكم رقم64 :
صدر بتاريخ 2020/2/05 :
ملف رقم2019/8101/532 :
باسم جاللة الملك وطبقا للقانون
نحن عبد اللطيف الهدان قاضي المستعجالت
بالمحكمةالتجاريةبطنجة.
وبمساعدة السيد السعيد اصليعــي كاتـــب
الضبط
بناء على المادة  21من قانون إحداث محاكم
تجارية.
أصدرنا األمر اآلتي نصه يوم 2020/2/05 :
بين :السيد محمد بالل ،المغربي ،الراشد
عنوانه  :شارع ولي العهد رقم  143طنجة
ينوب عنه ذ /محمد اكحايلو المحامي بهيئة
طنجة.
طالب من جهة
وبين  :السيـد حكيـم الرحمونـي ،المغربــي،
الراشد.
عنوانه 17 :شارع محمد الخامس Bovapes
 Buildingرقم  37طنجة
مطلوب من جهة أخرى
بعد التأمل طبقا للقانون
نأمر علنيا ابتدائيا وغيابيا
بالتشطيب على اسم المدعي محمد بالل
كمسير لشركة  Détroit World Logisticفي
سجلها التجاري عدد  70151مع النفاذ المعجل
وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبهذا صدر األمر في اليوم والشهر والسنة
أعاله.
الرئيس كاتب الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد26/2012/179 :
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان،
ينوب عنه ذ/أحمد أشهبار المحامي بطنجة.
ضد  :السيد عبد اإلله الخرماكي 21 ،زنقة وادي
المخازن العرائش .
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/09/28على
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار
المدعو (هاجر) ذي الرسم العقاري عدد 36/15134

المملوك للمدعى عليه الكائن بالعرائش زنقة وادي
المخازن ،وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 78
م  ،2بنيت فوقها بناية تتكون من طابق أرضي وثالثة
طوابق علوية.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 1.419.600.00
درهم.
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يمكن لكل شخص داخل
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما

رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار
السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف (الفصل 479
ق م ) .ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  3في المائة
ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون .وللمزيد
من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ لالطالع
على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

�شركـة «�إيكــدوم» للقـرو�ض
تنهي حياة �شرطي معنوي ًا

قـامـت ،مؤخـرا ،شركــة
للقـروض ،معروفــة وطنيــا،
بتصرف غير مسؤول ،وكأنها
«قتلت» موظفا لدى الشرطة
بمدينة طنجة ،وكان بوسعها
أن تحضر مراسم جنازته ،لوال
أن عائــق جائحــة «كورونا»
يمنع إقامة طقوس الجنائز،
إال بشكل رمزي.
تفاصيل هذا الموضــوع
تعود إل��ى ك��ون الشركـــة
راسلت أفـراد أسرة الهالــك
المزعوم (زوجته وأبناءه) عبر
رسالة بريديــة مضمونـــة،
محررة باللغــة الفرنسيـــة،
توصلت بهـا األسرة ذاتها،
كما تلقت من خاللهـا العزاء
في فقدان معيلهـم ،بتاريخ
 7غشت  ،2020مع مطالبة
ال��ورث��ة ب���اإلدالء بشهـادة
الوفـاة أو محضر الشرطــة،
في حالة إذا كانــت الوفــاة
المفترضة للشرطي ناتجة عن حادثة معينة ،وذلك من أجـل تسويــة ملــف
القرض ،المتعلق بالمرحوم المزعوم ،بإحالته على مؤسسة للتأمين .ففي الوقت
الذي كانت الشركة ذاتها منشغلة بإجراءاتها اإلدارية ،دفاعا عن مصالحها،
بعد أن وضعت حدا لحياة هذا الشرطي ،افتراضا ،يكون هذا األخير الزال حيا
يرزق .وهنا يبرز تهور الشركة المعنية التي جعلت أفراد أسرة الفقيد يصدقون
نبأ وفاته ،السيما وأنهم توصلوا من طرفها برسالة عزاء في مصابهم الجلل،
األمر الذي أثر عليهم ،نفسيا وصحيا ،كما ألحق بهم أضرارا مادية ومعنوية
كبيرة ،حسب الشرطي المشتكي ،تتوفر الجريدة على نسخة من شكايته
ووثائقه الثبوتية ،حيث سيلجأ إلى مقاضاة الشركة التي يوجد مقرها المركزي
بالعاصمة االقتصادية للمملكة ،وذلك بسبب األضرار الجسيمة والمتنوعة التي
تسببت فيها له وألفراد أسرته.
وآخرا ،كيف يعقل أن تقوم شركة للقروض ،ذائعة الصيت ،مدافعة دائما
عن مكانتها وسمعتها ،بهذا التصرف ،غير المسؤول ،تماما ،وهي تنهي حياة
مواطن ورب أسرة ،بجرة قلم ،قبل أن يكون شرطيا يعمل من أجل استتباب
األمن ،خدمة لطمأنينة وسالمة المواطنين وحماية لمصالح الوطن.؟

م.إمغران

حومة بنعلييم ـ القصبة

منزل ي�شكل م�صدر �إزعاج ...

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة طنجة تطوان الحسيمة
جماعة طنجة
مقاطعة السواني
مصلحة الشؤون القانونية وأشغال المجلس
مرجع عدد/ ...:م.ش.ق.أ.م2020/

�إعـــــالن
بنــاء على مقتضيــات المادتيــن  225و  226مــن القـانـــون التنظـيــمـــي
رقم  113-14المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1-15-85
بتاريخ  20رمضان  1436هـ الموافق  07يوليوز  ،2015يعلن رئيس مجلس مقاطعة
السواني إلى علم العموم أن مجلس هذه المقاطعة سيعقد دورته العادية لشهر
شتنبر  2020يوم اإلثنين  18محرم  1442هـ الموافق ل  07شتنبر  2020م على
الساعة الثالثة والنصف بعد زوال بقاعة االجتماعات بمقر جهة طنجة ـ تطوان ـ
الحسيمة وتتضمن النقط والعروض التالية:
 1ـ دراسة مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة السواني
برسم السنة المالية  2021والمصادقة عليه.
 2ـ تسمية الشوارع واألزقة بمقاطعة السواني.
* عرض حول الدخول المدرسي للموسم الدراسي .2021-2020
* عرض حول الوضعية الصحية بمقاطعة السواني.
وبه وجب اإلعالم
والسالم
عن مجلس مقاطعة السواني

المنزل الماثل أمامكم في الصورة والكائن بزنقة بنعلييم بحي القصبة
بطنجة يبدو مهجورا ،حسب ما أفاد به مصدرنا ،موضحا أنه بين الفينة واألخرى
يتسلل إلى داخل هذه البناية ،عبر سطحها ،أشخاص غرباء وبالتالي يمارسون
بمرافقها كل أعمال الرذيلة.
ترى لمن يعـود هذا المنـزل ؟ ومن المسؤول عنـه ؟ ولماذا أصبح مرتعا
لبعض الغرباء والمنحرفين في غيـاب أي تدخل من طرف السلطة المختصـة،
وذلك بهدف إبعاد كل األخطار المحدقة بالمارة وبسكان الحي.؟

أحمد الغرابي

جريدة طنجة
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سبع يافعات
«هن من رائدات املجتمع»

سبع يافعات ،هن من رائدات المجتمع ..هن شابات نشيطات مرحات ،سائحات بعمق في
دروب التعليم والمعرفة ،أكبرهن ذات  22سنة وأصغرهن  17سنة..
هن شعلة وهاجة يُضئن األوساط العائلية ..جميالت كأنهن الياقوت والمرجان ..شبيهات
بحوريات الجنة ،سبحان من خلقهن وأحسن إبداعهن!!..
هن من أسر تجمعهن روابط القرابة والنسب ،التقيتهن في حفل زفاف جمعتني بهن
الصدفة ،والنسب ،إحداهن لؤلؤة بيتي ،جوهرة قلبي وذرة فؤادي ،حاضنة أوالدي..
كانت ليلة ساهرة بفيال كقصر بهيج تشع منه األضواء بطريق إيموزار سنة 1967م بفاس
الجديدة ..ليلة صاخبة وماجنة ..غناء يشنف اآلذان ويرقص األبدان الخاملة ،وتفيق النعسان
ويهزها هزا ..عشوائيا ،فيهن نساء كاسيات بأثواب فاخرة مزركشة ،وترتدي كل سيدة حليا
باهظة الثمن تتباها بها أمام خليالتها..
شابات يافعات يتمايلن نشوة من صدى الموسيقى (طرب اآللة األندلسية) يحفظن كلماتها
ويصفقن وهن يرددن أشعارها بلسان مرهف مثل معزوفة (شمس العشي)..
 في زاوية منعزلة عن الحضور ،قل صدى الغناء والغواء،طافت حولي آنسات في مقتبل العمر مقصورات ،بركن هادئ،
هن خيرات حسان ،تبدو عليهن الحشمة والوقار ،هن من أسر
محافظة متدينة عريقة.
 أمسية خ ّلدت بذاكرتي أجمل الذكريات.. جلسة حبّية ومناقشة حادئة ،وتبادل آراء مع شربكؤوس الشاي المحلى بالسكر الذي ينشط الجسم ويفتح
الذاكرة ،ويطير النوم من األجفان ،وتناول حلويات طاجزة
لذيذة متنوعة تقليدية منذ أمد  ،تعاون أهل العرسان على
تهييئها بحنكة وجودة عالية ،ال تشبع منها األبدان (مثل
كبغزال والغريبية) سيدتا الحلويات في كل المناسبات.
 جلسة تبادل األفكار والمعلومات ،متباينة المستوى.. هن فتيات أبكارا أترابا في انتظار تخرجهن من الكلياتلخدمة أنفسهن وأهلهن ووطنهن ..لم تأخذهن سنة وال
نوم ،ولم يتأثرن بصدى األلحان ..شغلهن عدم ضياع فرصة
سانحة في البحث والتنقيب والمحاكاة ،مجتمعات للتوجيه
والنصيحة..
 جمعتني بهن األقدار اإللهية ،كل واحدة تسأل في أدقتخصصها..
كان حضورهن هجــرا جميــال من الحضور ،أمال أن
يستفدن من خبرتي وتجاربي ألنني خريج جامعة القرويين،
صانعة الزعماء والوزراء وأصحاب الرأي الحصيف ،ولي نصيب
من العلم والمعرفة واطالع واسع في شعب التعليم (األصلي)
والتعليم الممنهج حديثا ..ولي معرفة مبتدئة بالتعليم
العصري والتأهيلي وفيض من المعرفة والفهم ،اكتسبت
ذلك من العلماء والفقهاء األجالء بالمدينة...
 هن ولوعات بالحصول على ما يكسبهن غزارة معرفةوليكون تعليمهن شامال حصينا رزينا..
 كنت معهن سعيداً مشكورا من طرفهن ومن آبائهن لتديني واستقامتي ،ويقربني جلالحضور وكأني فانوس مضيء في كل فج عميق ،ولي زوجة ماهرة وأوالد بررة ،أخاف على
سمعتي وأستحيي من ظلي وظلمي ،فكيف أدعوهن إلى الضرر وغضب اهلل مآلهن الحصيف
نفعا...
أصيب الحاسدون من عطاء ربهم فلم يفلحوا وما حبوا فأجيب
 )1من بينهن «يـارا» ذات  17ربيعا ،في سنتها السادسة من التعليم الثانوي ،آخر مراحله،
رشيقة ،نشيطة ،وديعة ،مرحة ..أخذت من سحنة والدتها ،سبحان الخالق الناطق ،يعمل والدها
في مصنع الخبز والحلويات..
 أحسن والداها تربيتها وخلقها ،تتكلم اللغة الفرنسية بطالقة ،تعودت الجد والمثابرةكصديقاتها بالمدرسة ،فأخذت منهن الميوعة والنخوة تحسبها من بنات أروبا الناهضة ،أمها
ربة بيت ماهرة ،تعكف على تنشئة أبنائها ،وتهيء لهم ما يشبع بطونهم الجوفاء ،وما يغذي
عقولهم وما تصح به أبدانهم ،من حين آلخر تحاكيهم بلغة البالد (العربية الدارجة) حتى ال
يكونوا عرضة للسخرية والمهانة بين أقرانهم أثناء العطلة الصيفية.
 سألتها يومها ما رغبتك من عملك في مستقبلك إن شاء اهلل؟قالت بإلحاح شديد :
أود أن أنتمي إلى شعبة الطب ،فرع المولدات ،الالئي عرفن بالرحمة والشفقة ،يساعدن
النساء الحوامل في عسرهن ويخففن عنهن ألم الوجع ،ويلقنهن طرق االستعانة ،عونا من رب
العالمين ليفك حسرتهن ثم قالت :

جريدة طنجة

• عـدد  • 4121ال�سبـت  29غـ�شـت 2020

2/1
إعداد  :عبد الرحيم ابن جلون

عاينت أمي وهي تئن وتتوجع ألما حادا حتى تضع حملها ،كنت أسمعها تقول :
يا ليتني كنت نسيا منسيا ،ترددها عند كل والدة ،ولكن اهلل تعالى يجيب ويجير من دعاه،
فوعد األمهات بالجنة ،وتحت أقدامهن توجد الجنان ،هن اللواتي يتخذن تربية ورعاية أوالدهن
حبا وشغفا ..سلوكا ممنهجاً ،..فتقر أعينهن بأوالدهن وعلى اهلل يتوكلن فهو رحيم ودود في
كل عسر ال يغرب عنه أمر كل عبد منيب ،منان للخير ال يبخل على عباده ،يصرف عنهم كل
خراص مهين ،ويُجير من يطلبه وهو معنا أين ما كنا وقريب من الصادقين.
اللهم اهدنا سواء السبيل
الفتاة «غينة» ،أول العنقود ،أكبر إخوتها ،حلوة المنطق ،حسنة الصورة ،مليئة الوجه من
رب العالمين عسلية العينيين ،سوداء الشعر سرمديّ كليل دامس ،تتخلله شعيرات ذهبية لها
وضع خاص بين أقرانها ،سلوكها طيب ،مسامحة ،غير عنيدة وال ممانعة ،مسالمة ،سألتها
يومها وأنا العبد الفقير إلى اهلل تعالى ،فقلت لها  :ماذا تفضلين أن تكوني مستبقال من خالل
تعليمك؟
قالت  :إن ربي بي عليم ،سأتابع دروس��ي الجامعية
بشغف وأن��اة ،وإن شاء اهلل تعالى سأهجر النوم وأسهر
الليالي الطوال بأناة ،كما أهجر اللعب ومهانة الحياة الزائفة
ونعيمها استنادا للقول الراسخ «من سهر الليالي نال
المعالي»
في انتظار عمل مشكور ومفيد ومكسب من اهلل تعالى
وهو الرزاق الكريم ،ذو الفضل العظيم..
 قلت لها :لم أتلق منك جوابا لسؤالي؟
قالت :
ّ
أشكو ربي بثي ،وأومن إيمانا صادقا في تحقيق مبتغاي
بإذن اهلل وعونه.
فالعبد المؤمن يخمم ،واهلل يدبر األمر لمن سعيه
مشكورا مآبا.
أمنيتي أن أك��ون طبية أطفال ،فوالدتي والدة كل
سنتين..
هن كمالئكة الرحمان ،يعرفن بالعطف والحنان وسعة
الصدر ونفس طويل ،وروعة كالم وألطفه ،يعرفن سلوك
األطفال  ،يتوددن لهم لمعرفة دائهم ومبتغاهم ،آنست
هذا في أمي وهي تعاملني وإخوتي بمحبة صادقة متناهية،
بعيدة كل البعد عن تكلف وقساوة وزجر وعقاب مبرح وكالم
بائد مجرح ،أيادي ناعمة وأنامل رقيقة ولسان صدق عذب
الكالم ،سلس الحديث ،عينان تشع منهما كل شفقة ورحمة.
 هن من صنف وصيفات ورسل الرحمان في أرضه،خلقهن المودة والرأفة والعطف والرحمة ،يخففن من
معضالت األطفال وآالمهم.
لهذا أتمنى من اهلل القادر على كل شيء تحقيق رغبتي
وتوفيقي وعليه أتوكل ومنه العون والسداد.
قالت :

صوفيا

كيف تمأل الدنيا عطـــاء

ووجهها مأل الحياة ضيا ًء؟

وأنت يا رانية :
أعلم عن كثب أنك تتقنين لغات حية ،لسان حال البالد المتحضرة..
تعلمت اللغة العربية من والدك وجدك وجدتك ،نسلك من العرب القح الميامين.
وتتكلمين (الفالمنية) ألنك خلقت بـ (همكسن ببلجيكا) ،هي لغة البالد السائدة في الوسط،
ثم استطردت قائال  :وعايشت بنات جيرانك وهن من المملكة المتحدة (بريطانيا لسانهم
(اإلنجليزية) هي أكثر لغات العالم شيوعا ،جل سكان العالم المتحضر يتداول هذه اللغة لسعة
وعدد كلماتها الداخلة عليها والمحدثة.
وتعلمت من الصبية الذين ترتعين وتلعبين معهم في الحي والمدرسة ،فتتبادلين معهم
الكلمات التي حفظتها بسهولة..
 أعلم أنك نشأت ببالد اسويسرا (مدينة لوزان) التجارية ،حيث مهنة والدتك التي تديرسوقا تجاريا يؤمه فرنسيون مهاجرون وألمان ،وإيطاليون ،ثم قلت لها :
لماذا هذا الزخم من اللغات وأنت صبية لم تبلغي بعد ربيعك األول ؟
قالت  :ألن أمنيتي أن أكون محامية ناجحة أحيط بلغة موكلي وأعرف سبب دعواه وتظلمه
فأشرح إلى مجلس القضاء بإسهاب ضرره وسبب رفعه دعواه.
قلت لها « :العدل أساس الملك» ،أنشدت :

بكن تباهت األرض ،سماؤها

شمس وقمر تجليا من سحب
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

الجزء األول ـ جلسة 3

نواصل نشر حلقات بالتسلسل لكتاب «مع صاحبي» ..حوارات وأشتات في أفنان اآلداب والعلوم والحياة» لمؤلفه الكاتب
واألديب المختار محمد التمسماني .
وهو كتاب يشتمل على  16جزءا يتضمن جلسات كتبت بتاريخ  1996/7/01إلى آواخر  ،1998وكل جزء يحتوي على أربع
جلسات .وكان الكتاب موضوع دراسات الماستر لآلداب العربي المعاصر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.

حل َ
ا َ
فيظة تحُ لِّلُ الأَ ْحقاد

فانطلق قائال وهو يتهافت :

هذه علة باردة خصرة ال يستقر عليها تحريم ال لذاته وال لغيره ،وال تقوم بها داللة نص أو
عبارة أو إشارة أو اقتضاء!( )114إذا يا شريف:
هــــذه القهـــــــوة هــــذى ليست المنهي عنها
كيــــف تدعـــــى بحــــــرام وأنا أشــــرب منهـــا؟؟!()115
أجل ...كيف تحرم؟! أما سمعوا قول أحدهم فيها :
قهوة البن حــالل وشفــــــا أيد اهلل بهــــا أهــــل الصفــــا
لو يكن في شرابها من ريبة مام سقوها عند قبر المصطفى
ثم أضاف :
يقولون لي  :قهوة البن هل

تبــاح وتؤمــــن آفاتهــــا؟

فقلت  :نعم ،هي مأمونـــــة

وما الصعب إال مضاهاتهــا()116

فقلت :
تعلم أن شيخنا الحافظ سيدي أحمد بن الصديق رحمه اهلل قد أفرد في كتابه «جؤنة
العطار»( )117فقرة تبسط فيها -حكماية عن ابن حجر الهيثمي -لتلك الضجة التي أثارتها
بمصر فتوى اإلمام شهاب الدين أحمد بن عبد الحق السنباطي الذي مال إلى تحريم شرب
القهوة بدعوى أنها مسكر كالخمر! وقد حشد -رحمه اهلل -لتدعيم فتواه حججا لم ترق إلى
مستوى النقد الحصين ،وال إلى المعارض المتأصل...
فتهافت وأنشد :
أهــل مصـــر تعــــــدوا

والبــالد منهـــم تـأتـى

حرمـوا القهــوة جهــالا

فحــــروا ذال ومقــتـــــا

إن طلبنا النقل اشتبوها

واغنمــوا حانــا ووقتــــا

ودعوهـم في هواهـــم

يضربون المـــــــاء حتى!()118

ثم جال بعينيه يمنة ويسرة كأنه يراجع لوح حافظته ..ثم أضاف :
ثم جال بعينيه يمنة ويسرة كأنه يراجع حافظته ...ثم أضاف :
لشارب قهوة البن التغــادي

فسر شرابها في الكون بادي

لها عرف العنابر في األيادي

ولن المسك تشرب بالزبادي()119

فنهضت وقلت له :

وما ذهب الســــواد لها بشـــيء

فإن الخـــال زاد الخد حظـــــوه()126

 ...قال الشاعر محمد بن الرومي المعروف بما ماي على لسان قهوة العنب التي نقمت على
قهوة البن ألنها تسمت باسمها فهجتها :
يقول  :هلموا واسمعوا نص أخباري
ولكنها لم تحك أصـــــداغ خمـــاري
وعذبهــــا بعد اإلهانـــــة بالنـــــار()127

سمعت لسان الحال من قهوة الطال
فباسمي تسمت قهوة البن في المال
فمن كذبها قد سود اهلل وجههـــــا
وقال :
قد قالت القهوة الحمراء وافتخرت :

كم قد ملكت ملوك األعصر األول

وقهوة القدر إن قـدرا علي علــــت

«لي أسوة بانخطاط الشمس عن زحل()128

 ...وقال محمد بن إبراهيم بديع الزمان الفاسي المغربي دفين مصر :
يا تاركا شربا لقهوتنا التـــــي

تجلو صدا القلب الكئيب العاني

في ترك مثلك شربها لي راحة

توفيرها وطهـــــارة الفنجـــــان()129

وقال أحدهم :
يا عائبا لشراب قهوتنا التي

تشفي شفاء النفس من أمراضها

أما تراها وهي في فنجانهــا

تحكي سواد العين وسط بياضها()130

وقال ابن الحزرى :
اسقني قهوة بن

وامزج القهوة عودا

فهي للصفراء والبلغــــــــم تمحو وهي سوادا()131
ويقول الشيخ أحمد العناياتي :
قهــــوة ال صداع فيها ،نعم فيـــــــــــها مزيل من الصـــداع مريـح
صين في الصين مسكها فحكاها

لعس في بياض ثغــــــر يلـــوح()132

ليس وصل في صبح لقيا حبيــب

طاب منها غيوقهـــا والصبـــوح()133

(يتبع)

ــــــــــــــــ
الهوامش :

جمعت في «القطوف المختارة» بعض ما قيل في القهوة من حكايات ومطارحات
ومقطوعات ...وقصدت مكتبتي وجئت بالمجموع هذا ...وبينما أنا أتصفحه قال لي :
يسر اهلل تعالى طبعه ،فهو كشكول ومخالة وظرف وإفادات ولطائف ونقايات!
فأمنت ثم سردت :
...جمع مجلس بين محمد سعيد الحبوبي( )120ومحمد حسن كبه( )121وجعفر
الشرقي( )122وكلهم شعراء فقهاء ...فذم الحبوبي السالفة وفضل عليها القهوة وقال :
فدع عني السالفة ليس شيء أعل لغلتي من شرب قهوة()123
أيدريها واسقنيها ال دهاقـــا

وإن تلك قهوة بالمسك فاحـــت

فمن يده -وإن مرت -لحـلــوه

ولكن حسوة بعــد حســوة()124

فعارضه محمد حسن كبه قائال :
فواعجبـــــا لمثــلـــك أزيحــــا يشـف لطافـــة ويروق قهــــوه
يبيع سالف ريقتهـا المصفـــى بآجن مرة تدعـــى بقهـــــــوه
على أن الســـالف وما عـــداها فمن كرم لتعطي الروح نشـوه
وتلك -وويل تلك ومن حساها  -تزيد مالمة وتزيــــد شهــــوه
هلم نحكــم الخريـــت فينــــا فذاك السيف ال تعــروه نبـــوه()125
فارتجل الشرقي يحكم في القضية :
عجبت وانتـــماء مــــاء وخمــــــر
فكيــف يبيــن بينكمـا خــــــالف
عذرتكمـا عليـــه ،وكـــل صــــب
أجل والشرك في المحبوب شرك
ولكـنــــــــي إذا حكمتمـانــــــي

قد استرعيتها در األخـــــــــوة
بشرب سالفة راقـــــت وقهــوة
تميل به لمن يصبوه صبــــوه
أبته غيــرة حمــدت ونخــــــوه
سعيت لروحها فرحــا ونوشـــة

( )114داللة النص  :التي تأتي من روح النص ومعقوله
داللة العبارة  :تأتي من الحروف التي تكون عبارة تدل صيغتها على المعنى المتبادر فهمه منها متى كان مقصودا من سياقها
أصالة وتبعا.
داللة اإلشارة  :تأتي إلماعا من المعنى الذي هو الزم يفهم من العبارة لكنه غير مقصود من سياقها.
دالة االقتضاء  :تأتي من تقدير المعني ليستقيم فهم النص.
(« )115النور السافر عن أخبار القرن العاشر» محي الدين العيدوني 178
(« )116الكشكول» ج51/1
( )117ج 17/2نشرت منه إلى اآلن جزئين
(« )118المنتقى المصقود على مآثر الخليفة المنصور» ابن القاضي .761
(« )119النور السافر» 178
( )120محمد سعيد الحبوبي (1333-1266هـ) من فحول الشعراء النجفيين وأدبائهم وعلمائهم ،قاتل ضد الزحف البريطاني
على العراق في الحرب العالمية األولى.
( )121محمد حسن كبه ( 1336-1269هـ) فقيه أصولي مجتهد أديب شاعر له مؤلفات كثيرة.
( )122جعفر الشرقي ( )1309-1259من شيوخ النجف وأدبائها عرف بحضور البديهة وخفة الطبع.
( )123السالفة  :الخمر  -الغلة  :العطش
( )124دهاق  :مملوء
( )125الخريت  :الحادق ،ويريد به الشيخ جعفر الشرقي.
(« : )126ديوان محمد سعيد الحبوبي».31
(« )127ريحانة األلبا» الخفاجي ج- 159/1و« -من رياض األدب والتاريخ» جبرائيل جبور .24 -
(« )128ريحانة »..ج ...159/1وقال ابن درويش تضمينا :
قالت لنا قهوة العنقود حين رأت لقهوة البن قدرا في األنام على
«لي أسوة بانخفاظ الشمس عن زحل»
لئن عالني من دوني فال عجب
«نفحة الريحانة» ج.407/2
(« )129ريحانة» ج 335/1وهو من قول ابن الرمي :
يا الئمي في الراح غير مقصر مازال ظنك سيئا في الراح
فأقل ما في ترك مثلك شربها توفيرها وطهارة األقداح
(« )130موسوعة األدب الضاحك» ج.41/2
(« )131ريحانة» ج .122/1
( )132اللعس  :سواد مستحسن في الشفة
(« )133ريحانة» ج418/1
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ثريا جربان ..وداع ًا

اللفظ املفيد

«ال َّت َح ُّكــم»
-

محمد العطالتي

atlati.mohammed@gmail.com

أواخر التسعينات من القرن الماضي ،حينما كان المغرب
مقبال على سكتة قلبية ،احتماالت وقوعها قوية ،سارع الحسن
الثاني إلى االستعانة بالرصيد النضالي الذي راكمه االتحاد
االشتراكي على امتداد سنوات الرصاص ،بهدف إنقاذ البلد
وإسعافه على الخروج من غرفة اإلنعاش ،وأذكر أن الخطاب
السياسي الرائج حينذاك أنتج تعابير لغوية للداللة على شكل
وطبيعة انتقال مقاليد الوزارة األولى من أيدي «اليمين
اإلداري» إلى أيادي «اليسار الديموقراطي» ،تعابير من طينة
«التناوب التوافقي».
إنه عام الموت ...يتربص بأعزتنا ..في غمرة زمن
الحصار الوبائي ونحن نرقب إطاللتها المعهودة...
بسمتها التي تزيح عنا بعض األلم ...ترحل عنا ثريا
المسرح المغربي ..الراااائعة اإلنسانة سيدة الخشبة
بامتيااااز ..ثريا جبران ...منــذ افتــر زمن الفرجـــة
المسرحية عن موهبة خالقــة سنوات السبعينات؛
انساب الصوت الممهور حرقــة من تجاويــف درب
السلطان ..كان للصوت صداه وللجسد قدرته اآلسرة
على التعبير ورفض التنميط واالستعباد واالستغالل..
سخرت إمكاناتها الصوتية الجسدية التعبيرية لترتقي
بأحالم أجيال نحو األلق الدرام مخلصة لذات الحلم
الجمعي من حصار واقع مرذول موبوء بقيم الزيف
والنفاق واالنتهازية ..التشخيص المشهدي وسيلتها
للبوح ،عرفت كيف ترتقي صهوة المجد مع أب الفنــون
رفقــة الكبــار ،من عبد العظيم الشنــاوي إلى الطيب
الصديقي فريد بنبارك ..ثم مع مسرح اليوم بمعية
رفيق رحلة الفن والحياة المخرج عبد الواحد عوزري...
ظلت ثريا جبران عصية عن التنميط تفاجئ المتلقين
بانزياحاتها التشخيصية وشغبها الطفولي الجياش

والمتوهج أكثر حين تعانق ابنة درب السلطان سعدية
اقريطيف جمهورا يكفي أن تنظر إليه بسعة عينيها
لتؤمن شرطها التواصلي الباذخ ....بالغــة الصمت
لديها تضاهي ألق البوح الضاج حركية تجعل من
الجســد خزانا لمختلف اإلنطواءات التعبيرية ...إنها
الباتول ...امرأة غاضبة من رعونـة وتحرشـات واقــع
يحكمه بوغابة ...ظلت صرختها مدوية ثالث ساعات
في شاتيال حين عاينت كيف جرد الصهاينة الموت
من هيبته ..وحين استثارها هول تخلفنا أدانت كل
التخاذل بسؤال سيظل يطن في آذاننا بعد رحيلها....
إمتا نبداو ..؟؟؟ ...فالتاريخ ال يرحم العدميين..
حكايات بال حدود هي مرويات السيرة الفنية لسيدة
المسرح المغربي منذ قررت...ركوب المغامرة ...نركبو
الهبال ...ممسكة بتفردها الفني والقيمي ...بعمقها
اإلنساني ....ال يسمح المقـام المأتمي لسـرد حكايا
وعناوين وخصوصيات هذه التجربة الباذخة ..كنا نحلم
بلقائها ...بتكريمها عن قرب ...وها نحن نفجع برثائها
عن بعد...على روحك ألف سالاااام أيتها الباتول.

• محمد علو

املرحوم احلاج ادري�س العلوي البلغيثي :
رحيل ركن من �أركان الأدب املغربي والأندل�سي...
وداعـاً ،صديقنـــا وأستاذنـــا وأبــانا
العطوف ،المرحوم الحاج إدريس العلوي
البلغيثي الذي وافته المنيــة بطنجـة عن
عمر يناهز  78سنة وذلك يوم السبت
 25ذو الحجة 1441ه الموافق لـ16 :
غشت  ،2020بعد صراع مريرمع المرض.
ورغم سـوء حالتـــه الصحيــة كان الفقيد
يكابرويتحلى بصبر أيوب ،مؤمنـا بقضــاء
اهلل وقدره ،حيث كان ينضم إلى ثلة من
أصدقائه ومعارفه وسط مجالــس ،هنا
وهناك ،وخاصة بنادي ابن بطوطة لألعمال
االجتماعية لنساء ورجــال التعليم ،دون
أن يبخل بعلمه ونصحه لهم ،كلما دعت
الضرورة إلى ذلك .كمــا كان ممتعـا في
طريقة كالمه ،المتميز بالجدية وأحيانا
بالتنكيت المستحب ،مما كان يضفي على
جلساته نوعا من الجاذبية والراحة النفسية لدى مرافقيه ،هوالذي
اشتغل مدة طويلة في كلية اآلداب بمكناس ،وخبر من خالل
تكوينه الجامعي واألكاديمي ومهنته في سلك التعليم فنون
التواصل االجتماعي واإلنساني ،بشكل الفت.
له عدة مؤلفات ،منها «الرحلة الميمونة إلى الحج»« ،نظرات
في كتب تراثية مغربية وأندلسية»« ،من تسطير القلم» وغيرها،
حيث اعتبرالعالمة محمد الروكي في تدوينة «فايسبوكي ّة «أنه
بوفاة المرحوم ادريس العلوي البلغيثي يكون المغرب قد فقد
علما من أعالمه الغيورين على الوطن ،البانين لصرحه الحضاري

جريدة طنجة
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بالفكر المعتــدل والثقافــة الراشــدة واألدب
الرصين ،بل كان ركنا من أركان األدب المغربي
واألندلسي ،بعد أن أسهم في بنائه ونهضته ،إذ
تميزت أعمال الفقيد بالجدة واإلبداع واألصالة،
والسيما في أدب الرحلة وتاريخ أعالم المغرب
وتحقيق تراثه ودراسته دراســة رصينــة ،تجلي
قيمته العلمية واألدبية وتبرز معالمه الثقافية
والحضاريـــة ،ومؤلفاتــه شاهــدة على ذلك».
وبالمناسبة ،نظم العالمة محمد الروكي قصيدة
شعرية ،تحت عنوان «وداعا يا ابن طنجة» يرثي
من خاللها الفقيد ،إذ جاء في مطلعها:
أي حـــزن تصوغـــه كلماتـــي
عـرس اليوم في حمى عرصاتي
أي خطب ألم بـــي ودهانـــــي
وأصاب الصميم مـن خلجاتــي
بين لحن األسى وشدو شجوني
بـزغ الشعـــر ناثرا عبـــراتـــي
تعازينا الحارة إلى جميع أفراد أسرة وعائلة الفقيد الحاج
ادريس العلوي البلغيثي ،تغمده اهلل بواسع رحمته.

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

• محمد إمغران

و رغم أن التناوب على السلطة يُفترض أن يكون تتويجا
لتنافس مفتوح تحسمه صناديق االقتراع ،كما هو الحال في
األنظمة الغربية ،وال يُستساغ أن يكون موضوع «توافق» في
الكواليس المغلقة ،فإن هذا التعبير نجح في وصف المرحلة
من جهة طبيعة التحول الذي طرأ على المشهد السياسي
المغربي ،ولقي ،تبعا لذلك ،قبوال من العامة كما عند النخب
السياسية.
بعد انتقال مقاليد «الحكم» ،أو رئاسة الحكومة بتعبير
الدستور الجديد ،إلى «تيار اليمين الديني» ،مسنودا بلفيف
غير متجانس يضم بقايــا اإلقطاع وأذنــاب الشيوعيين،
فإنها كانت مناسبة أخرى «أبدع» خاللها « ُف ْقيـان الكالم»
اصطالحات جديدة وأضافوهـــا إلى القامــوس السياسي
الوطني ،ومن جملة هذه االصطالحات المبتكرة ما أضحى
اليوم معروفا في األوساط السياسية بـ «التحكم» ،فبماذا
يتعلق األمر ؟
ً
َّ
ُّ
تَحَكمَ ،وهو فعل خماسي
التحكمُ مصدر من فعل
لغة،
الزم ،ومعناه ،حسب معجم المعاني ،هو ضبط األمور الذاتية،
ضبطها وأَ َ
يُقال  :تحكم في أموره الشخصيةَ ،
حكمها ،ويقال
أيضا َّ :
تحكمَ في أمور غيره ،أي تصرَّف فيها كما يحلو له،
ويأتي الفعل أيضا بمعنى اسْتَبَدَّ.
ُّ
«التحكم» في التعابيــــر
أما عن استخـدام مصطلــح
السياسية للداللة على االنزعاج من «سلـوك ما» تمارسه
«جهة ما» فهو استخدام حديث لدى المغاربــة ،ويكتنفــه
ُّ
اللبْس وانعدام الحجة والدليل ،فرغم ما فيـــه من تلميح
يفيد ِنسْبة هذا التحكم المزعوم ألشخاص ينتمون لدائرة
السلطة ،فإنه يبقى ،رغم ذلك ،مجرد تلميح وال يجوز أن يقوم
مقام التصريح.
«التحكم» المنسوب لجهة ما ،على فرض وجوده وتحققه
الفعلي ،فإنه ال يعدو كونه سلوكا تُفترض ِنسْبته لشخص
ما طبيعيا كان أو معنويا ،بمعنى أنه فعل مادي ،وعندما يكون
األمر كذلك ،فعلى المُشتكي أو المتضرر أن يثبت حصول
ذلك أمام الجهات القضائية المختصة  ،إن تعلق األمر بارتكاب
«تحكم» يقع تحت طائلة القانون  ،جنائيا كان أو مدنيا.
أما إن تعلق األمر بـ «تحكم» ال تسري عليه القوانين
العادية ،فالمؤكد أنه يخضـع للقانون األسمى للدولة أي
الدستور  ،وفي تلك الحالة ،فإن الوضع يقتضي رفع الدعوى من
المتضرر وحلفائه أمام المحكمة الدستورية ،وعلى الجميع أن
يثبتوا صحة ثبوت هذا «التحكم» ومخالفته ألحكام الدستور،
لكن دون إغفال أن العجزعن بلوغ ذلك يقابله السقوط في
حالة إذعان دائم.

الرواية المسافرة
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لقـاءات أدبية على تطبيـق «الواتساب» تجمع ثلـة من األدبـاء والمثقفيـن والقراء،
يقودها مجموعة من األساتذة والمهتمين بالحقل الثقافي على رأسهم خالد الخراز.
هدفها التواصل مع الكتاب واألدباء ومشاركة تجاربهم األدبية.
• محمد العودي

مع الضيف والمناضل :

صالح الوديع

oddimed@gmail.com

• حدثنا من فضلك عن «ماما آسية» رحمها اهلل،
وإلى أي حد تأثرت بها إنسانيا وإبداعيا؟

إلى حد الساعة وهذا مصدر فخر كبير بالنسبة لي وهو
كذلك بالنسبة إلخوتي والمحيط العائلي ككل.

•• في الحقيقة أنا مدين لماما آسية كثيرا ألنها ليست
أختا فقط ،بل ألنها امرآة استثنائية .هي شعلة من اإلنسانية
والحلو ومن العطاء وااللتزام ومن المجازفة بكل وضع
ومصلحة خاصة في سبيل اآلخرين أوالئك المستضعفين،
أوالئك الذين ال صوت لهم ،والذين ال يستطيعون التأثير
وجدوا في ظروف صعبة جدا وقاهرة.
في مسارهم ألنهم ِ
نبل ماما آسية يأتي بالضبط من كونها تساعد الفئات
التي ال يمكن أن ترد لها الجميل إال وجدانيا وليس ماديا
ألن هذه الفئات ليس لها اإلمكانيات لتقوم بذلك ،فإذن
التزام ماما آسية كان التزاما إنسانيا محضا بمعنى ال تريد
لمن ساعدتهم ال جزاء وال شكورا ،ومن األمثلة على ذلك
أنها في فترتها األخيرة من مرضها كانت تبقى منتبهة
لشكايات وتظلمات المعتقلين
واألحداث في السجون الذين
كانوا يتصلون بها عبر الهاتف،
وحتى عندمــا كانـــت تتعــب
وتكون مضطرة للنـوم كانــت
تناول هاتفها إلحدى اإلخوان
أو األخوات وبالخصوص ألختي
وفاء كي تجيب على المكالمات
وتسجل نوع المشكــل واإلسم
والرقم وما إلى ذلك ...حتى
إذا استيقظت أعطت أوامــرها
وتوجيهاتهـــا لحل المشاكــــل
التي عرضت عليها وهي نائمة
أو متعبة ،وهذا إلى آخر األيام،
أي قبل وفاتها بأيام قليلة .هذا
نموذج فقط ،وال أنسى أنه في
الوقت الذي تم الحكم علينا أنا
وأخي عزيز رحمه اهلل ،كانت قد
قدمت استقالتها من القضاء
لتشتغل كمحامية ونحن نعرف
أنه في القانون حينما يقدم
قاض استقالته من القضاء يكون مفروضا عليه أن يشتغل
في دائرة تبعد عن المدينة األصلية بمسافة  40كيلومترا
فاضطرت أن تفتح مكتبا خارج مدينة الدار البيضاء وتحملت
كل التبعات بمبدأ محبة شابين ثارا ضد الظلم واالستبداد.
كان ذلك في السبعينات وكانت قد التزمت معهم بكل
صدق .هذا االلتزام كان روحا ترف حول العائلة كلها ،وهنا
يجب االعتراف على أن عائلتنا عانت بسبب هذا االلتزام من
طرف الوالد في البداية ومن طرفي أنا وأخي عزيز ،لكن
بدون ندم أو تردد أو تخلي من أي كان .عائلتنا كانت قد
تشتت جغرافيا ألنه مباشرة بعد دخولنا السجن اضطر
باقي أخواتي أن يهاجروا المغرب فاختل التوازن في األسرة
إال أنه وجدانيا وسياسيا لم يختل أبدا ،بل تقوى والزال قويا

• هل أسعفكم الشعر للتخفف والتحرر من ثقل
المعاناة وتجربة السجن واألسر التي مررتم بها؟

ين
ال�صاب ِِر َ
�ش َّ
} َو َب رِّ ِ
َع َل ْيهِ ْم

•• أعتقد بأنه في تلك المرحلة وأذكر هنا أنني دخلت،
بل دخلنا كلنا السجن ونحن في سن مبكرة ،كنت حينها
أبلغ من العمر  22سنة ،وكنت أكتب ،لكنني لم أنشر
أعمالي حتى دخلت السجن .أنا متأكد أن اإلبداع من داخل
السجن هو طريقة للمقاومة ،ألنه ما معنى السجن؟ وما
هو األثر الذي يتركه في نفسية السجين لمكوثه في مكان
مغلق؟
للتذكير ولحد الساعة لم تبدع البشرية في إيجاد
أشكاال من العقاب ولنعتبرها
حتى في العقاب المشروع الذي
يستحق صاحبه العقاب ،أقول لم
تبدع البشرية عقابا غير الحرمان
من الحرية ،وهذا مشكل على
البشرية أن تحله في يوم ما،
ولكن اليوم يمكن أن نتحدث
عن الواقع كما يعاش وكما
يعيشه المحرومون من الحرية،
ثم ما الذي يعني الحرمان من
الحرية؟
لقــــد عشنـــا في ظـــروف
الحجر الصحي نوعا من أوجه
حرمان الحرية ،لكن في السجن
هو بالخصوص الحرمان من
العالقات االنسانية واالجتماعية
البديهية التي نعتبرها عادية
والتي من خالل ممارستنا لها
ولو بالسالم ورد السالم في
الشارع وهو الشيء الذي ال ننتبه له أننا كائنات حية،
كائنات بشرية في حركة ،وهذا الشعور وهذا التواجد الذي
يخلقه توازن اإلنسان في محيطه االجتماعي ،الحرمان
منه هو الذي يشكل خطرا على المعتقل ومن هنا أذكر
بأن كفاح الحركات الحقوقية ومن ضمنها ماما آسية قبل
وفاتها كانت تعمل على سن عقوبات بديلة عن الحرمان
من الحرية .على كل حال أعتقد بأن الكتابة من داخل
السجن كانت وسيلة لمقاومة هذا التدمير المنهجي
لوجدان وكيان اإلنسان عن طريق حرمانه من الحرية وأنا
مدين للكتابة على أنني حافظت على التوازن المطلوب
من أجل االستمرار في الحياة وفي الكفاح كذلك.
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�صا َب ْت ُه ْم ُم ِ
يب ٌة َقا ُلوا ِ�إ َّنا لِهَّ ِ
ِك
ل َو ِ�إ َّنا ِ�إ َل ْي ِه َر ِ
ين ِ�إ َذا �أَ َ
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لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

موالي علي ال�سباعي

وذلك يوم السبت  22غشت  2020وشيع جثمانه الطاهر
ودفن بمقبرة سيدي اعمار ،بعد صالة الظهر في نفس اليوم.
وبهذا المصاب الجلل ،نتقدم بأحــر التعازي إلى أبنائـــه،
عبد العزيز ،سعاد ،ونرجس وإلى إخوة الفقيد ،عمر ،مهدي،
وكذا إلى جميع أفراد عائلتي ،السباعي والقندوسي ،باإلضافة
إلى أقــاربهــم وأصهارهــم ،راجيـــن لهم الصبر والسلــوان،
وللفقيدعظيم األجروالغفران ،تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه
فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين،
وحسن أولئك رفيقا.

(�صدق اهلل العظيم)

من صميم المجتمع

�أين دور جمعيات
ومنظمات املجتمع املدين
يف مواجهة اجلائحة ...
غياب �أم تغييب!!..؟

• إدريس كردود

البد في البداية من تسليط الضوء على جمعيــات ومنظمـــات
المجتمع المدني ،وطبيعة أدوارها ووظائفها المختلفة في مجاالت
متعددة ،وهي أدوار تعتبر على جانب كبير من األهمية...هي إذن
جمعيات يؤسسها أشخاص لغايات ومقاصد وأهداف ذات أبعاد إنسانية
واجتماعية وتتقاسم الجمعيات فيما بينها ..قضايا واهتمامات مشتركة
تعكسها توجهات ورؤى وبرامج مختلفة ،إلى ذلك فهي تنظيمات
غير حكومية من طبيعة الحال ،تضطلع بأنشطة في ميادين تشمل
جوانب اجتماعية «خيرية» وتطوعية وحقوقية وتربوية ورياضية
وبيئية وتعاونية ونقابية ،تمارس أنشطتها داخل المجتمع بكل حرية
وفق ضوابط ومقتضيات قانونية ،تحرص على ضبط العمل الجمعوي
من حيث األهداف والبرامج وطبيعة العالقة مع مختلـف المكونات
والمرافق ..هذا التعريف البسيط يرسم في أذهاننــــا معاني ودالالت
العمل الجمعوي الذي يجب أن يكون مسؤوال جادا منضبطا وملتزما
بمسؤولياته تجاه وطنه ومجتمعه ،هذا من حيث الجمعيات وأدوارها
ووظائفها ومقاصدها ،غير أن الذي يتبادر إلى الذهن أمام جيش
عتيد من الجمعيات ،هو إغفال الحكومة للدور الذي قد تلعبه مختلف
جمعيات المجتمع المدني في ظل جائحة كورونا التي مازالت تسجل
أرقاما مرتفعة بل مهولة على مستوى إصابات ووفيات يومية مقلقة لم
يتم تسجيلها حتى في بداية ظهور الفيروس وفي أوج شراسته القاتلة،
وهو ما أشار إليه الخطاب الملكي يوم  20غشت  2020الذي تحدث عن
الوضع الخطير بسبب تداعيات الجائحة المرشحة لالرتفاع ،بما يعني أن
األمر مقلق وغير مطمئن!..
كان البد من إثارة هذا الموضوع لكون الغائب األكبر في المعركة
الوبائية هو دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ،وخصوصا مع
بداية فرض الحجر الصحي التي واكبتها مجموعة من شروط السالمة
الصحية وتدابير وقائية واحترازية ثم ما بعد مرحلة رفع الحجر الصحي
التي غاب أو غيب فيها الدور األساسي للجمعيات بوظائفها وأدوارها،
خاصة على مستوى تأطير المواطنين المتضررين وعملية التواصل
والتخفيف من آثار الوباء في تدخالتها االستباقية ودورها التوعوي
والتحسيسي وتقديم يد المساعدة والتحرك الفوري بحشد طاقاتها
وتوجيهها إلى االنخراط في أعمال تطوعية بالتنسيق والتعاون مع
السلطات المختصة التي ال تستطيع ،بكل ما تملك من أطر وأعوان،
من مجابهة وباء انتشر بشكل خطير على امتداد خارطة الوطن !..واذا
كان البد من دور رئيسي للسلطات المتدخلة التقنية والصحية معا في
إغاثة المصابين ،فإن طبيعة العمل الجمعوي التطوعي التضامني هو
اآلخر له أهميته في التخفيف من اآلثار النفسية واالجتماعية للمواطنين
المتضررين ،وبالتالي فإن تدخل جمعيات المجتمع المدني في ظل
الجائحة سيتيح إمكانية االستفادة من رصيدها وتجاربها الميدانية
الذي راكمته في سنوات عدة ..وحتى أكون محددا في كالمي فإن األمر
يتعلق بالجمعيات الجادة الملتزمة المثابرة وال ألتفت في كالمي إلى
الجمعيات االنتهازية التي تلهث وراء مصالح شخصية أو ما يسمى
«بجمعيات االرتزاق» الموجودة لهذا الغرض وألغراض أخرى العالقة
لها بالعمل الجمعوي النظيف...
دعوني أقول لكم أن تغييب أو عدم االهتمام بجمعيات المجتمع
المدني الجادة والمسؤولة ،في زمن الوباء ،فيما النزال نعاني من آثاره
النفسية واالجتماعية واالقتصادية ،هو بصيغة واضحة إقصاء للمجتمع
المدني الذي ظل بمنأى عن االنخـــراط في معركة وبائية مصيرية
تؤرقنا جميعا !..وإذا كان من غير المعقول أن تغيب أو تهمش جمعيات
ومنظمات المجتمع المدني في ظروف استثنائية قاهرة وإعطائها
الفرصة لالضطالع بوظائفها وإبراز قدراتها للتخفيف من معاناة
المواطنين ،فإننا نتساءل عن األدوار الوظيفية للمجتمع المدني إلى
جانب الحكومة في مواجهة جائحة كورونا مع اإلشارة إلى أن مساهمة
مختلف مكونات المجتمع المدني في التخفيف من آثار الوباء نفسيا
واجتماعيا للفئات األكثر تضررا من الفيروس وتداعياته سيفضي بدون
شك إلى نتائج إيجابية!
مهما يكن من أمر ،فإن إغفال الدور المنوط بالجمعيات والمنظمات
المعنية وعدم إشراكها في المجهود المبذول وطنيا في محاربة الوباء
من خالل الدور التحسيسي والتوعوي للمواطنين هي مسؤولية
الحكومة التي تجاهلت أهمية هذه التنظيمات ودورها في المحتمع!..
الفيروس القاتل مازال بيننا جاثما على صدورنا يعصف بأرواحنا،
يمارس القتل بال رحمة والهوادة -كل شيء مؤجل  -إلى أن يرفع اهلل
عنا وعنكم البالء .../.
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مذكــــــرات

التطبيع ..بني الواقع واملمار�سة
• عبد العزيز الحليمي
في خريطــة الشرق األوسط حــدود
دول تمتمد وتتقلص أخـــرى عبر األرض
معنويا أو عن طريـــق األثيــر ،وتقاس
قوتها بتأثيرهــا في المحافـــل الدولية
واقتصادها ،ومن ضمن هــذه الخريطــة،
دول تعيش تناقضــات داخــل حدودها،
تمس بسيادتها تحت ضغط المليشيات
التي تمتلك أسلحـــة متطـــورة ..فلبنان
الجريح يحمل في جوفه دولة حزب اهلل،
وفي العراق ترسم داخل حدوده دولة
األكراد بعلمها ،كما بالنسبة للبنان
يرفرف في أجوائه علم الدولـــة إلى جانب
علم حزب اهلل ،وبمسافة غير بعيدة ينصب
خليفة حفتر نفسه ملكا على ليبيا مدعوما
من فرنسا ومصر وبعــض دول الخليج
ضدا على حكومة «طرابلس» المعترف
بها دوليا وفي السودان تخبر السعودية
بانشقاق شرق السودان ،فيما يرجع
لسورية فعليها وصاية روسية إلى جانب
«داعش» واحتالل تركيا ألحد جيوبها،
وفي مصر شعبها مهدد بالعطش بسبب
سد النهضة.
بعــد نكســـة حرب  1967مسببهـــا
الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس أركان
جيوشه المشير عبد الحكيم عامر ،بعد
الحرب نسجت عالقات سرية بين بعض
أقطاب العرب ودولة إسرائيل ،ففجرها
الراحل أنور الســادات على منبــــر في
الكنيست-البرلمـــان اإلسرائيلي ،وتـــم
التطبيع بين مصر وإسرائيــــل ،فنقلت
الجامعة العربية عقابا لمصر إلى تونس
وبعدها بشهور رجعت إلى القاهرة دون
ضجيج.

المغرب خط أحمر

يتناول الشيخ القرضاوي بالنقد توجه
اليسار المغربي حول الواقعية في تحليله
للتطبيع ونقول إننا نحترم الرأي اآلخـــر
ومذهبنا المالكي واحد ،تجمعنا بإخواننا
في الشرق عقيدة واحدة ونجد في التعدد
واالختالف وحدتنا في الرأي.
القضية الفلسطينية كانت دائما من
توجهات الحركة الوطنية والتقدمية ،لكن
المؤسف أن القيادة في السلطة ال تريد
لها حال ألنها مرتبطة بعالقة خارجية.

اليد

ب
خ
ط

معضلة الشرق األوسط تكمن في
الرفع من مستوى الدخــل الفــردي وفي
ممارسة ديمقراطية سليمة وشفافة،
وبتوقيع بيان أبدي بين الشيعة والسنة
يرعى فيه حقوق اإلنسان.

وعلى إيقاع التطبيــع ..بين الواقـــع
والممارسة يغرد الشاعر نزار قباني مسائال
المطربة فيروز في أغنيتها راجعون.
نزار قباني :
وصوت فيروز
من الفردوس يأتي
«نحن راجعون»
تغلغل اليهود في ثيابنا
ونحن راجعون
صاروا على مترين من أبوابنا
ونحن راجعون
ناموا على فراشنا
ونحن راجعون
وكل ما نملكه أن نقوله
إنا إلى اهلل لراجعون.

ال�صحافـي النبـا�ش
من املـهـد �إلى املـعـا�ش

إثر وفـاة المغفـور له محمد الخامس ،خيم حزن شديد على قلوب
المواطنين الباعمرانيين ،المخلصين لألسرة العلوية الشريفة ،المتشبثين
بالدوحةالنبوية المنيفة ،منذ عهود سحيقة.
وأضحت مدينة إفني في حداد عارم وحزن قاتم ؛بكاء و نواح وعويل
وصراخ في شتى الشوارع واألزقة والدروب..الرجال في كل حدب وصوب
يهرولون ..يحوقلون ويكبرون..وعلى عتبات البيوت النساء يصرخن
وينتفن شعورهن ويمزقن مالبسهن،ومنهن من أغمي عليهن ،وكلما
استفقن من إغماءاتهن إالوشرعن في تمزيق مالبسهن و لطم خدودهن،
نائحات مولوالت .
ذاك الحزن العميق الذي تفجرفي الصدور،كحمم براكين،برحيل
السلطان إلى دارالبقاء ،كان له ارتباط وثيق بحب كبيريكنه الشعب
المغربي لمحررالبالد ،منذ نفيه وأسرته الشريفة إلى جزيرة مدغشقر،ولقد
حرص أعضاء حركة المقاومة على ترسيخ هذه المحبة في النفوس ،حيث
عمدوا إلى حيلة خارقة ،تجلت في توزيع صورالسلطان محمد بن يوسف
على المواطنين وإشعارهم بأنهم كلما ركزواالنظر في الصورة إال وتجلى
لهم السلطان بهيئته على وجه القمر..وعملية اإلسقاط تلك شغلت
الناس لردح من الزمن ،قبيل فجر االستقالل وما بعده لسنوات خلت..
وقد ساهمت في توحيد مشاعرالمغاربة وتقوية التفافهم حول العرش .
ففي الليالي المقمرة ،بسفوح الجبال وفي الشعاب والوهاد وفوق
الردهات والسطوح ،كانت األعناق تشرئب إلى القمر الساطع في قلب
السماء،واألصابع تشيرإلى طلعة السلطان من كل األنحاء.
فتلك الصورة «اإلسقاطية» التي زكتها حركة المقاومة ،وترسخت
بالعديد من األذهان،كانت بمثابة حقنة عطف وحنان وجرعة سكينة
وأمان ،لشعب كاد كيانه يفقد االتزان في زمن االحتالل والجور والطغيان.

بخط اليد

والغرابة إذا جزمت القول بأن «في حب السلطان ورؤيته في المنام
راحة لألذهان وعالج لألبدان» ؛حكت لي والدتي ،في جلسة عابرة ،بأنها
بعد موت السلطان بأيام ،كانت مريضة تحس بألم فظيع في رأسها،
وبفتور في جميع أعضاء جسدها،ولم يغمض لها جفن إال في الهزيع
األخير من الليل،وحينما كانت تغط في نوم عميق،زارهاالسلطان في
المنام ،ممتطيا صهوة حصان ناصع البياض ،ومنحهاعقاقيردواء ،داعيا
لها بالشفاء..فتناولتها في حضرته بوقار وحياء  ،وفي لمح البصراختفى
السلطان وحصانه في حجب السماء،وحينما استيقظت في الصباح أحست
وكأنها نحلة ترفرف في الفضاء ،وقد تخلصت من األلم والعياء ،ببركة دواء
تناولته من يد السلطان الداعي لها بالشفاء.
كانت والدتي تردد نفس الحكاية ،طوال حياتها ،كلما دارحديث
بين أفراد العائلة حول ذكرى من ذكريات المقاومة والكفاح في عهد
االستعمار..
ومن شدة التعلق بأهذاب العرش العلوي المجيد ،كانت النسوة
يؤرخن لميالد بناتهن وأوالدهن بأحداث محزنة ومفرحة في تاريخ البالد
مثل(نفي السلطان ـ عودة السلطان من المنفى ـ موت السلطان).
فبعد وفاة المغفور له محمد الخامس  ،وبتنسيق مع قيادة جيش
التحرير بكلميم،التحق والدي ورفاقه في الكفا ح بصفوف القوات المسلحة
الملكية ،الحديثة التكوين،حيث حظي برتبة مالزم وبوسام ملكي شريف
وشحه إياه ،القائد األعلى ألركان الحرب للقوات المسلحة الملكية ،الراحل
الحسن الثاني رحمه اهلل.
ولم تمر بضعة أسابيع حتى استقر بأسرتي المطاف بإحدى شقق
عمارة «دار الماران» بمدينة البيضاء ،وكان عمري آنذاك يناهز الثالث
سنوات.

تذكير :

 -محمد �إمغران
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محمد وطا�ش

أود تذكير القاريء الكريم بأن سلسلة من محطات و مجريات هذه
المذكرات ـ بداية من الحلقة األولى وأنا في المهد ـ قد استقيتها سماعا
في جلسات عائلية عابرة من أفواه ثلة من األهل الطيبين ممن حفوني
بشديدعناية وكبير محبة ..نشأت في كنفهم رضيعا يحبو..ثم طفال
يلهو ..ففتى يافعا إلى مباهح الحياة يهفو..
فرحمة واسعة على أحبتنا الذين ذكرونا بماضينا المسكوت عنه
وأنعشوا ذاكرتنا بمرويات ترسخت لنا في الوجدان عبرامتداد الزمان.
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احلافيظ اهلل !
حفيظ العلمي الوزير الذي تعرفون ،عبر
تصريحاته المتفائلة جدا ،ومنها وعده للمغاربة
في أبريل الماضي بأن المغرب سوف يكون أحسن
حاال بعد الجائحة منه قبلها ،ومنها أيضا ،صناعة
أجهزة مغربية مائة بالمائة للتنفس االصطناعي
الضرورية لمعالجة مرضى الكوفيد  ، 19لم يعد
يظهر له أثر ،منذ أيام ،ولكن ذكره السعيد حاضر
عند كل حالة مرض متقدم عجزت المستشفيات
عن توفير أجهزة التنفس االصطناعي التي قال
الوزير إنها من صنع مغربي أصيل بمواصفات
عالمية ،عالية الجودة .ومن شأنها أنها ستوضع في خدمة المصابين بمختلف المستشفيات الوطنية.
وها هي أخبار متداولة على صفحات الجرائد وقنوات المواقع تكشف عن حاالت تدهور صحة العديد من
المرضى أدت إلى الوفاة ،بسبب فقدان جرعات األكسجين.
الوزير تحدث ،في أ كثر من مناسبة عن قيام شركة مستحدثة بصناعة الدفعة األولى من أجهزة
التنفس االصطناعي المغربية التي تشمل  500جهاز ستمكن ،من سد الخصاص الحاصل في هذا النوع
من األجهزة الضرورية ،باإلضافة إلى توفير التهوية ،وإرسال األكسجين بتقنية عالية .لم نسمع إلى
اآلن بدخول هذه األجهزة للخدمة بالمستشفيات ولو أنه كان من واجب الوزير أو مسؤولي وزارة الصحة
أن يحملوا بشرى هذا اإلنجاز العلمي والصناعي المغربي الهام إلى المغاربة.
فهل يحق لنا اعتبار هذا األمر وعدا من تلك الوعود – البلوف التي عودونا عليها  ،لتتبخر مع مرور
الزمن ،ظانين أن ذاكرة الشعوب قصيرة,
مساكين !!!........

ooooo

ال�صيف والبحر والفايرو�س
انتهت عطلة الصيف والبحر قي شواطئنا
الشمالية ،التي غشتها واستمتعت بها أعداد
ٌكبيرة من المصيفين والتوريست المغاربة ،من
مختلف جهات الداخل وحرم منها أهالي المنطقة،
المضروبُ عليهم ذلك الحجر الذي لم يساو بين
مغاربة الداخل ومغاربــة الساحــــل «الكوشطا»
ليواجه األولون رحلة العودة ،وإجراءات الدخول
المدرسي «الحضـــوري» أو «االفتراضـي» وهـــم
بكامل أتمهم ،سعادة وحيوية ونشاطا ،بينما لن
يجد معظم الشماليين أهل الشواطئ والباليات
والرمال ،فرقا يُذكر ،بين ما قبل وما بعد موسم الصيف الكوروني الذي قفزوا عليه مُرغمين ،ينتابهم
خليط من مشاعر الحزن والغبن واإلحباط ،إ ّال من اتخذ إلى الشريط الساحلي المتوسطي سبيال ،حالال أو
حراما« ،أو حيلة» من تلك الحيل «المألوفة ،ولكنهم قليل حين تعدهم !.
ولوحظ أن التنقل بين مدن الجنوب و مدن االصطياف في الشمال لم يخضع ألي إجراء احترازي لمنع
تنقــل العــدوى إذ أن «الباراجــات» لم يحــرص الواقـفــون عليها إال على رخصة «الباشـا» ومقارنتهــا
بــ «ال كارط» .وليس غريبا ،والحالة هذه ،أن يتحرك الفيروس الماكر ،بين المصطافين والمخالطين وكل
من زجت بهم طريقهم التعيسة في طريقهم.
وبالفعل ،فقد لوحظ ارتفاع عدد اإلصابات في مدن طنجة وتطوان والمضيق ومارتيل بسبب تنقل
مواطنين بين مدن يشتد فيها الوباء كالبيضاء وفاس ومراكش ،كما أن الفيروس انتقل ،ولألسباب ذاتها،
إلى مدن كانت خالية نسبيا من الوباء ،كالشاون ووزان والمضيق والتجمعات السياحية على الشاطئ
الممتد إلى الجبهة.
ال تضيّعوا وقتكم في البحث عمن يتحمل مسؤولية ّ
كل ذلك.
بل ادعوا اهلل دعاء يردّ القضاء.

ooooo

احلـجــر اخلــامـــ�س
خرج لها مجلس الحكومــة ديريكت  :تمديد
الحجر الصحي للمــرة الخامسة ولشهر بالتمــام
والكمال ،إلى العاشر من شتنبر المقبل.
األمر كان متوقعا بعد البيانات السلبية التي
تضمنتها التصريحات المهولة ألعوان وزارة
الصحة ،التي تتحمل جزءا من المسؤولية في ما
يحصل وفي التذمر الشعبي من خدمات بعض
المستشفيات التي يرى المتتبعون أنها لم تعد
تتصف بالفعالية المطلوبة ،من حيث االستقبال،
والعناية والدواء والتحاليل واألجهزة الطبية الالزمة خاصة أجهزة التنفس االصطناعي لمواجهة الجائحة.
حتى ارتسمت في ذهن العديد من الناس ،أن الداخل إليها «مفقود» والخارج منها كأنه موجود !
وهو ما دفع العديد من األطر الطبية إلى االحتجاج والنزول إلى الشارع للمطالبة بوسائل العمل
الناجعة .ألنهم ،هم ،من يواجهون الشعب ويتلقون غضبه وسخطه وهيجانه وحنقه وامتعاضه.
مشروع التمديد تقدم به وزير الداخلية من أجل استمرار التدابير الوقائية المعمول بها حاليا .وقد
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أسندت للوالة والعمال مهمّة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحفظ الصحة العامة .ونظنّ أن التحسن الظاهر
في الحالة «الجائحية» لمدينة طنجة ،يُبرّر اتخاذ إجراءات «تخفيفية» من شأنها أن تستجيب ،ولو جزئيا،
لرغبات وتطلعات المواطنين التي عبروا عنها أكثر من مرة ،ومنذ الحجر األول ،في مارس الماضي.
وليحيا الحجر الخامس  ،والسالم !

ooooo

ُق َ
ـلـت ال�شامـــل ؟
يتخوف المواطنون من احتمال االنتقال إلى
حجر صحيّ شامل ،بعد ارتفاع معدل اإلصابات
بشكل مقلق ،وألسباب تختلط فيها مسؤولية
الدولة ومسؤولية الشعب.
ويجمع المالحظون والمتتبعون أن انعكاسات
الحجر الشامل ،بعد خمس مراحل ما بين مارس
وغشت الجاري ،سوف تكون على درجة عالية من
الخطورة على المواطنين وعلى االقتصاد الوطني
الذي سوف يشهد انكماشا خطيرا ،بسبب تضرر
قطاعات عديدة من «المهيكل» و «الغير مهيكل»،
خالل ما تبقى من عام «كورونا» الحالي وقد يمتد ،ال قدّر اهلل ،إلى العام المقبل الذي نرجو أن يكون
عام الفرج.
ويرى الخبراء أن االقتصاد الوطني الذي مرّ بتجربة قاسية خالل مراحل الحجر الصحي السابقة
لن يستطيع الصمود أمام حجر صحي شامل ،خاصة ّ
وأن سكان المغرب ،يتكون ،نصفهم ،من «طالب
معاشُ» يتعيشون من أنشطة القطاع الغير مهيكل ،المختلفة .كما أن مداخيل الجبايات ستتضرر ،ال
محالة ،من توقف الحركة التجارية والصناعية بصفة كاملة ،بسبب الحجر الشامل .ولن يصمد «صندوق
كورونا» أمام تصاعد احتياجات المواطنين المعرضين بسبب ذلك إلى عطالة طويلة ،فضال عن أنه من
سلبيات هذا الحجر الشامل ،تعطيل خطة اإلنعاش االقتصادي لما بعد كورونا والتي قيل إن اعتمادات
بمائة وعشرين مليار درهم رصدت لها وكذا الشأن بالنسبة لخطط اإلصالح االجتماعي الذي أشار إليه
الخطاب الملكي األخير.
وال نشك في أن الحكومة تمتلك وسائل فعالة للضغط على توسع اإلصابات بالفايروس ومحاصرته
في أفق القضاء عليه ،عبر الرفع من وعي المواطنين بأهمية الوقاية ،وأيضا بمضاعفة وسائل المعالجة
الطبية للمصابين والمختلطين ،بفعالية وسرعة ومسؤولية.
ثم ننتظر ساعة الفرج في دار الدنيا إن شاء اهلل !

ooooo

ريا�ض الإنكليز ......خطر !
مؤلم جدا مشهد نافورة «رياض اإلنجليز»
وقد «تخرّب» سقفها وبدت على هيكلها الجميل
عالمات التخريب والتدمير وسُيّج موقعها وتم
التنبيه إلى إنه موقع «خطير».
سبحان اهلل .هكذا يكتشفون ،بين يوم وليلة،
أن تلك النافورة الرائعة الجمال بحاجة إلى هدم،
عفوا ،إلى ترميم ........بواسطة جرّافة........!!!! .
بعضُ المواقع الساهرة على مآثر طنجة،
دعت إلى وقفة احتجاج بعين المكان  ،كما حدث
مع قضية المندوبية التي كانت ستضيع ،بالتأكيد ،لوال يقظة األهالي وتحركهم في الوقت المناسب.
وتمت الوقفة فعال وتمت خاللها إثارة االنتباه إلى الحديقة المعلمة ،وتاريخها ورمزيتها ،األمر الذي
تطلب تدخل قائد المقاطعة ليؤكد لمن استمع إليه ،أن األمر يتعلق بــ «ترميم» وليس بهدم ،كما أوحى
به وجود جرارة بعين المكان !.
أنا ال أومن بالوعود ،فقد عايشتها ،ومن قلب الدار ،منذ بداية ستينات القرن الماضي ،وعلمت أن
ظاهرها ليس كباطنها  ،في الكثير من األحيان ،وأنه بين تصوّر مشروع وتنفيذه ،تجري مياه كثيرة
تحت الجسر.....
المُحيّر أن الحكام ،كل الحكام ،يتركون لدينا االنطباع السلبي بأنهم ال يفهمون أو ال يحاولون حتى،
فهم نفسية المحكومين  ،ودرجة وعيهم ،وارتباطهم برموز تحدد شخصيتهم وسلوكهم ،وطموحهم
وتذكي فيهم مشاعر الفرح والسعادة والتفاؤل.
حدائق عديدة كانت تؤثث فضاء طنجة ،أخضعوها لما أسموه ترميما ،والحال أنه تشويه ٌ ومسخٌ
للصورة الجميلة المنعشة التي ترسخت في أذهاننا نحن األهالي ،وملكت علينا قلوبنا وأهواءنا .ولعل أسوأ
مثال على ذلك حدائق شارع إسبانيا التي «أصلحوها» بمحوها وتحويلها إلى ممرات بعشب ،بال فنّ وال
جمال وال ذوق ،موقع ككل المواقع من حد كورت إلى واد نون..
واألمثلة كثيرة في هذه الباب .أما الحدائق المستحدثة ،فهي فضاءات عادية ال تحمل «عنوانا» وال
رمزا وال «هوية».
كيف حدث كل ذلك؟ كيف تشوهت حدائق تعرف من أول نظرة أنها من طنجة ،تحمل عبق تاريخ
طنجة وذوق أهلها  ،وترمز إلى آالف السنين من تاريخ حضارة هذه المدينة ،وتتحدث لغة طنجة؟
كيف؟ اسألوا أمين البنائين !!!
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حملة حت�سي�سية للوقاية من فريو�س كورونا
جتوب ال�شوارع التابعة ملقاطعة ال�شرف ال�سواين
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ُ
اجلائحة َ :ن َعم  ...ولكن !

بحضور السلطــات المحلـيــة ،نظمــت
حملة تحسيسية حول الوقاية من فيروس
كرونا المستجـد (كوفيد  ،)19 -استهدفـت
هذه المبادرة التحسيسيـــة التي أشرفــت
عليها السلطات المحليــة برئاســـة باشـــا
مقاطعة الشـرف السواني ،وقـائـد الملحقة
اإلدارية  16وقـائـد الملحقة اإلدارية ،13
وبحضور األمــن الوطني والقوات المساعدة
وأعوان السلطــة ،وبمشاركــــة فعــاليـــات
المجتمــع المدنـــي النشيطـــة بمقاطعــة
السواني وعلى صعيد أحياء المنطقة التابعة
للمقاطعة...
هذه الحملـة جابــت مختلـف شـــوارع
وأزقة وأحياء المقاطعـة ،انطالقـا من حي بئر
الشعيري وحي مبروكـة مرورا بشارع موالي

اسليمان وشارع مــوالي عبد العزيز وسوق
كسباراطا والحي الجديد وحي السواني وحي
بلير وحي لال الشافية وكاستيا وشارع فاس
وساحة المدينة..
وخالل هذه الحملة ،تم توجيه مجموعة
من اإلرشادات الوقائيـــة التي وضعتهــــا
الوزارة الوصية قصد تفادي اإلصابة بالوباء
وانتشاره ،من قبيل العنايـــة بالنظافــــة،
وتفادي ارتياد التجمعات والساحات العمومية
واألماكن المكتظة ،واحترام مسافة التباعد
و غيرها ...كما تم توزيع عدد من الكمامات
على المواطنين للحد من فيروس كورونا..
فحسب قائد المقاطعة  16فهذه المبادرة
تندرج في إطار الجهــود التحسيسية التي

تستهدف المواطنين للتحسيس والتوعية
بخطورة هذا الوباء الفتــاك ،وسبل الوقاية
منـه ،مــع التشديــد على ضرورة االنضباط
بمجموعة من السلوكيات التي يتعين التقيد
بها ،للحد من انتشار الفيروس الخطير الذي
دق ناقوس الخطر وبات يهدد المجتمع ما
لم يتم االلتزام بالتدابير االحترازيــة التي
وضعتها الجهات الوصية ،مستندين في ذلك
إلى الخطاب الملكي السامي األخير بمناسبة
ذكرى ثورة الملك و الشعب.
وقد ثمن عدد من السكان هذه المبادرة
التي القت استحسانــا كبيــرا في صفــوف
الساكنة التي باتت واعية باألدوار المنوطة
بها ،مشيريــن إلى الجهــود التي تبذلهـا
السلطات المحلية..

ا�ستن�ســاخ “املجهــول” و زيـت الأركــان
بعـــد استنســـاخ “المجهـــول” ملك
التمور المغربية ،لجودتــه العالية ،ومذاقه
المتميز ،ومكانته الرفيعة بين تمور العالم،
وتفرّد المغرب بإنتاج الصنف األجود منه
واألكثـر رواجـا وإقبــاال عليـــه فـي العالــم ،ها
هي الجاسوسية االقتصادية العالمية   تنجح
في استنساخ هذه الشجرة المباركة ،وهي
كنز من كنوز الطبيعة المغربية  ،وتهجينها،
لتستجيب لعوامل التربة والمناخ بأراضي
صحراء النقب ،وعربــة ،وغـــور األردن ،من
أراضي فلسطين ،في منافسة شرسة لزيت
أركان المغربية التي يغطي نخيلها حوالي
األلف هكتار في المناطق الجنوبية وتعتبر
فرنسا المستفيــد األول من صادرات زيـــت
أركان المغربية ،حسب ما شهــد به موقـــع
.Jewish Times Morocc
وهكذا تحول “المجهـول” المغربـــي
إلى “المدجول” اإلسرائيلي الذي نجــحت
الجاسوسية االقتصاديــة فــي تسريبــــه
إلى موائد المغاربة ،خاصة في رمضــان،
عن طريق التحايــــل على بلــد المنشــــأ
بتواطؤ مع شركـــات في بلــدان غربيـــة
وعربيــة عبــر طريقـــة العمليات التصدير
“الثالثي”.
وللمجهول واألركــان ،قصص غريبـة
من حكايــات اللصوصيــة الممارسة من
الجاسوسيـة االقتصادية ولكــن جذورهـــا
تعود ،في الغالـــب إلى إسبانيا والواليات
المتحدة األمريكية ،ســواء بالنسبة للثمور

جريدة طنجة

تمر «المجهول»
أو لألركانة ،ويعلم اهلل ما سوف تبديه األيام
من مفاجآت في هذا الملف ،مستقبال.
بالنسبة لـ “المجهول” ،فإنه يُحكى أن
تسريبه إلى القارة األمريكية ،أوال ،كان على
يد بعثة إسبانية في أمريكا ،خالل القرن
الثامن عشر .لتتعزز زراعــة هذا المجهول
الذي صار “معلوما” زراعيا على يد بستاني
أمريكي ،نجح في اختـالس شجيرات نخيل
من المغرب بداية القرن العشرين ،تفرعت
عنها اليوم غابات نخيل خاصة في منطقة
كاليفورنيا .وليس غريبا أن يكون استنساخ
شجرة “مجهول” أراضي االحتالل بفلسطين،
من وحي أمريكي !
أما عن شجــرة األركانة ،التي يعتبر
المغرب وطنها األصلي ،بالرغم من وجود
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شجرة األرگانة
بعض أصناف شبيهة ،في بلدان بالجوار  ،فإن
نفس المصدر اليهودي األمريكي المشار إليه
سابقا ،يؤكد أن “إسرائيل” استطاعت ،بعد
سنوات من البحث العلمي ،استنساخ شجرة
“األركان” المغربية التي “تتميـز بقدرتها
على إنتاج عشرة أضعاف ما ينتجه المغرب”.
إال أن جودة زيت أركــان المغربي ال تقبل
المنافسة بالرغم من احتداد مزاحمة الزيوت
“المستنسخة” لعدم ثقة المستوردين في
منتوج معدل الجينات .و هــذا يفرض على
المغرب مضاعفة الجهود في مجال البحث
العلمــي حتى يحتفـظ األركــان المغربي
بمكانته المتميـزة في األسـواق العالميــة.
وال أظن إال أن المنتجين المغاربة يعملون
في هذا االتجاه ،وهو االتجاه الصحيح.

ع.ك

نعم .....نقبل منكم أن منّا من يستخفّ بتدابير الحجر الصحي  التي
دبّرتموها في مواجهة الجائحة  .
ونقبل منكم أيضا أن من ذلك ارتفاعُ مؤشرات الوباء في طنجة وأنه ،مع
ذلك ،يتعامل البعض منا  في الشارع والمقهى و السوق  وغيرها من الفضاءات
العامة ، ،كأن  ال خطر يتهددنا وال جائحة تضربنا .تلك عيوبٌ نُؤاخَذ بها،
ونتحمّل بسببها وزر «البؤر»    التي تتفجّر بيننا  وليست كلها بسببنا ،أكيدا،
واألمُر معلومٌ  عند  العارفين بما يجري ويدور.
البعضُ يعتبر أن مردّ ذلك إلى قلة الوعي عند المستخ ّفين .وغيرُهم يتهم
هؤالء عبر المواقع وتدوينات«  الفسابكة» (نسبة إلى قبيلة الفايسبوك) بالجهل
والبالهة والغباوة والرعونة .وهذا أمرٌ مَعيبٌ بحق المواطن الذي ال بدّ وأن
للسلوك الذي يُؤاخَذ به أسبابا أخرى تتطلب البحث والتنقيب  .
ّ
لعل بعض المواطنين بنوا رأيهم في الجائحة ،عند انطالقتها بداية
مارس الماضي  ،على تصريحات متخاذلة ومواقف مرتبكة للمسؤولين عن
مواجهة الوباء .أو ليسَ العثماني من ق ّلل من خطورة الفايروس عند بداية
المواجهة وطمأن المواطنين إلى أن األمر يتعلق بزكام ال يتطلب وضع القناع
على الوجه إال بالنسبة للمرضى ،ليتدارك األمر ،بعد ذلك ويطلق حجرا صحيا
على ثالث مراحل ،أرهق الموطنين ،وأتعبهم  ،وأجج «هواجس» الجهوية
واإلقليمية والقبلية بينهم ،وعرّض العديدين منهم للبطالة والفقر والضياع،
بالرغم من «مساعدات» صندوق كورونا الذي لم يكن قادرا على استيعاب كافة
المتضررين .وهذا أمرٌ ال يحتاج إلى دليل ،بل إن تلك المساعدات ذهب بعضُها
إلى غير المستحقين بشهادة  وزير الداخلية نفسه !    
ثم أليست الحكومة هي التي «غضّت الطرف» عن بعض مصانع طنجة،
لتتفجرّ بهذه المدينة «بؤرٌ» صناعية ،وليست عائلية أو «شبه عائلية» ،من بين
مائة ألف عامل أو يزيد ،زحفوا على طنجة من كل جهات المغرب ،ليعطوا صورة
مشوّهة عن طنجة «الموبوءة» عند عودتهم إلى «طيرّاتهم» بمناسبة العيد   .
وعلى ذكر العيد ،أليست الحكومة هي التي أذنت بفتح أسواق عشوائية،
بمختلف الجهات  ،لبيع  أضاحي العيد ،والحال أن أصواتا «عاقلة» طالبت بوقف
االحتفال بالعيد ،حفاظا على سالمة المواطنين ،وكان بديهيا أن تشكل تلك
األسواق مرتعا طبيعيا للفيروس ،بسبب االزدحام واالختالط وغياب أدنى
شروط االحتراز والوقاية .هل هكذا  نكون قد احترمنا التزامنا باعتبار المواطن
أولوية فوق االقتصاد ؟   
وتتجلى االختالالت أيضا في تصريحات وزير الصحة «اآليـة» ،الذي أكد،
بداية ،وجود الكافي من المستشفيات ،ومن األسرة ،ومن التجهيزات التقنية
والطبية ،وآالت تركيز األوكسيجين واألدوية ،ليتضح ،فيما بعد ،أن النقص
ضرب كل تلك المعدات في مختلف جهات البالد ،نتجت عنه وفيات ومشاهد
اندهش لها المغاربة وتناقلتها منابر إعالمية عالمية.....،وال حاجة إلى مزيد من
«التحنيش» في هذا الباب.
كما تجلى االرتباك و االختالالت في بعض القرارات الحكومية عبر تصريحات
متناقضة بين وزير ووزير ،ومسؤول ومسؤول ،األمر الذي عكسته العديد من
المواقع اإلخبارية في وقته ،ومنها قرارات اإلغالق وإعادة الفتح ،في يوم واحد
لنفس المنشآت وبنفس المدينة ،ما دفع الناس إلى السخرية من تلك القرارات
وصانعيها واالستخفاف بموضوع الجائحة الكورونية ككل ،خاصة بعد تضارب
أقوال العلماء بين مؤيد لوجود الفيروس و ناكر لوجوده   ،ومن يصطف إلى
جانب من يشكك في كل ذلك ،ويأخذ جانب القائلين بالمؤامرة ،خاصة بعد
أن اتضح أمر تسجيل براءة اختراع أمريكي منذ سنوات لفيروس يحمل اسم
كوفيد  .19واإلعالن عن «لقاح» هو ليس بلقاح ،وإنما مصل يتسرب إلى جسد
اإلنسان ليتالعب بالحمض النووي لغايات لم يتم استبيانها بالكامل ،ولكنها
تنذر بأمور خطيرة قد يتعرض لها اإلنسان ،من منظور رأسمالي متوحش ،يرتب
أمور البقاء على كوكب األرض ،وفق اختيارات معينة ،تُقصي غير المستهلكين
(بكسر الالم) وهم المسنون والعاطلون ،بالدرجة األولى ،من الحق في الحياة،
ألنهم غير صالحين وال قادرين على االنخراط في حركية اإلنتاج واالستهالك.
ويبقى المشروع الرأسمالي المتوحش ،عملية خطيرة ،ترمي في مضمونها
وغاياتها ،إلى إب��ادة الجنس البشري بمقاييس رأسمالية ،بعد أن تفكك
النظام «البلشفي» المنافس ،وذلك عبر الحروب البيولوجية التي تعتبر  أحد
أشكال أسلحة الدمار الشامل غير التقليدية التي شهدها التاريخ ،وهو ما كان
يطلق عليه سابق ًا سالح «العقوبات الذكية» ،التي تنشر األوبئة والجراثيم
للقضاء على أكبر قدر ممكن من السكان والبيئة  .
الصورة ليست واضحة تماما ،وال زال العلماء يبحثون في أمر هذا الكوفيد .19
العجيب أن الروس أعلنوا أنهم قد توصلوا ،خالل أسابيع إلى اختراع لقاح
ناجع ضده، ،ثم انبرى األمريكان والصينيون بعدهم ودول أخرى ،لإلعالن عن
اشتغالهم على «  تحصينات» أخرى توجد في أطوارها النهائية ،ويفوق عددها
المائة والستين لقاحا.
وهكذا نرى أن الفايروس ضخّ ماليير الماليير في جيوب رأسماليي صناعات
األقنعة ،واألجهزة الطبية ،واألدوية ،ومركزات األكسيجين التي قال العلمي إن
المغرب أصبح رائدا في صناعتها ،والحال أن حاالت وفاة حصلت بسبب عدم
وجود األكسجين في بعض المشافي ،تحدثت الصحافة عنها ،في وقتها .بينما
يجد المغربي صعوبة في الولوج إلى المستشفيات والقيام بالتحاليل المكلفة
وأيضا في الحصول على األقنعة التي كان على الدولة أن توزعها على ماليين
المغاربة الفقراء والمعوزين ،بالمجان وليس بأثمان مناسبة.
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فضاء األنثـى :

ٌ
«ماية»
مايا
ّ
م�ستفز ٌة

الراحل مانويل بيتشيرا يسلم للصحافي والدبلوماسي عزيز كنوني ميدالية الكفاءة والتعــاون في حفل أقيم بالكريميو األدبي بلشبونة ،في
فبراير  1999إلى جانب السيد أورطا لوبو ،نائب مدير الوكالة البرتغالية لإلعالم ،آنذاك وبحضور سفراء عدد من الدول العربية بالبرتغال وشخصيات
بارزة من عالم السياسة والفكر واالقتصاد واإلعالم.

كان للرحيل المفاجئ للدكتور مانويل
أوغوست بيتشيرا ،وقع الصدمة بالنسبة لي
كما هو األمر بالنسبة لكل من عرفوه أو اقتربوا
منه ،إذ أن الرجل كان معروفا بدماثة أخالقه،
وتعامله مع الجميع بمنتهى االحترام واالعتبار،
فضال عن موقعه المعتبر على كل المستويات
السياسية واالجتماعية واألكاديمية في بلده،
والمنظمات الدوليــة العاملـــة في مجـــاالت
التنمية البشرية وحقوق اإلنسان بالعالم.
لقد أسعدني الحظ بالتعــرف عليه هـــنا
في طنجة ،بدايــة سبعينات القـــرن الماضي
حين حضر الستقبال المشاركين البرتغاليين
في «رالي البوغاز» المنظم من نادي الزوارق
بطنجة ،وأجريـت معه حوارا لفائـدة جريـدة
«لو ماتان» التي كنت مراسال جهويا لها
بالشمال ،واستمرت صالتي به إلى أن عُينــت
مديـــرا للمكتب الدولي لوكالة أنباء المغرب
العربي بالبرتغـال حيث ازدادت صلتــي به،
مهنيـــا وإنسانيا ،قوة ومتانة ،إلى يوم وفاته.
الراحل كان رجــال متعــدد االهتمامـــات،
ولكن فكره كان منصبا علي مشروع مركزي
بالنسبة إليه :تعزيز عالقــات التعـــاون بين
البرتغال والعالم العربي.
ولهذه الغاية ،أنشأ سنة  1985المعهد
البرتغالي العربي للتعاون الذي التأمــت فيـه
مجموعة رائدة من السياسيين واألكاديميين
والباحثين والخبـــراء وأساتــذة الجامعـــات
واإلعالميين ،وكان لهـذا المعهـد الفضـــل
في شـــرح عدالــة القضايا العربيــة ،وعلى
رأسها قضية الصحراء المغربيــة والقضيـــة
الفلسطينية ،حيــث كانت تجمعــه عالقـــات
متينة مع الراحل ياسر عرفـــات ،كما أنه كان
يحظى باحترام واعتبـــار جل القادة العرب،
ملوكــا ورؤســاء ،تشهــد على ذلك الصـــور
العـــديـــدة التي تجمعــه بالزعمـاء العـــرب
بالمشرق والمغرب ،التي تزين جدران مكتبه
بشارع الجمهورية الرئيسي بلشبونة.
لقــد كــان الراحــل مانويــل أوغوست
بيتشيرا ،خير سفير للعالم العربي بالبرتغال
والدول الناطقة بالبرتغالية التي كـــان أيضا
يشرف على برامج تعاون وتكامل معها.
وكان شديد الحــرص على تتبع تطـــور
قضايا التنمية والديمقراطية وحقوق اإلنسان
وحقوق المرأة بالعالم العربي ،ويساهم في
تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تحملها بعض
اللوبيات ،وذلك عبر ندوات صحافية ولقاءات
ومحاضرات يحتضنها مركز قصر «الكريميو»
األدبي بلشبونة الذي أنشئ سنة  1846بإذن
مكتوب من طرف الملكة دونا ماريا الثانية
( )1834 - 1826حيث تنظم مختلف أنشطة
ولقاءات المعهـــد الذي خطط منذ انطالقته
لفتح مسارات جديدة للتعاون والصداقة مع
العالم العربي وكــوّن ،لتلك الغاية ،لجانا
تشرف على قطاعات االقتصاد والثقافــة
والعلـــوم والتقنيـــات الجديدة والسياحـــة
والشـــؤون االجتماعية واإلعــالم والتواصل
وغيرها ،تحت إدارة وإرشاد المؤسس مانويل

بيتشيرا الذي يعتبر المحرك الرئيسي ألنشطة
المعهد ،إلى يوم وفاته.
إن حبّه الكبير للمغرب وانخراطه المبكر
في عملية توضيح المرتكزات األساس لقضية
الصحراء المغربية ،نظرا الطــالعــه الواســع
على ملف االستعمــار الفرنســـي واإلسبانـي
للمغرب ،حيث إن موقفــه جلب عليـه الكثيـــر
من المشاكل في عالقات المعهد مع بعض
الشركاء ،ولكنه استمر إلى آخر لحظة وفيا
لمبادئه المنصفـــة لقضايـــا الحق والعدل
واإلنصاف بالنسبة للمغرب ولسائر األطراف
العربية داخل المعهد.

هذه رسالة وفاء وتقدير واحترام لروح
الفقيد العزيز الذي قد يستحيل وجود خليفة له
على رأس المعهد بكفاءته و حماسه وتفاؤله
الدائم ،وديبلوماسيته في التعامل مع القضايا
الصعبة ،سواء على مستوى األفراد أو الدول،
قــال لي ذات يــوم ،يقولــون عني إنني
عربي جيّد ،والحق أنني في الحقيقة برتغالي
جيد ،ألن البرتغالي الجيد هو الذي يبحث عن
الخير لبالده والعمل على أن تهيمن الصداقة
والصفاء واألمن في عالقــة بــالده مع سائر
شعوب العالم .

عزيز كنوني

هــذه رسالــة مواساة وجهتها للمعهد البرتغــالي العربـــي للتعــاون بلشبونـــة
بمناسبـــة وفــاة رئيسه الراحــل مانويـــل أغوست بيتشيرا:
لقــــد كـان للرحـيل المفاجئ لصديقنا الدكتور مــانويــل أوغوســت بيشيرّا األثــر
العميق في جميع من عرفوه أو اقتربوا منه ،فلقد كان رجال فاضال محبوبا ومقدّرا من
الجميع.
وسوف يضل الراحل العزيز ،بالنسبة لي ،صديقا ومرشدا ورمزا .
كما أن رحيله المفاجئ ،سوف يحرك الكثير من مشاعر الحــزن واألسى سواء بالبرتغال
أو بالعالم العربي حيث كانـــت تربطـــه عالقات صداقة مع عدد من القادة العرب وأيضــا
مع العديد من رواد الفكر والثقافة واالقتصــاد العرب .حيث إنه كان يتمتع باحترام
وتقدير من كافة األوساط الفكرية والثقافية العربية.
وإحساسـا منــه بضعـــف عـــالقـــات التعــاون بين بالده والعالم العربي رغم
وجود فرص هائلة في كل مجاالت التعاون ،ونظرا أيضا للروابط التاريخية التي تجمع
البرتغال بالعالم العربي ،فقد أنشأ ،بمعية كوكبة من رجال السياسة والفكر واالقتصاد
سنة  ،1985المعهــد البرتغالــي العربي للتعاون الذي استمر على قيادته إلي ليلة وفاته،
فلقد جعــل من قضية الصداقـــة والتعــاون البرتغالي العربي سببـــا وغاية لوجوده
وحرص ،بإمكانيات ذاتية ،على دعم وتطوير دينامية التعاون البرتغالي العربي المتعدد
االهتمامات.
أعلم أن المعهـــد العربي البرتغـــالي للتعاون سوف يتعافى بعد هذه الخسارة
الكبيرة التي أصابته ،ولكنه لن يكون أبدا كما كان من قبــل ،ألن الراحل بيتشيرا،
ببساطة ،ال يمكن تعويضه.
O súbito  desaparecimento do dignitário  Dr. Manuel Auguste
Pechirra comoveu profundamente todos aqueles que o conheceram
ou  quem se aproximou dele, tanto o  querido falecido, foi amado, considerado e apreciado por todos.
Para mim, o Sr. Pechirra foi e continuará a ser, para sempre, um
amigo, um guia e um símbolo cujo desaparecimento será profundamente sentido tanto em Portugal como em todo o mundo árabe onde
teve muitos amigos, entre os principais dirigentes. políticos, mas também nos círculos da intelectualidade árabe.
Sensível  aos múltiplos laços históricos que unem seu país ao mundo
árabe, do Rio ao Oceano e à falta de dinamismo das relações de cooperação entre seu paíse e os países árabes, apesar do enorme potencial de
possibilidades de cooperação existentes, O saDr. Pechirra teve a genial
ideia de fundar; en 1985  um instituto de cooperação luso-árabe do qual
foi, até à sua morte, o instigador, o animador e o provedor.  
Reforçar as relações de amizade e cooperação de Portugal com o
mundo árabe era, para ele, uma paixão, uma razão de ser. Sei que o
Instituto Luso-Árabe para à Cooperação vai procurar recuperar depois
de tão grande perda, mas nunca o será, como antes, porque  o falecido
Manuel Pechirra  é, simplesmente, insubstituível.
  .Que sua alma descanse em paz

Aziz GUENNIUNI - TANGER

 • -سميـة أمغـار

هل الراقصة مايا تستحق كل هذا الهرج والمرج بعد ظهورها
على سطح يخت في وضع من أوضاعها «المعتادة» كراقصة
و«منشطة» لـ «مجتمعات» النشاط ،برّا كانت ،أو بحـرا ،أو جوّا،
ُ
يكمُل
فالنشاط ابنُ بيئته أو بيئة أصحابه ،و «صحباته» وهو ال
إال بهز األرداف وتحريك األثداء ،بشكل «يحـرك» في جماعــة
«المنتشطين» غرائز جنسية ال يحصل «نشاط» بدون إثارتها.
وهو ما حصل فعال ،يوم اليخت المشهود ،واألمواج تراقص
اليخت ،ومايا تراقص «أصدقاءها» بشكل طرب له الجمع السعيد،
ولكنه استفز عددا كبيرا من «نشطــاء» المواقع ،الباحثين دوما
عن «الشيق» والمثير ،مما يشجع على عملية «البرطجــة» التي
يجد الكل فيها مآربَ ومنافعَ.
فهل يستحقّ فيديو مايا «المسرّب» من داخل «الشلة» ،كل
تلك التقارير واالستجوابات والتعاليق ،لتبرز الراقصة مايا وكأنها
نجمة «بحق وحقيق» تواجه مستجوبيها بحدة بالغة ،ومنتقديها
بشدّة وسطـوة ظاهـرة ،ربما بغاية االستفــزاز أوالبوزـ أو إثارة
االنتباه.
ُ
قصة اليخت معروفة ،وهي قصة من قصص المجون التي ال
تستحق االلتفات إليها ،حتى وإن كان من بين أبطالها مجموعة
من كبار شخصيات البلد ،وهم «أصدقاء» مايا كما ادعتّ .
كل
ذلك ال يهم أحدا أصال ،ممن ال تستهويهم حفالت المجون وال
يعنيهم وال يرعبهم حضور «شخصيات كبيرة» في البلد.
الراقصة ،أيّ راقصة ،هذا شغلها فإن لم ترقص في يخت
أو عند كبير من الكبار ،رقصت في ملهى ،أو في حانة أو ،مع
بعض الحظ ،في مناسبات اجتماعية يكون فيها «هز البطن» من
«المنشطات» المرغوب فيها .كل ذلك غيرُ ذي أهمية بالنسبة
للسواد األعظم من المواطنين الرشداء الحكماء ،األسوياء ،الذين
ال تعنيهم اختيارات البعض وطرق تكسبهم .ما استفزّهم ،هي
الطريقة التي خرجت بها لتبرير ما ال يمكن تبريره ،وليس هو
«جلسة الشهيق والنهيق وخرجان الطريق» بل الوقاحة التي
ردّت بها على منتقديها والكالم الفظ الذي توجهت به إليهم عبر
مجموعة «المتهافتين» على استجوابها حيث اعتبرت أن المشكل
يوجد في عقـول النــاس ،وأنه ال معنى للعزوف عن االستمتــاع
بالحياة ،بسبب فيروس كورونا وأن «جمعها» النشيط ،لم يكن
معنيا بتدابير الحجر الصحي بسبب قلة عدد «المستفيدين»,
فالحياة تستمر رغم األزمة والموت ،ولذا فإنها تجد متعة كبيرة
في الرقص مع من تحب ،وأنه يستحيل عليها أن تتخلى عن «هزّ
البطن» واألرداف كلما سنحت لها الفرصة بذلك !..
وهذا شُغلها على كل حـال ،وتلك اختياراتهــا ،ولكن الذي
ليس «شغ َلها» وال من ح ّقها ،هو أن تتهكم على مواطنيها بأن
تتهمهم بالحقد والحسد ،و«السم» وتدعوهم ،حين ال يقدرون
على الوصول لليخوت ،أن يذهبوا للبحر أو للواد ،وأن يحملوا
«بوطاتهم» و «دالحهم» وطواجينهــم ويستمتعوا «حتى هم»
بالبحر ،بطريقتهم و ما يناسب مستواهم .....يعني! .
هؤالء أيها «الشطاحة» بلغة المغرب والمغاربة ،يفضّلون
االستمتاع بفسحة الصيف «على نفقتهم» هم ،وليس على نفقة
هـزّ الدبـر وتحريـك الثدييـن ،بطريقـة مبتذلــة .والمرأة منهم ال
تأكل من ثديها وال تعتبر السفور والعري والفجور فنّا تعيش منه
أو عليه .هؤالء ال تعنيهم وال ترعبهم معرفة «الكبار» مهما علت
مسؤولياتهم ،وتكدست ثرواتهم وانتفخت أوداجهم وغزا الصلع
رؤوسهم ،وال التمسح بهم ،والتفاخر بصحبتهم ،حتى وإن كانوا
من الوزن الثقيل ،حتى وإن كان بمقدورهم توفير الحماية الكافية
للراقصات و «المنشطات» ،حين يقدمن على استفزاز مواطنيهم
بالسباحة علنا في عز إغالق الشواطئ كتدبير وقائي ضد الجائحة،
حتى ال تلحقهم غرامة وال سجنٌ .......وال هم يحزنون !.

جريدة طنجة
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ثورة الملك والشعب :

اخلطاب امللكي دعوة �إلى احلياة

ضيح

رد تو

مج

الوباء الذي ف�ضح انهيار
منظومة ال�صحة العمومية
محمد العمراني

هل كان والبد من انتشار الصور الصادمة التي تناقلها الناشطون عبر مواقع
التواصل االجتماعـي عن واقـع مستشفياتنـا العمومية لنكتشف االنهيـار التام
لمنظومة الصحـة العمومية ببالدنا؟!!.

(تتمة ص  )1
ولذا اعتبر هــذا الخطاب دعــوة إلى الحيــاة ،ومن أجـــل
الحياة  في إطار خطة تنتصر للحكمة والتوازن والمسؤولية  في
مواجهة جائحة مهددة ،انتصر المغرب عليها في مراحلها األولى
بفضل رؤية ملكية  حكيمة وتراجع  خطوات أما م زحفها المدمر،
على مختلف بلدان العالم  .
الملك دعا إلى تغليب القيم األساسية للشعب المغربي في
مواجهة سرعة انتشار الوباء ،درءا لمزيد من اإلصابات والوفيات،
وأثار االنتباه إلى أن تفاقم الوضع ،ال قدّر اهلل ،سيفضي إلى حجر
صحي شامل ،بما سيخلفه من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية
قاسيةـ على المواطنين وعلى االقتصاد الوطني .رغم الجهود
المبذولة  من طرف الدولة للتخفيف من وطأة الجائحة على
الفئات المتضررة ،فضال عن توسيع وتقوية أسباب العالج  من
الفايروس الذي انتشر ،بقوة وبسرعة ،في مختلف بقاع العالم  .
وتساءل الملك ضمنيا عن أسباب  تفاقم الوضع بالمغرب،
بعد فترة كان مضرب المثل ،على مستوى العالم ،في مواجهة
الجائحة  ،ليخلص إلى القول بأن تخفيــف الحجر في مختلــف
الجهات أغـرى بعض المواطنين باعتبار أن الوباء انتهى  وأن
عليهم أن يتخلصوا من التدابير االحترازية والوقائية.
لكل هؤالء و لعموم الشعب  ،وجـه الملك  نداء  تنبيه إلى
أن معركة العالم مع الفايروس لم تنته بعد  ،وأن سلوك بعض
المواطنين من  المشككين في وجوده  و المستخفين بتدابير
الوقاية منه ،سلوكٌ غير وطني ،ويعاكس جهــود الدولـة في
التصدي للوباء بعد أن  جندت الدولة موارد هامة  للتصدّي له
وبعد أن أطلق الملك خطة غير مسبوقة إلنعاش االقتصاد الوطني

المتضرر من تبعات الجائحة  ،ومشروعا  رائدا لتعميم التغطية
الصحية لجميع المغاربة  وبعد أن أنشأ صندوقا خاصا لدعم
الفئات المتضررة .وهي مبادرات ملكية رائدة ،ككل المبادرات
الملكية  التي يطلقها جاللته لتصحيح التدبير الحكومي للشأن
العام ،أولتقويم األوضاع االجتماعية واالقتصادية والحياتية
للشعب المغربي .ولكن فئات واسعة من المواطنين تشعر  بأن
لو استطاعت الحكومة أن تبلور تلك المبادرات  بكفاءة  ،وتنزلها
على أرض الواقع في وقتها الحقيقــي ،وبحجمها  ومدلولها
وبعدها الوطني لكانــت مشاكل عديدة  ،اجتماعيــة وثقافيــة
واقتصادية وإدارية  وبيئية ،التي يتضرر منها المواطنون   ،قد
وجدت طريقها إلى الحل المطلوب .ومن هذه القضايا ما الحظه
الرأي العام من ارتباك في تعامل الحكومة مع الجائحة واختالل
في تدبير المراحل األولى ،على مستوى التنظيم واالستقبال
والعالج  .
ومن كرم أخالق الملك وتواضعه  ،أنـه لم يُرد أن يختتم
خطابــه الذي اتسمــت بعض فقراته بنوع من القســوة إزاء
المستخفيــن بتدابير الوقايــة ،دون التأكيــد على أن خطابــه
ال يحمل معنى من معاني المؤاخذة أو العتاب ،وإنما هو بوحٌ
صادق  بالقلق الذي يشعر به جاللته جرّاء تفاقم الوضع بالبالد،
في حين ،يؤمـن الملك بقدرة المغاربة على محاصرة الوباء
والتقليص من انتشاره ومن األضرار الخطيرة التي يتسبب فيها
للوطن والمواطنين ،بشيء من الوعي والتضامـن المســؤول
واالنخراط التام بإيمان وثقة وتفاؤل ،في ثورة جديدة للملك
والشعب من أجل الحياة.

ع .كنوني

�س�ؤال مغربي �آين :اللوم على من بالتحديد؟؟؟
يفضل الكثيرون إلقــاء اللوم على
الدولة دائما في كل شيء ،من نظافة
الشوارع إلى زحمة السير ،مرورا باتساخ
األحياء والدروب ،ووصوال حتى انتشار وباء
كورونا.
العادة األولى التـــي نربي عليهــا
أنفسنا ،والتي ورثناهــا من جيل آخــر،
والتي نربي عليها أبناءنا اآلخر دائما هو
المخطئ .لم نتعلم إلى حدود اللحظــة
تلك الخصلة الطيبة ،التي يتسلح بها
المتحضرون ،والتي تقوم على البحث أوال
عن مكمن الخلل في ذواتنا وفي أنفسنا،
أي القيام بالنقد الذاتي ،وبعد ذلك ،وإذا
لم نجد نمر إلى البحث عن مواطن خطأ
في أماكن أخرى.
هاته الخصلة الطيبة هي حل لكثيــر
من المشاكل التي نحياها .هاته الخصلة
الطيبة ستمكننا ،إذا كنا جادين وراغبين
فعال في ذلك ،في االنتقال من حال إلى
حال ،وفي تطوير مجتمعنا بل تثويره،
وجعله شبيها بالمجتمعات األخرى ،تلك
التي نتحدث عنها بانبهار كبير ،وننسى
أن ذلك االنبهار سببه إحجامنا عن القيام
بخطوات بسيطة للغاية في معيشنا
اليومي قد تنقلنا من حال التأخر إلى حال
التقدم في رمشة عين.
االعتراف بالخطأ ،االعتذار وهو فضيلة
كبرى ،تحمل المسؤولية حين الخلل أو
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هل كانـت بالدنا في حاجة إلى تفشي وباء كورونا لنقتنـع بأن اختيارات
الحكومات السابقة وعلى امتداد سنوات مضـت أوصلت منظومـــة الصحــة
العمومية إلى حافـة اإلفـالس؟!!.
استغــرب فعــال من التعليقـــات الغاضبـة للمواطنيــن من عـدم قـــدرة
المستشفيات العموميــة على استقبال العـدد الكبير من المصابين ،ومن عدم
توفر الطاقة االستعابية الكافية على مستوى أسرة اإلنعاش ووحدات العناية
المركزة ،وكأننا نكتشف ألول مرة هذا الواقع الصادم..
ما من شك في أن بالدنا تدفــع اليوم ثمنا باهظا لالختيارات الحكومية،
التي كانت تعتبر قطاع الصحة العمومية قطاعا مكلفا وغير منتـج ،حيث الزالت
تصريحات سي بنكيران رئيس الحكومة السابق يرن صداها في أوذان المغاربة
عندما أعلنها مدوية :حان الوقت لترفع الدولة يدها عن الصحة العمومية ،وأنه
يجب فسح المجال أمام القطاع الخاص ليستثمر في هذا المجال ،ولذلك سارعت
حكومة بنكيران إلعداد قانون يمنح الحــق الصحاب الشكارة باقتحــام مجال
الصحة..
والنتيجة إهمال فظيع للبنيات األساسية بالمستشفيات العمومية ،تقشف
كبيــر على مستـوى ميزانيـات تجهيــز المؤسسات االستشفائيــة بالمعــدات
الطبية ،فشل تام لنظـام الراميـد ،والهـدف دفـــع المواطنيـــن لطلب العالج
بالمصحات الخاصة...
غير أن الضربة القاضية التي أطاحت بمنظومة الصحة العمومية ببالدنا
كانت على مستوى الموارد البشرية..
لقد كان من النتائــج المباشرة لسياسة التقشف التي نهجتها الحكومات
المغربيــة المتعاقبــة ،إلى حدود يوم النــاس هـذا ،حـدوث نزيف خطيــر على
مستوى الموارد البشرية..
فاإلحصائيات الشبه الرسمية تؤكد أن أزيد من  7000طبيب مغربي هاجر
خالل السنوات األخيرة نحو فرنســا ،بعدما تلقــى تكوينه األكاديمي بكليات
الطب المغربيــة ،ونسبة مهمة منهم في تخصصــات التخديـــر واإلنعاش،
ناهيك عن عدد األطباء الذين اختاروا الهجرة نحو دول أخرى ،كإسبانيا ،ألمانيا،
كندا والواليات المتحدة األمريكية..
ولذلك ال يجــب أن نصــدم بصور المرضى وهــم ملقـــون في الممـــرات
ينتظرون دورهم للدخول إلى وحدات االنعاش والعناية المركزة ،ذلك أن مجموع
أطباء اإلنعاش والتخدير بالمستشفيات العمومية اليتجاوز عددهم  ،200وهو ما
يفسر حجم الضغط الهائل المفروض عليهم ،ويعطينا صورة جلية عن مستوى
اإلرهاق والتعب الذي وصلوا إليه...
علما أن نزيف هجرة األطباء المغاربة سيزداد حدة خالل الفترة المقبلة ،حيث
عمدت عدة دول إلى تسهيل إجراءات استقطابهم ،بل وتقديم حوافز مهمة لهم
مع بروز حجم الخصاص عندهم على مستوى األطباء ،بل وحتى على مستوى أطر
التمريض..
مالعمل إذن؟
واهم من يعتقد أن إعادة بناء منظومة الصحة العمومية ببالدنا سيتم بين
عشية وضحاها ،فاالمر ليس مرتبطـا فقط بالموارد المالية ،بل يحتاج إلى وضع
مخطط متكامل يجمع بين توفير التجهيـزات والبنيات التحتية الضرورية ،وبين
تكوين العنصر البشري ،الذي يتطلب عدة سنوات ،مع ضمان توفيــر مناصب
الشغل الكافية لتنزيل مخطط إصالح المنظومة الصحيـة ،وانتهـاء بتوفيــر
العـــالج لجميع المواطنين باعتباره حقـــا يكفلــه الدستور المغربي..
المؤشرات األولية تؤكد أنه إذا كانت لجائحة كورونا من دروس وعبر ،فإنها
نبهت إلى أن قطاع الصحة العمومية ليس قطاعا اجتماعيا مكلفا ماليا ،وأن
الدولة عليها أن تتخلص من هذا العـبء ،بل هو قطاع حيوي يجب أن يظل
في صلب اهتمامـات الدولـة ،ومن صميم اختصاصاتها ،واعتقد أن الخطب
الملكية األخيرة تؤكد وعي الدولة بأهمية القطاعات االجتماعية ،خاصة الصحة
والتعليم ،ألن الجائحة كشفت مخاطر االعتماد على القطاع الخاص في تدبير
هاته القطاعات..
أملنا أن تكون الدولة قد استخلصت الدروس والعبر من تداعيات هذا الوباء
اللعين..

يقول «المجذوب»:
الوقوع فيه ،اإليمان بأنني لست أفضل
من اآلخرين ،ولست أسوأ من اآلخرين،
بل مثلي مثل اآلخرين ،وأرتكب مثلما
يرتكبون هم أخطاء ،وأقوم مثلما يقومون
هم بأشياء صائبة كثيرة ،ونتعلم كل يوم.
اليوم ،ومع اضطرارنا للتعايش مع
التعليم عن بعد ألبنائنا ،علينا أن نتذكر
أمرا آخر ال يقل أهمية عن التعليم هو
التربية ،وهي الكلمة التي تسير ندا للند
مع التعليم في كل وزارات العالم.
علينـــا أن نعلــم الوافديـن الجدد،
أن كثيرا من أخطاء القدامـى ومن هــم
في حكم القدامى ،وإن كانوا صغارا في
السن سببها إيماننا أن الخطأ دائما في
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مجتمعاتنا يقع على اآلخر ،وأن وهما ما
يصور لنا أنفسنا مالئكة معصومين من
الخطأ ،نمضي اليوم بطوله في مراقبة
اآلخرين وانتقادهم وننسى األهم :مراقبة
أنفسنا…
نأسف لقولها بهاته الصراحة العارية
والجارحة ،ولكن جزءا رئيسيا من نكبتنا
في زمن كورونا وانتكاسة الحالة الصحية
المغربية سببه هاتـــه الخصلة السيئة
بالتحديد :خصلة لـــوم اآلخريــن وإعفــاء
النفس من أي انتقاد.
للتأمل ليس إال ،لمن كان ذا عقل أو
ألقى نظرات القراءة وهو شهيد.

*عن أحداث .أنفو

َما ْب ِغ ْيت ْم َو ْاج َب ْح ِري ْتهْ َدا
وم ْت َ�س َّع ْف ْج ْن َح يِان..
ْوال ْب ِغ ْيت ْ�س َما َيا ْف ُي ْ
وح ْم ْن َه ْاد ال ْك ْ�س َدة
ْح َّتى ْت ْخ ْر ْج ُّ
الر ْ
ْو ْن َخ ِّلي ْو َرا َيا ْ�ش َح ْال ْم ْن َ�ص ْاح ْب ْغ َو يِان..
ْ
ْج ْب ِحي عْ َم ْار ْو ْم َل
ى�..ش َّلى ْم ْن ْ�شهْ َدة
َما ْح ِ�ضي ُتو ْم ْن ْز َنا ْب ْر عْ ْد َي يِان..
�ض ْب ْة ْال ْغ ْد ْر َج ْات َي مْ ْ
مهْ َدة
وب جْ ْ
ال ْج ُذ ْ
رْ ْ

الن..
ْن ْح ْم ْد ّْ
رب ْال ْو َرى ا ِّللي ِبيهُ ْ
وم ْب يِ
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وبه وجب الإعالم..
ال يسعني المجال هنا ،للحديث بإسهاب
عن األدوار المنوطة بمختلــف وسائل اإلعالم،
في بلورة وعي الجماهيـر ،وتحسيسها بالقضايا
األساسية التي يعسر عليها استيعاب مصادرها،
وإمكانيات تجاوزها أو ترسيخ جذورها ،اعتمادا
على مرجعيات ومعطيات موضوعية تراعي قاعدة
مصداقية الخبر وحرية التعليق عليه.
ومن بـاب المستحيـل ،أن نجد إعالماً حراً
ونزيها ،يعتمـد هذه المصداقيـة في مجتمـــع
متخلف مستبد ،يتربص بكل شكل من أشكال
حرية التعبير ،ويستخدم مختلف الوسائل الدنيئة
والقمعية ،لشراء الذمم ،وتكميم األفواه.

خاطب الملك الشعب ،بلغة
الشعب وفهمه الشعب الذي
كان ينتظر خطاب ثورة الملك
والشعب ،ليسترجع ذكريات
القومة التاريخية التي أظهرت
للعالم مدى قدرة التالحم بين
العرش والشعب ،على قهر
األزمات ورفع التحديات  .
الخطاب  الملكـي عكـس  روح
التضامن بين الملك والشعب
خالل مراحل مؤامرة غشت  في
معركة الكرامة ،و انخراط
الملك والشعب في معركة
الحياة  من أجل حماية النفس
وهي ثاني «الكليات الشرعية
الخمس»  ،بعد الدين وقبل
العقل والنسل والمال.
إذ بالنفس تتحقق لإلنسان
الحياة اإلنسانية والكرامة والعزة
والسالمة من أي أذى (اإلمام
الشاطبي)   .

ويشهــد التاريــخ ،كيــف استطـاع اإلعـالم
الحر النزيه الشجاع ،في بعض الدول المتقدمة
بأوروبا وأمريكا ،أن يتحرى الحقيقة بحس مهني
مسؤول ،في القضايا الكبــرى لشؤون الدولـة،
فأطاح بالرؤوس الفاسدة ،وعرى ما كان مستورا
من تجاوزات وسلوكات استنزفت المال العام ،أو
خرقت القانون الذي هو المقدس واألسمى.
وال يجـدر بنـا أن نقــارن بين إعالمهـم
وإعالمنا،ما دام البون شاسعا بيننا وبينهم ،ولن
تفضي بنا المقارنة إلى نتيجة ترضينا ،بقدر ما
ستزيدنا ألما وحسرة ،يكفينا من باب السلوى
أن نعود إلى إعالمنـا في أوج سنـوات الرصاص
والقهر ،كيف رفع لواءه صحفيون أفذاذ ،بمهنية
عالية وشجاعـة ال نظيـر لها ،رغم اإلمكانيـات
المحدودة المتاحــة ،بل إن وسائــل اإلعــالم
العمومية الرسمية كانــت متقدمة بمسافــات
ضوئية عن حالها البئيس الذي يندى له الجبين
حاليا ،سواء على مستـوى القنوات التلفزيونيـة
المستهترة بالمشاهدين ،أو اإلذاعية المستخفة
بآذان المستمعين.

(البقية ص)2

�أ�شغال �إجناز منطقة الأن�شطة التجارية بالفنيدق تتوا�صل
تتواصل األشغال في تشييـــد منطقة
النشاط االقتصادي التي تقــررت إقامتهــا
بالفنيدق ،في محيط مدينة سبتة ،بعد أن تم
منع األنشطة التجارية الغير قانونية انطالقا
من هذه المدينة.
ويتعلق األمر بعمليات التسطيح وفتــح
المسالك على مساحــة  10هكتــارات من
مساحة المنطقة التي تغطــي  90هكتـــارا
والتي ستكــون جاهزة مع مطلع السنـــة
القادمة .ويعتقد أن ميزانية أولية قد رصدت
لمرحلة األشغال األولى بحوالي مائة مليون
درهم  .ومعلــوم أن هذه المنطقة ستكون
مخصصة للتجــارة وللصناعات الخفيفـــة
وكانت الغاية من إنشائها خلق فرص الشغل
للمئات من العاملين في تجارة التهريب
من منطقة سبتــة الحرة والتي سُدت في
وجوههم كل المنافد لالسترزاق بعد إغالق
المعبر ،سواء بسبتــة أو بمليلية ،في إطــار
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تدابير استثنائية أملتها ضرورة حماية التجارة
والصناعة الوطنيتين  .وبطبيعة الحال كان
لهذا اإلجراء نتائج سلبية على بعض تجار
المضيق وتطوان ،وعلى المتاجرين بالسلع
الواردة من سبتة ومليلية بالعديد من المدن
المغربية بالشمال والجنوب ،وال شــك أن
مشروع منطقة الفنيدق ستوفر فرص شغل
جديدة وقانونية سواء لتجار هذه المدن أو
للمشتغلين بنقل السلع عبر معبر «طاراخال»،
مع العلم أن سلع سبتـة يمكنها الدخول
عبر ميناء طنجة المتوسط بعد أداء رسوم
الجمارك.
لقـــد أجمــع كــل المتتبعين لقضيـــة
«التهريب» عبر معبــر طاراخال أن مبـــادرة
منطقة التجارة بالفنيدق ،مــبادرة ذكيـــة،
يمكنها أن تتطور في اتجــاه خلق منطقـــة
تجارية حرة بالمنطقة تجلب ،ال محالــــة،
استثمارات داخلية وخارجية مهمة.

فكيـــف يمكــن أن نطمئــن على حــال
إعالم مريـض منخـــور باالسترزاق والمحابـاة
والفسـاد ،ليكون القاطـرة الدافعــة المواكبـة
بنزاهة وتجرد ،لمختلف التحوالت التي يعرفها
المجتمع في اتجاه تنمية محلية ،ما دامت اآللة
المتحكمـة عـن بعـد هي التي تحركـه وتحـدد
المعطيات التي عليه الترويج والتهريج لها ؟
لقد آن األوان ،ونحن في عز استفحال هذا
الوباء الذي يختبـر قدراتنـا على التصـدي له،
واالنتصار على هجمتـه الكاسحة المباغتة ،أن
نعيد النظر بصرامة وتجرد ،وبنقد ذاتي نزيه،
في العديد من سلوكاتنـا الهوجاء الالمسؤولـــة،
وسـوء تدبيرنا لشؤوننا األساسيــة المصيرية
التي لم نكن في مستـوى تحملهــا في كافـــة
القطاعـات ،والتي من بينهـا بكيفيـة أساسية
الصحة والتعليم ،وأن نجعل من إعالمنا مرآة
عاكسة لمجمل التحوالت التي تسعى إلى تحقيق
تنمية تتوخى تحقيق السعادة واالطمئنان ،لهذا
الشعب الذي يفنى في حب مغربه.
إن اإلمكانيـــات التي يتوفــر عليها هــذا
الطابور من الصحفيين واإلعالميين المحليين،
كان من المفروض أن ترقـى بهم إلى تحسين
عطائهم ،ومصداقيـــة معطياتهم ،سيما وأن
لهم بيتا يحميهم..
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