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Le PLF 2021 renfloue 
la Caisse de compensation 

Principales orientations sociales du Projet 
de Loi de Finances 2021

mise à plat par le gouvernement Benkirane

Covid 19
Tanger retombe dans l’Etat 

d’urgence sanitaire 
Depuis lundi 26 oc-

tobre, il est interdit 
de se rendre à tanger ou 
de quitter la ville sans dis-
poser d’une autorisation 
spéciale de déplacement 
justifié, ceci à cause d’une 
recrudescence des cas de 
contamination au Covid19 
enregistrée juste avant la 
fête du Mouloud et pendant 
les vacances scolaires.

ainsi, des contrôles dras-
tiques sont opérés à l’en-
trée et à la sortie de la ville 
ainsi que dans les gares fer-
roviaires et routières de la 
préfecture tanger-assilah.

Ces mesures resteront 
en vigueur jusqu’à nouvel 
ordre. 

D’autres restrictions en-

La compagnie aérienne irlan-
daise Ryanair, en partena-
riat avec l’Office national 

marocain du tourisme (ONMt), a annon-
cé qu’elle augmentera la fréquence de 
ses vols à destination et en provenance 
du Maroc pendant l’hiver. 

ainsi, depuis dimanche 25 octobre, 

Ryanair devait assurer 58 vols par se-
maine à travers lesquels elle relierait 45 
lignes au départ et à destination d’agadir, 
Essaouira, Fès, Nador, Oujda, Marrakech, 
Rabat et tanger. 

ainsi, l’aéroport Ibn Batouta de tanger 
sera relié à Paris, Bruxelles, Madrid et 
Marseille.

trées en vigueur mercredi 
28 octobre, seront main-
tenues jusqu’au mercredi 
11 novembre courant, à 
savoir : la fermeture des 
cafés et des commerces 
à 22 heures, celle des 
restaurants à 23 heures ; 
l’interdiction d’organiser 
des matchs de football ou 
autres regroupements de 

toute nature ; cela outre la 
stricte observation des me-
sures de protection deve-
nues classiques comme le 
port obligatoire du masque, 
la distanciation, les me-
sures d’hygiène, etc. 

Les autorités locales 
rappellent que tout man-
quement à ces règles de 
protection sera sanctionné.

Transport aérien

Réouverture du ciel de Tanger 
à Ryanair
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

Exigence espagnole de la franchise carburant
 pour les camions marocains

Le Maroc préfère négocier directement avec l’UE

COVID 19
 L’efficacité des méthode du 

Wali Mohamed M’hidia   
se mesure au degré de  synergie d’action et d’ardeur à la tâche 

La récente réactivation par l’Espagne d’un 
vieux mécanisme à l’égard des routiers 

marocains, resté inappliqué pendant plus de 28 ans, 
a suscité l’indignation des exportateurs nationaux.

L’application de ce mécanisme appelé «Fran-
chise carburant», s’est traduite par une intensifica-
tion des verbalisations à l’encontre des routiers qui 
dépassent la limite de 200 litres de gasoil «maro-
cain» dans leur réservoir.

Signe d’une amplification de la tension, la date 
de la prochaine réunion de la commission mixte 
maroco-espagnole chargée du tIR n’a, à ce jour, 
pas été fixée. 

D’ailleurs, l’administration marocaine n’a pas l’in-
tention de convoquer cette réunion et le sujet abordé en 
marge d’une réunion du Conseil de gouvernement a dé-
cidé de discuter de cette problématique dans sa globalité 
avec l’Union Européenne (UE).

ainsi, le ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur 
(en charge du Commerce extérieur) Moulay Hafid Elalami 

Depuis l’apparition du Co-
ronavirus, le Wali de la 
région tanger - tétouan 

- al Hoceima, Mohamed M’hidia, 
ne ménage aucun effort dans la 
lutte contre la pandémie. Il veille, 
avec pragmatisme et efficacité, 
à ce que la région du nord soit, 
autant que possible, la moins 
impactée, une tâche qui est 
loin d’être aisée,  eu égard aux 
rebondissements imprévisibles 
de la pandémie du Covid 19, par-
tout dans le monde.

Le wali veille personnellement 
à la suffisance,  la qualité et les 
moyens mis en œuvre en matière 
de  de lutte contre le Coronavirus  
dans la région. Il  n’hésite pas à 
effectuer des visites dans les éta-
blissements de Santé et dans les 
quartiers sinistrés, pour tenir en-
suite des  réunions de travail,  au-
tant de fois que nécessaire,  avec 
les responsables concernés.

Mêmes démarches dans les 
zones commerciales pour s’as-

et celui de l’Equipement et du transport, abdelkader ama-
ra, ont pris en main ce dossier, pour défendre jusqu’au bout 
les intérêts du Maroc. 

Il s’agit de négocier un nouvel accord spécifique, 
lequel devrait remplacer une multitude d’accords bi-
latéraux liant le Maroc à un certain nombre de pays 
membres de l’UE.

En attendant, le royaume a mis  en œuvre des mesures 

surer de l’approvisionnement  
des marchés et le respect des 
consignes sanitaires.

Il faut souligner que la pandé-
mie est survenue à un  moment 

sous ses ordres, non seulement 
maintenir la cadence d’avance-
ment de ces travaux, mais aussi 
veiller à la protection sanitaire 
du personnel affecté à ces chan-

réciproques, mais moins brutales que celle de l’Es-
pagne, se traduisant par une circulaire signée par la 
direction des Opérations spéciales d’import-export 
au port de Tanger-Med, affirmant qu’ il est désormais 
interdit à tout camion espagnol, ne disposant pas 
d’une attestation de partenariat avec une entreprise 
marocaine, d’entrer sur le territoire national. 

Cette mesure légale intervient en réactivation 
d’une loi datant de 2012 que le Maroc avait mise 
en veilleuse, stipulant qu’en vertu d’un accord bi-
latéral maroco-espagnol, signé en 2012, les cargai-
sons des camions espagnols doivent répondre, de 
façon stricte, à toutes les conditions mentionnées 

par l’accord de 2012, au risque d’être délestés de leur 
cargaison et refoulés vers le pays d’origine.

En outre, cet accord bilatéral stipule que les remorques 
et camions en provenance d’Espagne doivent disposer 
de documents originaux et non plus de simples pho-
tocopies de ces documents, comme cela était toléré 
jusqu’ici.

où la région du nord  était enga-
gée  dans de grands chantiers 
inscrits au  projet tanger-métro-
pole. Il aura fallu au Wali et à l’en-
semble des intervenants placés 

tiers, comme à l’ensemble des 
citoyens.

Mais, avec son ardeur au tra-
vail, son volontarisme, son com-
portement assidu sur le terrain, 
son sens de l’écoute et la sy-
nergie qu’il a réussi à impulser 
entre les différents acteurs de la 
région, le Wali M’hidia parvient 
à affronter,  avec  lucidité,  les 
nombreux défis qui se posent 
à lui.

Tout cela peut se vérifier dans  
la métamorphose de tanger et sa 
région qui se poursuit bon train : 
le palais de la culture et des arts 
est achevé, le nouveau port et sa 
corniche  affichent fière allure, 
et la ville est parsemée  de nom-
breux espaces verts,  jardins pu-
blics, terrains de proximité, etc.

Bref, les choses avancent nor-
malement, les mesures de sécu-
rité sont respectées et le monde 
des affaires tourne malgré les 
contraintes imposées par la 
pandémie. 
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après une marche mati-
nale de trois kilomètres, 
effectuée, en tenue ap-

propriée, samedi dernier, 24 oc-
tobre, à travers l’écrin verdoyant 
de Boubana, en commémoration 
de la « Journée internationale de 
la lutte contre la poliomyélite » 
éradiquée grâce principalement 
à la lutte acharnée menée à tra-
vers le monde contre ce fléau, 
par le Rotary international, et 
grâce à laquelle le virus ne ré-
siste plus que dans trois pays : 
Nigéria, Pakistan et afghanistan, 
la Présidente amal Jainat et des 
membres de son club Rotary 
tanger Doyen qui s’active dans 
une démarche socio-culturelle 
et humanitaire de façon conti-
nue, depuis sa création en 1932, 
se sont directement rendus, en 
début d’après-midi, au quartier 
de Bénimakada à tanger, pour 
remettre un gros lot de matériel 
didactique destiné aux enfants 
autistes de l’association «al Iss-
rar li tawahoud ». 

L’achat de ce matériel spéci-
fique résulte de la recette d’une 
soirée de gala organisée pour la 
cause, le 21 février dernier, avec 
le concours de généreux parte-
naires, en présence du président 
Najib akhrif et de dirigeants de 
l’association ciblée. 

Le terme « tawahoud » (au-
tisme) désigne un trouble de 

Le poste frontalier de l’en-
clave occupée de Seb-

ta est fermé depuis une année, à 
la suite d’une décision prise par 
le gouvernement marocain pour 
éradiquer le phénomène de la 
contrebande qui occasionnait 
au royaume des pertes directes 
s’élevant à plus de 700 millions 
d’euros par an, entre Sebta et 
Mellilia, outre des pertes hu-
maines si l’on tient compte de 
la perte tragique de plusieurs 
femmes-mulets, dans les sil-
lages du transport de produits 
de contrebande à travers les la-
byrinthes de la frontière

ainsi, après avoir réussi à 
mettre fin à cette pratique qui 
dure depuis des décennies, la 
décision a été prise, mais sans 
qu’aucune alternative préalable 
ou du moins immédiate ne soit 
proposée aux personnes qui 
dépendaient exclusivement de 
cette activité interdite. 

Résultat : la fin du commerce 
de contrebande afflige des mil-
liers de familles.

Si l’on doit se féliciter que le 
Maroc ait franchi une étape im-

est complexe et hétérogène.
En effet, plutôt que d’au-

tisme, on parle aujourd’hui de 
«troubles du spectre de l’au-
tisme (tSa)» qui regroupe tout 
un éventail de formes cliniques, 

La prévalence des tSa est 
généralement estimée autour 
de 1% de la population. Les gar-
çons sont plus souvent atteints 
que les filles, environ 4 fois plus, 
dans toutes les classes sociales 
et dans tous les pays.

Les troubles tSa ne se gué-
rissent pas mais, pour beau-
coup d’enfants, les symptômes 
s’améliorent avec le traitement 
et l’âge.

En effet, en grandissant, cer-
tains enfants atteints d’autisme 
finissent par mener une vie nor-
male ou quasi-normale. 

Les travaux dans le domaine 
éducatif et pédagogique consti-
tuent des pistes d’intérêt majeur 
dans la prise en charge des per-
sonnes autistes : orthophonie, 
psychomotricité, pédagogie. Et 
c’est là où se situe l’importance 
et la nature du don fait, samedi 
dernier, par le Rotary Club tan-
ger Doyen à l’association « al 
Issrar li tawahoud ». Un matériel 
spécifique que le club a mis plu-
sieurs semaines à se procurer. 

La cérémonie de don s’est dé-
roulée au siège de l’association, 
en présence de la présidente 

Les produits importés y entre-
ront en franchise de droits de 
douane, et ne seront taxés qu’au 
moment de leur acheminement 
vers le marché local.

En fait, il ne s’agira pas d’une 
zone franche au sens classique 
du terme, puisqu’elle n’accueille-

ra pas des activités industrielles 
ou logistiques et n’exportera pas 
des produits fabriqués sur site 
avec une fiscalité avantageuse.

Il s’agira plutôt d’une zone 
d’activité économique, à voca-
tion commerciale, pour laquelle 
les autorités ont cherché un mo-

développement d’origine neu-
robiologique, sévère et précoce, 
passant souvent inaperçu dans 
la petite enfance et apparaissant 
avant l’âge de trois ans. Il est lié 
à des anomalies du dévelop-
pement du système nerveux 
central, se caractérisant par 
un isolement, une perturbation 
des interactions sociales, des 
comportements déficients ré-
pétitifs, voire obsessionnels des 
troubles du langage devenant 
évidents avec l’entrée en société 
(garderie, crèche, école).

Un enfant autiste peut sem-
bler se développer normalement 
pour se replier ensuite et deve-
nir indifférent à tout contact so-
cial. Il ne cherche jamais à avoir 
un quelconque échange avec 
les gens qui l’entouraient.

De nombreux enfants autistes 
affichent une sensibilité réduite 
à la douleur, mais sont anorma-
lement sensibles aux sensa-
tions comme le son, le toucher; 
ils peuvent résister au fait d’être 
câlinés ou pris dans les bras, 
entre autres stimulations senso-
rielles. 

Les manifestations de l’au-
tisme peuvent varier d’un enfant 
à l’autre et chez un même enfant, 
dans le temps.

Toutefois, cette classification 
est loin d’être exhaustive, car, 
dans la réalité, le tableau clinique 

portante pour arrêter la contre-
bande, le royaume doit, cepen-
dant, accélérer ses projets de 
substitution, notamment dans le 
nord, afin de trouver de réelles 
solutions à la crise qui s’est ins-
tallée dans les zones adjacentes 
à Sebta. 

Parmi les projets recensés, les 
autorités marocaines ont pensé 
à la création dune «zone d’activi-
té économique» dont les travaux 
de construction sont en cours à 
Fnideq, pour un coût global de 
8,3 millions d’euros. Elle devrait 
être prête dans quelques mois. 

amal Jainat conduisant une 
délégation de son club Rotary 
Doyen, aux côtés du président 
Najib akhrif et de responsables 
de son association d’assistance 
aux enfants autistes.

En plus du matériel offert, 
d’une valeur de 120.000,00 di-
rhams, la présidente du club a 
remis à l’association, un chèque 
bancaire représentant le reli-
quat de la recette de la soirée 
caritative. En outre, deux jeunes 
autistes sont pris en charge par 
le club rotarien pour leur scolari-
sation spécifique. 

Pour le président akhrif, cette 
action volontaire du Rotary club 
tanger Doyen, contribuera à 
l’amélioration, voire à la moder-
nisation des méthodes spéci-
fiques d’enseignent dispensé 
aux enfants de l’association.

« au nom de nos élèves, de 
leur staff d’encadrement et de 
leurs parents, je tiens à remer-
cier le club Rotary tanger Doyen 

dèle pour qu’elle constitue un 
espace « sous douane », c’est-
à-dire en franchise de droits de 
douane.

Concrètement, le projet 
consiste à créer une zone com-
merciale de 23 ha, sur un foncier 
appartenant à la société tanger 
Med Spécial agency (tMSa), 
à proximité de Sebta. Elle ac-
cueillera des commerçants de 
Fnideq mais aussi ceux Maro-
cains de Sebta, tous impactés 
par la fermeture du passage 
frontalier tarajal.

La zone comportera des lo-
caux commerciaux sous douane 
sous forme d’entrepôts comme 
ceux de la Madraba à Sebta, une 
partie logistique hors douane et 
des locaux administratifs des 
services de douane, avec des 
restaurants, cafés et parkings 
aux alentours de cette zone. 

Les commerçants pourront y 
introduire légalement des mar-
chandises importées, notam-
ment à travers le port tanger 
Med, sans payer de droits de 
douane.

Si ces marchandises sont 

pour ce précieux don, mais aus-
si pour la transparence qui a en-
touré cette opération caritative 
bénévole dont nous avons suivi 
le déroulement depuis le début » 
dira-t-il. 

La présidente rotarienne qui 
a salué cette nouvelle action 
de son club, a souligné le rôle 
du Rotary dans l’action so-
ciale, au niveau international, 
se félicitant du fait que cette 
cérémonie ait coïncidé avec la 
commémoration de la «Journée 
internationale de la lutte contre 
la poliomyélite » célébrée le 24 
octobre de chaque année, au ni-
veau universel.

Mme amal Jainat qui était ac-
compagnée du Past-adjoint du 
Gouverneur (aDG) Maghrébin 
du Rotary, karim Bouzoubaâ 
et de l’aDG actuel tarik Cheikh 
Lahlou, a tenu à exprimer aux 
membres dirigeants de l’asso-
ciation, plein succès dans leur 
noble mission humanitaire.

réexportées, elles sortiront du 
pays toujours sans payer de 
droits de douane. Mais si elles 
sont destinées au marché local, 
elles seront soumises aux diffé-
rents droits, contrôles et procé-
dures en vigueur, à leur sortie de 
la zone

a cette zone d’activité écono-
mique s’ajoutera un grand centre 
commercial à M’diq, qui com-
prendra différentes marques. 

Ces zones contribueront à ab-
sorber une partie des chômeurs 
qui dépendaient de la contre-
bande. toutefois, un processus 
de requalification est envisagé 
pour aider le reste des chômeurs 
à lancer de petites entreprises 
ou faciliter leur insertion sur le 
marché du travail. Cela peut être 
fait dans le cadre de l’Initiative 
nationale de développement hu-
main (INDH) ou d’un encourage-
ment qui incitera des entreprises 
à s’installer dans la région. Ce 
travail est en cours.

Il s’agit seulement d’accélérer 
les choses afin de mettre rapi-
dement fin au calvaire des habi-
tants de la région. 

Fin de la contrebande avec Sebta
Accélérer les chantiers de substitution à Fnideq 

enfants autistes

Chantier en cours dans la zone commerciale de Fnideq 
en substitution aux activités de contrebande avec Sebta. 
Une accélération des travaux serait souhaitable ! 

La Présidente Amal Jainat du Rotary club Tanger Doyen, com-
muniquant au Président de l’association « Al Issrar li tawahoud », 
Najib Akhrif, la liste du matériel didactique offert aux élèves de son 
association, dont une partie apparaît en arrière-plan.

Ph : DR

Ph : DR

Le Rotary club Tanger-Doyen 
au chevet des 
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La nouvelle est rapportée 
par notre confrère ara-

bophone «assabah» dans son 
édition du jeudi 29 octobre 2020, 
signalant la reprise  de guerres 
intestines au sein du parti de 
la justice et du développement 
(PJD), à tétouan et sa région, 
alors que la campagne pour les 
législatives 2021 n’a même pas 
encore commencé.

Selon le quotidien, deux prin-
cipaux clans s’entredéchirent à 
nouveau, alors que le parti est en 
perte de popularité.

« Conflits internes éclatent à 
nouveau dans les rangs du PJD 
au Nord du pays. Coulisses, 
guerre des accréditations, les 
fameuses «tazkiyates» néces-
saires pour entrer aux élections, 
et une vieille guerre des clans 
entre les partisans du membre 
fondateur, Lamine Boukhoubza, 
et ceux du maire de tétouan, Mo-
hamed Id aomar, divisent encore 
une fois les frères dans la région 
de tanger-tétouan-al Hoceima » 
écrit le assabah expliquant que : 
« les partisans du premier ( clan) 
sont actuellement en train de for-
mer un front d’opposition pour 
barrer la route au très controver-
sé maire de la ville blanche, éga-
lement dirigeant du parti, pour 
l’empêcher de se porter candidat 
aux prochaines élections. L’idée 
est de faire tout le possible pour 
le priver de l’accréditation du par-
ti. Pour ce faire, les adversaires 
entendent mener une campagne 
contre lui, lui demandant d’abord 
des comptes quant à sa gestion 

Les essais cliniques ré-
vélés efficaces dans 

plusieurs pays, le Maroc devrait 
recevoir, en décembre prochain, 
près de 10 millions de doses du 
vaccin chinois anti Covid-19 fa-
briqué par Sinopharm.

au début, seulement 5 millions 
de Marocains seront vaccinés, à 
raison de 2 doses par personne, 
administrées à un intervalle de 
21 jours. Le royaume  devrait 
recevoir, par la suite, 17 millions 
de doses, avec une possibilité 
d’achat de 3 millions d’autres, en 
cas de besoin.

a noter que d’ici le 15 no-
vembre, le Maroc recevra les 
résultats des essais cliniques ré-
alisés sur 600 volontaires maro-
cains, et pourra ainsi entamer la 
fabrication du vaccin après avoir 
reçu les autorisations et les tech-

Mercredi dernier, il a été procédé à l’inauguration, à tanger, 
de la Maison Méditerranéenne du Climat (MMC).

La cérémonie inaugurale s’est déroulée en présence du 
Haut-Commissaire aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la 
désertification, Abdeladim Lhafi, accompagné du  wali de la 
région de tanger-tétouan-al Hoceïma, Mohamed Mhidia, de la 
présidente du Conseil régional, Fatima El Hassani, entre autres 
personnalités du secteur.

Ce projet  fait partie d’un processus de mise en place de l’ins-
titutionnalisation de la prise en charge des changements clima-
tiques dans les pays de la Méditerranée, à travers la création 
de la Fondation des MMC, une association à but non lucratif, 
créée en février 2018, avec pour objectif la création d’un cadre 
juridique et légal et l’orientation des décideurs du pourtour mé-
diterranéen sur les principales questions liées au changement 
climatique. 

Une convention lie la FMMC à la région de tanger-tétouan-al 
Hoceima, en tant que principal partenaire.

La réforme du système de gestion des investissements 
publics est lancée. 

Dans ce cadre, une enveloppe de 230 milliards de DH sera 
consacrée , en 2021,  aux investissements publics dans la région 
tanger-tétouan-al Hoceima,  s’inscrivant dans un  programme 
obéissant à une nouvelle directive voulant que la sélection des 
projets soit réalisée selon des critères basés sur l’impact écono-
mique, social et environnemental. Le but est de créer des postes 
d’emploi et de promouvoir la préférence nationale.

Les établissements et entreprises publics (EEP) ont leur plan 
d’action pour un montant de 81,9 milliards de DH, un niveau 
bien inférieur à celui de cette année où il était question de 101,2 
milliards de DH.

Ces EEP vont procéder à la répartition régionale de leurs 
programmes. ainsi, c’est le grand Casablanca qui arrive en tête 
avec des investissements de l’ordre de 16,958 milliards de DH. 
Les voiries, prises en charge par Casa aménagement absorbent 
1 milliard de DH en 2021 sur un coût global estimé à 2,39 mil-
liards de DH.

De son côté, la région de tanger-tétouan-al Hoceima devra 
accueillir 8,042 milliards de DH d’investissements. ainsi, l’ONEE 
mettra 904 millions de DH pour l’adduction d’eau potable en 
milieu urbain et rural ainsi que l’assainissement liquide, sur un 
coût global de 7,627 milliards de DH.

L’ORMVa du Loukkos investira 208 millions de DH (sur 
2,821 milliards de DH) pour l’aménagement hydro-agricole de 
Dar khrofa sur un périmètre de 21.000 ha. De son côté, tMSa 
compte investir 1,149 milliard de DH en 2021 sur un coût global 
de 32,887 milliards de DH pour le port de tanger Med 1 et tanger 
Med 2 ainsi qu’une plateforme industrielle.

des affaires de la ville durant les 
deux derniers mandats. L’objec-
tif est ainsi de l’affaiblir et de lui 
ôter le soutien de la direction du 
parti».

Pour ce faire, ajoute le quoti-
dien national,  ses détracteurs 
ne comptent ménager aucun 
effort. Ils menacent de déterrer 
de vieux dossiers, ceux relatifs 
notamment aux coulisses de la 
constitution de la majorité à la 
tête de laquelle il dirige la ville et, 
s’il le faut, ceux de ses démêlés 
avec la justice. 

Selon assabah, plusieurs 
conseillers locaux ont déjà reti-
ré leur soutien au président du 
Conseil de la ville. D’autres en-
core planchent actuellement sur 
une refonte totale des listes des 
accréditations. Il faut dire, note le 
journal, que les défaites succes-
sives du PJD lors des dernières 
élections partielles dans la ré-
gion de tétouan ont sérieuse-
ment entamé, non seulement la 
popularité d’Id aomar, mais éga-
lement la solidité et la cohésion 
des rangs du parti dans cette 

nologies nécessaires de la part 
des scientifiques chinois, avant 
son exportation vers l’afrique.

Les personnes prioritaires 
qui devraient recevoir les pre-
miers vaccins sont le personnel 
de la santé et de la sécurité, les 
personnes de plus de 65 ans, 
les personnes atteintes de ma-
ladies chroniques, les femmes 

région. D’autant que le clan qui 
appuie ce dernier n’a pu résister 
que grâce au soutien incondi-
tionnel de l’ancien secrétaire gé-
néral, abdelilah Benkirane.   

« En plus de la dispersion de 
ses rangs, le PJD connaît égale-
ment une situation d’attentisme 
et d’immobilisme dans toutes 
les villes de la région, estime le 
quotidien arabophone, affirment 
que «  les activités du parti de 
la Lampe sont devenues rares, 
voire inexistantes alors que ses 
élus locaux multiplient des er-
reurs de gestion ». 

Le parti a d’ailleurs perdu la 
commune de Fnideq dont la 
gestion est désormais entre les 
mains du parti national des in-
dépendants (RNI) et ses alliés, 
souligne  assabah, concluant : « 
Et pour ne rien arranger, le parti 
islamiste n’attire plus de monde. 
Les adhésions ont nettement re-
culé et personne ne frappe plus 
à sa porte. D’ailleurs, son dis-
cours, complètement à l’opposé 
des actes de ses dirigeants, ne 
convainc  plus personne ! ».

enceintes, ainsi que les fonc-
tionnaires et les personnels des 
transports en commun.

Il faut souligner  que la vaccina-
tion contre le Coronavirus est fa-
cultative. Le ministère de la Santé 
a prévu, tout de même, de lancer 
une campagne de sensibilisation 
pour montrer son importance 
dans la prévention du virus.

Futures égislatives 

Les PJDistes se tirent 
dans les pattes à Tétouan

Coronavirus

Dans un mois, le Maroc reçoit 
10 millions de lots du vaccin 

chinois anti Covid-19

Inauguration, à Tanger,
 de la

Maison 
Méditerranéenne 
du Climat - MMC

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Investissement 
public en 2021 
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ActuAlités

Le Roi Mohammed VI a présidé, mercredi 14 octobre dernier, un Conseil des ministres, consacré à 
l’examen des orientations générales du projet de Loi de Finances (PLF) pour l’année budgétaire 

2021, ensuite approuvé lors du dernier Conseil de gouvernement tenu vendredi 16 octobre.

Le PLF 2021 renfloue 
la Caisse de compensation 

Dans la soirée du 19 octobre, les 
deux Chambres du Parlement 

ont tenu une séance plénière conjointe 
consacrée à la présentation du PLF 202, 
par le ministre de l’Économie, des Fi-
nances et de la Réforme de l’administra-
tion, Mohamed Benchaâboun.

Parmi les points sociaux notables qui 
nous intéressent aujourd’hui dans ce dé-
bat national autour du PLF 2021, notam-
ment l’activation du registre social qui 
permet le ciblage des populations, il y a 
d’abord le renflouement de la Caisse de 
compensation qui, quoi que peu consé-
quent, bénéficiera de 12,54 milliards de 
dirhams pour soutenir les prix de la fa-
rine, du sucre et du gaz sur le marché, 
sachant que 80% de cette somme ira à 
la subvention du gaz butane. a noter que 
l’enveloppe totale dépasse celle de 2020.

Rappelons que c’est le précédent gou-
vernement de abdelilah Benkirane qui a 
mis à plat cette caisse, néanmoins mira-
culeusement épargnée par le gouverne-
ment actuel, eu égard à la chute specta-
culaire du pouvoir d’achat des citoyens, 
dramatisé par la survenue de la pandé-
mie du Covid 19. 

Rappelons que, sous le gouvernement 
Benkirane, le premier de l’histoire ma-
rocaine à avoir osé toucher à la Caisse 
de compensation, au grand dam des 
couches nécessiteuses et moyennes de 
la société marocaine, cette caisse a failli 
rendre son dernier souffle sous les me-
naces du chef du précédent gouverne-
ment qui était inconsciemment et résolu-
ment décidé à supprimer le soutien aux 
prix du gaz butane, du blé et du sucre, 
après celle mise en exécution des hydro-
carbures.

Le deuxième volet social s’illustre 
dans la solidarité nationale via une 
contribution sociale de solidarité qui 
s’appliquera aussi bien aux sociétés 
qu’aux personnes physiques.

Cette mesure s’avère nécessaire en 
ces temps de crise économique due à la 
pandémie, pour laquelle l’Etat compte ré-
colter 5 milliards de dirhams de recettes 
qu’il injectera dans le fonds d’appui à la 
cohésion sociale.

ainsi, ce fonds qui distribuait, entre 
autres, des aides aux familles néces-
siteuses dans le cadre du programme 
Tayssir qui finançait le , ou octroyait un 
revenu aux femmes veuves, servira dé-
sormais aussi, au financement de l’élar-
gissement de la protection sociale à l’in-
formel. Ce fonds changera ainsi de nom 
pour intégrer cette nouvelle mission et 
sera rebaptisé : « Fonds d’appui à la pro-
tection et à la cohésion sociale ».

Excellente mesure sauf que cette 
nouvelle contribution sociale de solida-
rité soulève quelques critiques quant à 
sa structuration financière, notamment 
dans son volet ciblant les personnes 
physiques qui seront appelées à contri-
buer à hauteur de 1,5% de leur revenu 
mensuel net , à un taux qui s’appliquera 
à tout revenu, salarié, foncier, agricole 
ou professionnel, à partir d’un seuil de 
10.000 dirhams net par mois. Soit, à titre 
d’exemple, un prélèvement minimum de 
150 DH par mois pour un salarié qui per-
çoit un net de 10.000 DH.

En apparence, cela semble correct, 
mais un problème se pose quand on 
sait que le calcul ne fait pas la différence 
entre une personne qui vit avec 10.000 
DH par mois et une autre qui touche un 
salaire de 60.000 DH ou une rente im-
mobilière de 300.000 DH. Les trois sont 
taxées au même taux, sans aucune pro-
gressivité, contrairement au barème de 
l’IR qui prend en compte une certaine 
progressivité. 

ainsi, l’absence de ce principe rend 
cette mesure injuste d’un point de vue 
fiscal. 

Il apparaît donc que l’Etat opte, encore 
une fois pour le choix de la facilité en 
faisant payer toujours les mêmes. alors 
que la fortune, le patrimoine ou les suc-
cessions, qui représentent un grand gi-
sement de recettes fiscales, ne sont pas 
touchés. Cela montre que l’on ne veut 
pas entrer dans un modèle social juste et 
équitable, où les citoyens sont taxés cha-

cun selon son pouvoir de contribution. 
autre mesure d’importance pour le 

secteur social de l’emploi essentielle-
ment, celle du renforcement de l’inves-
tissement public devrait atteindre les 230 
milliards de dirhams au titre de l’exercice 
budgétaire 2021. a cet effet, 45 milliards 
de dirhams seront mobilisés au titre du 
Fonds Mohammed VI pour l’investisse-
ment. 

C’est dans cette optique que l’on a 
conclu le «Pacte pour la relance éco-
nomique et l’emploi» entre l’Etat et le 
secteur privé. a cela s’ajoute la signa-
ture des contrats programmes pour la 
relance des secteurs du tourisme, de 
l’événementiel et des traiteurs ainsi que 
des entreprises opérant dans les parcs 
d’attraction et de jeux. tous ces disposi-
tifs visent à insuffler une nouvelle dyna-
mique auxdits secteurs et préserver les 
emplois. 

autre mécanisme mis en place, la 
création du Compte d’affectation spé-
ciale «Fonds Mohammed VI pour l’in-
vestissement» dont la mission sera 
centrée autour de l’appui aux activités 
de production, l’accompagnement et le 
financement des grands projets d’inves-
tissement publics et privés. 

Le deuxième axe du projet de Loi de 
Finances 2021 concerne le lancement 
de la généralisation de la couverture mé-
dicale de base sur la période 2021-2022 
marquant ainsi une première étape de la 
réforme sociétale relative à la généralisa-
tion de la couverture sociale.

Ce chantier sera accompagné par la 
réhabilitation et la mise à niveau des 
structures hospitalières. ainsi, un bud-
get d’environ 20 milliards de dirhams 
sera alloué au secteur de la Santé au 
titre de l’année 2021. Il sera par ail-
leurs procédé à l’ouverture de 5.500 
postes budgétaires. autres mesures 
prévues dans ce sens, la révision du 
cadre légal et réglementaire qui régit 
l’assurance maladie obligatoire et la 
simplification du système fiscal pour 
les professionnels à revenu limité, en 
instaurant une contribution profes-
sionnelle unifiée.

Cette dernière devrait générer 5 mil-
liards de dirhams de recettes qui seront 
affectées au «Fonds d’appui à la protec-
tion sociale et à la cohésion sociale».

Pour ce qui est du secteur de l’Edu-
cation, il sera doté, au titre de l’année 
budgétaire 2021, d’une enveloppe de 72 
milliards de dirhams et bénéficiera éga-
lement de plus de 18.000 postes budgé-
taires. 

Concernant ces deux départements, 
parents pauvres de l’Etat, on doit opérer, 
au cours de l’année prochaine, la géné-
ralisation de l’assurance maladie obliga-
toire (aMO), elle-même venant s’ajouter 
à l’augmentation des postes budgétaires 
dans le domaine de la Santé et par ail-
leurs aussi de l’Education, à hauteur 
respective de 1.500 et 2.000 postes, en 
sus de 3,717 MMDH pour les dépenses 
de matériel et 1,378 MMDH pour les dé-
penses d’investissements.

Principales orientations sociales du Projet de Loi de Finances 2021

mise à plat par le gouvernement Benkirane
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Une vingtaine de projets 
sont inscrits sur 

la liste des monuments et sites 
à réhabiliter pour redonner une 
valeur culturelle au patrimoine 
de tanger, jusque-là modeste ou 
en état de délabrement, en dépit 
des affirmations stériles de ceux 
qui se disent défenseurs de ce 
patrimoine. 

aujourd’hui, fort heureuse-
ment, au lieu de paroles creuses 
meublant un mythe stérile, on 
assiste enfin, à des faits et actes 
palpables se reflétant dans de 
nouveaux équipements struc-
turants en cours de réalisation 
progressive.

« En tout, ce sont 24 sites 
faisant partie du patrimoine de 
la ville qui seront transformés 
en espace culturel devant ani-
mer la cité du nord, révèle notre 
confrère Saïd kadri.

Pour l’heure, annonce-t-il, seuls 
les travaux de 4 projets sur les 24 
ont été concrètement  achevés. Il 

L’incertitude plane sur la pérennité des lignes maritimes à 
destination du Maroc. a l’origine de cette situation, le re-

confinement annoncé par la France.
Plusieurs heures avant le reconfinement, l’Excelsior, un ferry 

de la société GNV a quitté, jeudi 29 octobre, le port de Sète à des-
tination du Maroc. Quant aux bateaux programmés pendant le 
reconfinement, l’incertitude demeure.

Contactée, la société de ferries GNV précise qu’il n’y a pas « à 
priori », d’annulation concernant les navires qui assurent la liai-
son entre la France et le Maroc.

Pour les autorités du port de Sète, le bateau du jeudi 29 octobre 
était resté  confirmé. Cependant, on ne donnait aucune précision 
sur les programmations des prochains jours. La situation devrait 
s’éclaircir quand les mesures associées au reconfinement seront 
définitivement détaillées.

s’agit, dans l’ordre, du musée Villa 
Harris, du château Perdicaris, de 
Riad Sultan kasbah et du Mau-
solée Ibn Battouta, (NDLR :quoi 
que ce dernier, n’en déplaise à 
ses défenseurs,  serait difficile-
ment assimilable à un monument  
patrimonial, eu égard à plusieurs 
considérations que nous avons 

évoquées à plusieurs reprises).
Quatre autres projets sont en 

travaux: Borj Naam, l’ex-prison 
de la kasbah, le cinéma alcazar 
et le Cap Spartel qui abritera le 
musée des Phares.

Les projets restants seraient 
en cours d’étude. Du moins sou-
haitons-le!

ActuAlités

N’en déplaise à ses défenseurs, le Mausolée Ibn Battouta, dans la 
médina de Tanger, serait difficilement assimilable à un monument  
patrimonial, eu égard à plusieurs considérations que nous avons 
évoquées à plusieurs reprises.     

Ph : DR

Le très réputé artiste-peintre marocain, Mohamed Melehi, 
admis en soins intensifs dans un hôpital parisien pour 

une infection au Covid-19, est décédé mercredi 28 octobre 2020.
Agé de 84 ans, Mohamed Melehi, l’une des figures de proue de 

l’art moderne marocain, se trouvait en France pour des contrôles 
médicaux avant de contracter le virus. Il est décédé au CHU am-
broise Paré où il était admis en réanimation.

Chef de file de la modernité marocaine et artiste cosmopolite, Mohamed Melehi est né en 1936 à 
assilah. Son œuvre a contribué à façonner l’esthétique des réseaux artistiques postcoloniaux et 
panarabes à travers ses expérimentations géométriques, la révolution culturelle opérée avec l’École 
de Casablanca mais aussi son travail de photographe, éditeur, designer, affichiste et muraliste.

Précurseur d’une nouvelle expression picturale, Mohamed Melehi entame,  très jeune, son par-
cours artistique en Europe. Il n’a que 19 ans lorsqu’il intègre l’École des beaux-arts de Séville en 
1955. Il rejoindra celle de Madrid l’année suivante. En 1958, alors que l’artiste quitte l’Espagne pour 
l’Italie, il organise sa première exposition personnelle à la Bibliothèque américaine de tanger. Cette 
exposition montre un parti-pris radical dans lequel l’artiste assume pleinement sa modernité dans 
un Maroc fraîchement indépendant.

Installé à Rome de 1957 à 1961, il travaillera avec la galerie trastevere. 
Bien que très implanté dans la scène artistique romaine, Mohamed Melihi décide de découvrir 

Paris, puis les Etats-Unis, devenus pour lui le nouvel épicentre de l’art. Il s’installe à New York à la 
fin de l’année 1962 et se met à peindre une série de tableaux révélateurs de son immersion au cœur 
d’un paysage culturel, urbain et musical qui le fascine et l’inspire.

Durant les dix années passées à l’étranger, Melehi prend part à l’émergence de courants artis-
tiques majeurs à travers la plupart des capitales culturelles occidentales. 

Le grand artiste décide de regagner le Maroc en 1964, avec l’envie de contribuer au dynamisme 
culturel de son pays. Il intègre l’École des Beaux-arts de Casablanca, alors dirigée par Farid Belk-
ahia. Il y enseigne de 1964 à 1969.

Ses créations artistiques ont fait l’objet de nombreuses expositions dans le monde entier et 
plusieurs rétrospectives lui ont été consacrées. 

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à 
l’ensemble des membres de la famille Melihi  et familles alliées ; aux très nombreux fans de l’artiste 
disparu  et à la grande famille des artistes marocains, priant Dieu le tout Puissant d’avoir le défunt 
en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter soutien et patience à sa 
famille et à tous ses proches afin de les aider à traverser cette dure épreuve et les protéger de tout 
malheur. amine

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

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

grinante nouvelle du décès survenu  le 27 octobre 2020,  du 
très cher regretté ahmed CHakkOUR, co-gérant du com-
plexe touristique Le Mirage à tanger.

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

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos 
condoléances les plus attristées à son fils Mehdi ; à son frère 
abdeslam ; à sa sœur Naïma ; à l’ensemble des membres de 
la  famille Chakkour et familles alliées ; ainsi qu’à tous les 
proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur pro-
fonde 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 remer-
ciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

NécrologieNécrologie
L’artiste-peintre Zaïlachi 

Mohamed Melehi 
succombe au covid-19

Ahmed CHAKKOUR
rappelé à Dieu

Enfin, du concret au lieu de paroles stériles :

Réhabilitation du patrimoine 
culturel de Tanger 

Reconfinement en France 

La liaison maritime 
Tanger Med – Sète 

pourrait être supprimée
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Hay Benkirane 

Une jeune femme 
se jette du 3ème étage

Le quartier Benkirane à tanger, a été douloureuse-
ment secoué dernièrement par un acte déses-

péré et fatal d’une jeune femme âgée de 26 ans qui a 
mis fin à ses jours en se jetant du 3ème étage du domicile 
familial.

Selon l’entourage de la victime, cette dernière souf-
frait apparemment ces derniers temps de troubles psy-
chiques à cause de problèmes qu’elle aurait récemment 
vécus, ce qui expliquerait probablement son acte suici-
daire.

Le corps de la jeune femme a été évacué à la morgue 
pour autopsie, alors qu’une enquête est ouverte pour 
tenter de reconstituer les fils de drame.

uuuuuu 

Gzenaya

Trafic massif 
de psychotropes 

Le service de la police judiciaire relevant de la 
préfecture de police de tanger a interpellé, 

dans la matinée de samedi 24 octobre, trois individus 
âgés de 28 à 36 ans, pour leurs liens présumés avec un 
réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psy-
chotropes.

Parmi ces suspects, deux ont été interpellés au ni-
veau du point de contrôle routier à Gzenaya, au moment 
de leur arrivée à bord d’une voiture légère. 

La fouille du véhicule a donné lieu à la découverte et 
la saisie de 2.272 comprimés psychotropes, dont 292 de 
type «Ecstasy» et 1980  de nature «Rivotril». Las poli-
ciers de service ont également découvert à bord de la 
voiture, trois armes blanches, quatre téléphones por-
tables et une somme d’argent sans doute provenant de 
la vente de drogue. 

L’enquête policière a conduit à l’interpellation d’un 
troisième complice, à bord d’un véhicule qui suivait celui 
des trafiquants.

On apprendra, par la suite, que l’un de ces trois cri-
minels faisait l’objet d’un avis de recherche lancé à son 
encontre, au niveau national, par 

la police judiciaire de Rabat pour son implication 
présumée dans deux affaires de trafic de drogue et de 
coups et blessures à l’arme blanche.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue, pour 
les besoins de l’enquête et instruction du dossier judi-
ciaire d’usage.

Dans le même ordre de trafic, la police judiciaire du 
District de Bénimakada à tanger, a réussi à mettre la 
main sur le surnommé «Hammou», un quinquagénaire 
au casier judiciaire bien garni , alors qu’il était en pos-
session de 300 comprimés psychotropes.

Ce criminel faisait l’objet d’une surveillance dis-
crète par des policiers, ce qui a permis de le prendre 
en flagrant délit de commercialisation de psychotropes 
dans un lieu public. 

Chefchaouen

Suicide d’une mère 
de famille

trompant la vigilance de son entourage, une mère 
de deux enfants s’est isolée, lundi 26 octobre, 

dans une chambre du domicile familial pour se donner 
la mort en se pendant à une corde.

Le corps de la victime a été retrouvé pendu, par des 
memvres de sa famille qui ont remarqué son absence 
prolongaé inhabituelle et se sont à la rechercher. Quand 
ils l’ont finalement retrouvée dans sa chambre, il était 
trop tard. 

Le corps de la jeune femme a été évacué à la morgue 
pour autopsie, alors qu’une enquête est ouverte pour 
dévoiler les causes et reconstituer les circonstances de 
ce drame familial.

uuuuuu 

Nador

Escroquerie et 
émigration clandestine 

Une plainte déposée par sept candidats à l’émi-
gration clandestine, a mis la police judiciaire de 

Nador sur la piste d’un réseau spécialisé dans ce genre 
de trafic, qui a subtilisé la somme de 30 000 dirhams à 
chacun de ces clandestins, contre la promesse de les 
faire entrer, en Espagne, une promesse non tenue.

L’enquête ouverte a permis aux policiers d’interpel-
ler trois membres de ce réseau, âgés entre 26 et 35 ans, 
pour escroquerie et organisation d’émigration illégale et 
à la saisie de dix bateaux traditionnels, dont un équipé 
d’un moteur, utilisés pour ce trafic.

Les trois passeurs ont été placés en garde à vue pour 
complément d’enquête, identification de complices 
éventuels et instruction du dossier judiciaire d’usage.

uuuuuu 

Trafic de viande avariée 

Audience du tribunal 
fixée au 5 novembre 2020 
a titre de confirmation de l’article publié dans 

notre précédente édition, rappelons que 980 ki-
logrammes de viandes avariées et donc impropres à la 
consommation, sortis d’abattoirs clandestins, ont été 
saisies, lundi 19 octobre, par la police judiciaire préfecto-
rale de tanger, en coordination avec les services de la Di-
rection générale de la surveillance du territoire (DGSt), 
l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Ali-
mentaires et le Bureau municipal d’Hygiène.

Les investigations menées dans le cadre de cette af-
faire ont permis d’interpeller le conducteur d’un tripor-
teur qui distribuait ces viandes rouges et blanches ainsi 

que des dérivés comme des saucisses et de la viande 
hachée, à des marchands spécialisés dans la restaura-
tion rapide ambulante.

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

Il a été ensuite placé en détention préventive à la pri-
son locale de tanger.

Il apparaîtra, par la suite que ce trafiquant de viandes, 
avait trois complices : son neveu, également arrêté et 
détenu à la prison locale de tanger ; l’épouse du princi-
pal accusé, à qui ce dernier payait un salaire mensuel de 
3.000 dirhams pour la préparation et l’assaisonnement 
de la viande impropre à la consommation , et un em-
ployé payé à 100 dirhams par jour, pour la livraison de la 
viande et la récolte de l’argent auprès des clients.

Ces deux complices sont poursuivis en état de liberté 
provisoire.

Alors que la première audience du tribunal est fixée 
au 5 novembre prochain, le ministère public a ordonné 
la destruction de la viande saisie, infectée par la bactérie 
Staphylococcus, qui fait partie des principales causes 
d’infections des voies urinaires.

uuuuuu 

Tanja Balia 

Arrestation d’un dealer 
de cocaïne  

Dans la soirée de dimanche 25 octobre, une brigade  
de lutte contre le trafic des stupéfiants, relevant 

de la préfecture de police de tanger, a interpellé, au quar-
tier de Tanja Balia, un dealer en flagrant délit de vente de 
cocaïne au détail. 

L’intéressé qui avait en sa possession 34 doses de 
cette drogue dure, une arme blanche et un téléphone 
portable, a été identifié comme étant un trafiquant no-
toire de drogues, âgé de 28 ans, aux antécédents judi-
ciaires,  faisant l’objet d’un avis de recherche lancé à son 
encontre au niveau national,  par la préfecture de police 
de Tanger,  pour trafic de drogue, faux et usage de faux.

uuuuuu 

Dernière minute 
Un homme se pend 

dans un jardin public

Dans la matinée d’hier vendredi, un homme aurait 
été aperçu se dirigeant tranquillement  vers un jar-

din public à tanger. 
Les gens qui l’ont vu passer, dont un garçon de café 

situé à proximité de la mosquée Badr,  ne se doutaient 
pas que ce passant allait commettre un acte fatal.

Il n’a pas fallu longtemps pour qu’on découvre l’in-
téressé pendu à une corde accrochée à un arbre, à l’in-
térieur du jardin public situé en inclinaison, face  ladite 
mosquée.

Les gens qui ont aussitôt accouru pour le délivrer, 
n’ont malheureusement rien pu faire pour lui : il était 
déjà mort.

La dépouille de la victime a été évacuée à la morgue 
alors que la police qui s’est rendue sur le lieu du drame 
a recueilli les déclarations  des témoins et ouvert une en-
quête pour identifier le malheureux personnage et tenter 
de dénouer cette histoire dramatique. 

Faits divers

Ph : DR

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

rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Portrait

sportif

L’Espagne et le Portugal annoncent leur candidature 
conjointe pour la Coupe du monde de football 2030. 
La Fédération royale espagnole de football et la 

Fédération portugaise de Futebol annoncent officiellement 
la candidature conjointe des deux pays pour accueillir la 
Coupe du monde 2030. L’Espagne et le Portugal aspirent à 
accueillir le grand championnat qui aura lieu en 2030, après 
celle du Qatar en 2022 et celle qui sera organisée par le 
Canada, les États-Unis et le Mexique en 2026.

Pedro Sánchez et Antonio Costa, présidents des deux 
pays, soutiennent la candidature ibérique avec des stades 
dans les deux pays et se terminant au Santiago Bernabéu, 
joyau de la couronne du projet après les travaux en cours 
au complexe du Real Madrid. .

L’élection de la candidature de la Coupe du monde 2030 
aura lieu six ans plus tôt, en 2024, lors du congrès de la 
FIFA. Si rien ne change, le plan de la plus haute instance 
du football mondial est de faire participer 48 équipes, 16 de 
plus qu’actuellement.

L’Espagne et le Portugal devront se battre, pour l’instant, 
avec deux autres candidats, celui du Maroc et le conjoint 
de CONMEBOL d’Uruguay-Argentine-Paraguay-Chili.

Luis Rubiales, président de la FREF ? qui a signé l’accord 
avec son homologue Fernando Gomes, a commenté la 
candidature: «Cet accord représente une étape importante 
pour ce projet commun des Fédérations, mais aussi pour 
les pays. Le football, le sport, est un magnifique outil pour 
injecter force et volonté d’exceller dans ces moments de 
grande difficulté». En outre, le président a affirmé que «peu 
de choses peuvent générer plus d’illusion que l’opportunité 
d’organiser une Coupe du monde et nous ne pouvons pas 
penser à un meilleur partenaire que le Portugal. Nous 
allons de pair avec la Fédération portugaise».

Tribune du Sport

379 millions d’euros
C’est l’investissement net réalisé par l’Atlético au 

cours des quatre dernières saisons. Un montant qui se 
comprend à partir de ce qui a été dépensé en transferts 
par rapport à ce qui a été vendu (dans ce cas 187 mil-
lions) et des dépenses d’infrastructure (principalement 
le stade) allant jusqu’à 192 millions.

Thomas est, pour ainsi dire, le dernier grand mouve-
ment comptable auquel l’Atlético a été confronté dans 
un marché considérablement moins ému que les précé-
dents. Les 50 millions entrés quittent l’investissement 
rojiblanco à -20 millions cette saison après la vente de 
Caio Henrique. Dans la section achats, Grbic et Yannick 
Carrasco comptent, avec les 27 millions qu’ils paieront 
en plusieurs versements au chinois Dalian.

Ce sont les numéros que l’Atlético gère dans cer-
tains comptes, au cours des quatre dernières années. 
Comptes dans lesquels, saison après saison, 19-20 est 
celui dans lequel l’investissement le plus net a été réali-
sé. En fait, en comptant les 55 millions du paiement pour 
Morata (dans les comptes, il apparaît dans ce cours car 
c’est le moment où le paiement obligatoire a été conve-
nu), les rojiblancos ont un investissement net total de 
123 millions dans leurs livres.

Les grandes signatures
Pour citer les grands noms qui ont rejoint le club 

cette saison, il faut souligner Joao Félix (127 millions), 
Llorente (30), Hermoso (25), Felipe et Trippier (20 cha-
cun) et Lodi (16). Dans la section des ventes, les deux 
joueurs sortis en raison des clauses de résiliation se 
démarquent: Griezmann (120, dont 96 sont allés dans 
les coffres des rojiblancos car la Real Sociedad avait un 
pourcentage qui se traduisait par 24 millions) et Rodri 
(66). 

Que Lucas Hernández ne soit pas dans ce cours, 
c’est parce qu’il fait partie des comptes de 18-19. L’équipe 
de jeunes est partie après avoir conclu un accord avec le 
Bayern au cours du mois de janvier  pour que ceux de 
Munich payent les 80 millions cryptés dans leur clause. 
Un chiffre qui rejoint, dans ce marché d’hiver, ce qui a 
été collecté par Jonny (14) et Vietto (7). Il faut ajouter, 
mais déjà du marché d’été, les ventes de Diego Jota (12), 
Gameiro (16) et Kundé (6).

Pour atteindre 81 millions d’investissement net pour 
cette saison, il faut soustraire ce qui a été dépensé sur 
plusieurs signatures: Diego Costa (50), Lemar (72 pour 
70% du pass), Rodri (23) et Kalinic (12) sont les plus im-
portants du marché d’été. Gelson, avec 22 ans, est le seul 
à avoir eu lieu sur le même marché d’hiver dans lequel, 
les 80 millions de Lucas ont été inscrits. Des chiffres qui 

sont loin du bilan total de la saison 17-18, où les rojiblan-
cos avaient un investissement net de 3 millions d’euros.

Jusqu’à présent, l’investissement réalisé (toujours 
selon les comptes de l’Atlético) dans les signatures et 
qui s’élève à un total de 187 millions au cours de ces 
quatre années. Un montant qui dans la section infras-
tructure devient 192 millions répartis comme suit: 338 
d’investissements dans le Wanda Metropolitano, avec les 
travaux, la parcelle, les accès, les parkings, etc. moins 
165 de la vente du terrain de Calderón, auquel il faut 
ajouter le coût de la cité sportive d’Alcalá de Henares. 
En d’autres termes, les comptes de l’Atlético reflètent un 
investissement net sur les quatre dernières saisons de 
379 millions d’euros en transferts (187) et en infrastruc-
tures (192).

INVESTISSEMENT DANS LA MAIN-D’ŒUVRE
Comme il est logique dans un club de football, les 

salaires des joueurs et des entraîneurs sont la principale 
dépense d’une entité d’une saison à l’autre. Un chiffre 
qui comprend également l’amortissement [c’est-à-dire la 
part proportionnelle du coût d’un transfert qui est impu-
tée à chaque année du contrat du joueur], les honoraires 
des représentants et les coûts ou revenus des transferts. 
Dans le cas des rojiblancos, on estime que la prévision 
pour l’année 20-21 sera de 312 millions d’euros, soit 12 
de moins que ce que cette dépense supposait dans la 
saison. Les 324 millions que publiés par la presse étaient 
proches de 70% autorisés par le contrôle financier. C’est-
à-dire de la limite imposée aux clubs pour pouvoir se 
consacrer aux salaires et aux amortissements du per-
sonnel et des entraîneurs.

L’avance est nette puisque 235 millions ont été 
alloués à cette section lors de la saison 17-18. Puis les 
293 des suivants sont arrivés à dépasser les 300 millions 
dans lesquels le club a installé les deux dernières sai-
sons.                                                                                                                      

COUPE DU MONDE 2030
AVEC POUR ADVERSAIRE

LE MAROC , CANDIDATURE 
ESPAGNE-PORTUGAL 

JUAN JOSE MAQUEDA
NOUVEL ENTRAINEUR DU MAT

Le MAT de Tétouan a un nouvel entraineur 
espagnol. Il s’agit de l’ex joueur du Real Madrid 
Juan Jose Maqueda. A l’occasion de son 
engagement, une cérémonie de présentation a eu 
lieu au siège du club en présence du président du 
club, de ses proches collaborateurs et d’un grand 
nombre de journalistes. Ayant d’abord entrainé 
Castilla l’équipe filiale de la formation merengue 
Maqueda  quitta l’Espagne pour diriger l’Ittihad 
Skandari d’Egypte et Jeddah d’Arabie Séoudite.Cô
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LE GRAND INVESTISSEMENT
DE L’ATLETICO DE MADRID
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ActuAlités

Le comité technique 
chargé du suivi du 

Schéma régional d’amé-
nagement du territoire 
de la région de tanger 
- tétouan - al Hoceima 
s’est réuni, récemment 
à Tanger, afin d’exami-
ner les moyens à même 
d’accélérer la réalisation 
de l’étude relative audit 
schéma.

La présidente de la ré-
gion, Fatima El Hassani, 
a appelé le bureau d’études en 
charge de la réalisation de cette 
étude ainsi que les services ex-
térieurs concernés à déployer 
davantage d’efforts pour rattra-
per le retard accusé dans la ré-
alisation de ces études, afin de 
les achever le plus tôt possible.

Selon un communiqué du 
Conseil de la région, Mme El 
Hassani a noté que la crise sani-
taire provoquée par la propaga-
tion du Covid-19 a eu un impact 
sur la réalisation de l’étude rela-
tive au schéma régional qui de-
vait être finalisée en mai dernier, 
saluant dans ce sens les efforts 
consentis par l’ensemble des 
acteurs concernés par le sujet, 

La ville d’Ouazzane 
sera dotée d’une 

nouvelle zone dédiée 
aux activités artisanales 
et industrielles, nous 
apprend le quotidien na-
tional aLM qui explique 
que cette initiative vise 
à mettre à la disposition 
des professionnels un 
espace organisé et adé-
quat pour exercer leurs 
activités tout en respec-
tant les conditions et 
normes en vigueur. 

On apprend ainsi qu’un bud-
get de 90 millions de dirhams 
sera réservé à ce projet qui est 
le fruit d’une convention de 
partenariat, dont les disposi-
tions ont été adoptées lors de 
la dernière session ordinaire du 
Conseil régional de tanger - té-
touan - al Hoceima. 

Notons que ce nouvel espace, 
qui sera construit à la périphérie 
de Ouazzane, sera composé de 
près de 230 locaux destinés à 
accueillir des activités artisa-
nales polluantes et nuisibles 
et une vingtaine de lots dédiés 
aux activités industrielles, aux 
services de contrôle et adminis-
tratifs, et à une mosquée.

La Légation américaine à Tanger, un édifice interculturel 
consacrant les relations séculaires Maroc-USa, consi-

déré comme le plus ancien bâtiment diplomatique américain au 
monde, s’apprête à commémorer son  deuxième centenaire. 

De par sa structure architecturale et son rôle diplomatique his-
torique, cette bâtisse  a été offerte en 1821 à l’Etat américain,  par 
le Sultan Moulay Slimane.

Symbole du traité d’amitié Maroc-USa de 1786, la Légation 
a servi pendant longtemps de représentation diplomatique et 
consulaire des États-Unis au Maroc.

Son caractère de bâtiment public et institutionnel a pris place 
depuis la période du statut de tanger en tant que zone internatio-
nale, entre 1923 et 1956. 

De 1961 à 1973, le bâtiment a été occupé par le Département 
d’État et le Corps de la paix comme école de langues.

L’importance historique du bâtiment de la Légation américaine 
de tanger a été reconnue lorsque ce patrimoine  a été inscrit au 
registre national des lieux historiques en janvier 1981 et désigné 
en tant que  Monument historique national,  en décembre 1982.

aujourd’hui, rebaptisée « Institut de la Légation américaine 
de tanger pour les études marocaines » (taLIM), cette structure 
abrite un musée, une bibliothèque de recherche et un centre 
culturel, s’ouvrant à la population locale, à travers des pro-
grammes et des activités diverses.

a ce propos, la directrice adjointe de taLIM, Itimad Bouziane, 
qui veille scrupuleusement  à la protection de ce  patrimoine his-
torique,  souligne   l’importance de différents programmes initiés 
par la Légation, notamment des cours d’alphabétisation dispen-
sés  à de nombreuses  femmes afin de contribuer à leur autono-
misation, ainsi que des activités organisées en partenariat avec 
le centre américain de Tanger au profit des enfants et des jeunes.

alliant un mélange de styles occidentaux et mauresques, l’édi-
fice a su garder son empreinte, on y retrouve des expositions 
retraçant les relations qu’entretiennent les Etats-Unis et le Maroc 
depuis 1777, notamment la correspondance de Georges Was-
hington et le Sultan Sidi Mohammed Ben abdellah.

Y sont exposés également des toiles des peintres marocains, 
notamment Mohamed Hamri, Hassan El Glaoui et Mohamed Ben 
ali R’bati, outre un pavillon spécial dédié à l’écrivain, traducteur 
et compositeur américain, Paul Bowles.

et ce malgré ces circonstances 
exceptionnelles et délicates.

Cette réunion, à laquelle ont 
pris part la vice-présidente de 
la région chargée de l’aménage-
ment du territoire, Salwa Dem-
nati, et la présidente du comité 
d’aménagement du territoire, 
Laila azerkane, a été l’occasion 
de présenter la deuxième phase 
de l’étude relative à l’aména-
gement du territoire après in-
tégration des modifications et 
remarques suggérées par les 
différents partenaires ainsi que 
les grandes lignes de la troi-
sième phase de l’étude.

Le Schéma régional d’amé-
nagement du territoire vise à 

«Selon les dispositions de 
cette convention, le conseil ré-
gional  s’engage à assurer le 
financement de la totalité du 
coût de ce projet (90 millions de 
dirhams). 

De son côté, le Conseil com-
munal de Ouazzane se charge 
de l’octroi du foncier et des au-
torisations nécessaires pour la 
mise en place de la future zone 
des activités économiques. 

Quant à l’aPDN, elle s’engage 
à réaliser, en coordination avec 
les quatre autres partenaires, 
les études et les travaux de la 
nouvelle infrastructure, confor-
mément aux normes de qualité 
et de sécurité en vigueur».

On apprend également que, 

garantir la cohérence des po-
litiques publiques à l’échelle 
régionale en matière d’amé-
nagement du territoire, et ce 
conformément à une vision 
stratégique proactive, ce qui 
permettra de déterminer les 
orientations en matière du dé-
veloppement régional.

Ce Schéma sera conçu à 
travers l’élaboration d’une stra-
tégie à long terme (pour une 
durée de 20 ans), basée sur le 
diagnostic territorial, et la mise 
en place d’un plan d’action à 
moyen et long terme pour réali-
ser les objectifs stratégiques de 
la région et exécuter les orienta-
tions établies.

parmi les 18 points inscrits à 
l’ordre du jour de cette session 
ordinaire, figurait celui d’une 
convention de partenariat pour 
la création d’une nouvelle zone 
d’activité industrielle et artisa-
nale dans la province de Fahs-
anjra, dont les dispositions ont 
été approuvées lors de cette 
assemblée. ainsi, le projet de 
convention liant le consril régio-
nal tanger-tétouan-al Hoceima  
à des partenaires institution-
nels et conseils élus permet 
la création de cette nouvelle 
plateforme, plus précisément 
dans la commune rurale al 
Bahraouiyine et pour une en-
veloppe budgétaire de 132 mil-
lions de dirhams.

Région Tanger-Tétouan- Al Hoceima  

Schéma d'aménagement 
du territoire 

Ouezzane - Al Bahraouiyine

Création de zones dédiées 
aux activités artisanales 

et industrielles 

2ème centenaire de la 
Légation américaine 

à Tanger 
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tAnger prAtique
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  Sam. 31 06:13 13:12 16:05 18:33 19:50 

 Dim. 01 06:14 13:12 16:05 18:32 19:49 

 Lun. 02 06:15 13:12 16:04 18:31 19:48

 Mar. 03 06:16 13: 12 16:03 18:30 19:47

 Mer. 04 06:16 13:12 16:02 18:29 19:46

 Jeu. 05 06:17 13:12 16:02 18:28 19:46

 Ven. 06  06:18 13:12 16:01 18:27 19:45

HORaIRES DES PRIÈRES
du 31 Oct. au 06 Novembre 2020

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOROSCOPE

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

Permanence Taxi ............05.39.94.55.18
Port (ODEP) ....................05.39.93.60.40
Aéroport ...........................05.39.39.37.20
Météo ...............................05.39.39.36.24
C.R. d’Investissement. .....05.39.34.23.03
Agence urbaine de Tanger 05.39.32.15.00
Amendis 05.39.32.14.14 - 05.39.32.81.00
C.C.I.S. ............................05.39.94.63.80
Chambre franç. de Com.  05.39.32.22.22
Comanav .........................05.39.94.05.04
Limadet ............................05.39.93.36.47
Comarit ............................05.39.32.00.32
R.A.M. ..............................05.39.93.47.22
Ibéria ................................05.39.93.61.77
O.N.C.F. (Gare) ...............05.39.20.30.40
C.T.M. ......039.93.11.72 / 05.39.32.49.15
Médi I ...............................05.39.93.63.63
Radio-Tanger ...................05.39.93.56.80
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• PHOTOGRAPHIES
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Semaine du 02 au 06 
novembre 2020

Lundi 02 novembre 2020 
Pharmacie Fadili
Hay Berouaka prés Khayria Bendibane
Tél. : 05.39.31.44.66
Pharmacie City Center
Rue Moghogha de 50m de l’hôtel Ibis
Tél.: 06.61.29.52.32
Pharmacie Chair
Satfilage Cplx. Al Anwar N°29
Tél.: 05.39.30.26.52
Pharmacie Maghreb
56, rue de la Liberté à côté de Minzah 
Tél.: 05.39.93.35.73
Pharmacie Noran
Tanja balia, entre oued Chatt et Doha
Tél.: 05.39.30.28.74   
Pharmacie Grand Maghreb
Lotissement Andalouse Rte Aouama
Tél. : 05.39.35.22.46    
MArdi 03 novembre 2020
Grande Pharmacie Rif
Av Moulay Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.36.37.31
Pharmacie Fayna
Av. Foret Maamora n°31 Branes II 
Tél.: 05.39.31.18.59
Pharmacie Chams Ahlen
Lot Riad Ahlen 2, derrière Hôtel Ahlen
Tél. : 05.39.42.44.95
Pharmacie El Ghandouri
Bd Mohamed 6 prés café cappuchino
Tél. : 05.39.30.13.88
Pharmacie Ward Laouama
Aouama prés mosqué Khandeq Al Ward
Tél. : 06.24.44.70.86
Pharmacie Zouitina
Quartier Farah n°52 Béni Makada
Tél. : 05.39.35.25.51

Mercredi 04 novembre 2020 
Pharmacie Imam Nafie
12, Lot. Belkhairi Béni Makada  
Tél. : 05.39.36.03.65            
Pharmacie Inas
30, Av. Ibn Abi Zare Branes I
Tél. : 05.39.31.06.17
Pharmacie Riad
Complexe habitats Filali Hay Mesnana
Tél.: 05.39.31.60.51
Pharmacie Josafat
53; avenue Hassan I Josafat 
Tél.: 05.39.33.34.49
Pharmacie El Yamouni
Tanja Balia Hay Chat n°3 Haoumat Layl
Tél. : 06.64.02.60.41
Pharmacie Sara
Sidi driss Complexe Riad Ahlen
Tél. : 05.39.38.20.12
Jeudi 05 novembre 2020
Pharmacie Belkacem
Jirari II prés collége Farabi Béni makada
Tél. : 05.39.95.83.71
Pharmacie Taferssiti
Hay Raid Lot 195 en face école BP
Tél.: 05.39.31.33.72
Pharmacie San Francisco
Rue Habib Bourguiba Souk Bakar
Tél. : 05.39.93.13.56
Pharmacie Laazizia
Av. Abi Jarir Tabari place Mozar
Tél.: 05.39.94.63.25
Pharmacie Mghogha
Mghogha Kbira rte de Tétouan km3 
Tél. : 05.39.36.30.94
Pharmacie Al Amana
Complexe Jamai I Boukhalef 
Tél. : 05.39.39.44.01
vendredi 06 novembre 2020
Pharmacie Hay Ouarda
Av. Moulay Ali Chérif Rés. Wahda 
Tél. : 05.39.31.67.24
Pharmacie Al Yakine
Route Aouama Avenue Al Qods 
Tél.: 05.39.36.15.59
Pharmacie Sania Malabata
Hay Sania kdima rte de Hrarech
Tél.: 05.31.44.31.44
Pharmacie Aouama Charkia
Dakhla Bouhssaine Hay Loudaya
Tél. : 05.39.95.56.33 
Pharmacie Fleming
Mesnana, cplx residentiels les fleurs
Tél. : 05.39.38.08.92
Pharmacie Granada
Rue Teheran Angle rue lafayette, 18 
Tél.: 05.39.94.07.72

Samedi 31 oCTobre eT 
dimanChe 01 novembre 2020
•  SAMedi
Pharmacie Imam Malek
Avenue Cherif Sebti Casabarata
Tél. : 05.39.34.22.34  
Pharmacie Moustaghfir
Rte Aswak Assalam prés station Total
Tél. : 05.39.31.07.74 
Pharmacie Assalama
Quartier El Mers Bir Chifae 
Tél. : 05.39.38.94.98   
Pharmacie Al Boustane
Entré Boubana par rompoint rte Rmilat
Tél. : 05.39.37.67.68 
Pharmacie Raihani
14; Rue al Kortobi Marchan 
Tél. : 05.39.93.08.40
Pharmacie La Source
Rue Al kadissia, En face cplx Al Majd
Tél.: 05.39.95.82.47
 •  diMAncHe
Pharmacie Principale
Azib Haj Kaddour Kherba
Tél. : 05.39.31.62.36
Pharmacie Jirari
77, Bd Aicha Al Moussafir Jirari III
Tél. : 05.39.95.44.23 
Pharmacie Msallah
45, Av. Sidi Med Ben Abdellah
Tél. : 05.39.93.25.64
Pharmacie Homrani
Av. Med IV Cplx. IRIS plage n°45 
Tél. : 05.39.30.10.51
Pharmacie Sidi Driss
Rte Sidi Driss, aprés cimetière Hararin 
Tél. : 05.39.31.42.88
Pharmacie Complexe Irfane 2
Rte Achakar Cplx Al Irfane 2 Im.43
Tél.: 05.39.39.58.57

Samedi 31 oCTobre eT 
dimanChe 01 novembre 2020

Pharmacie Place du Maroc
Bd Mly Abdelaziz, rés. Al Jawhara
Tél. : 05.39.32.50.11
Pharmacie Al Mouna
Lot. Ibn Khaldoun pont bir Chifa
Tél.: 05.39.31.33.46
Pharmacie Palestine
Hay Benkirane rue 138 N°10 Charf
Tél. : 05.39.94.38.38
Pharmacie Gibraltar
Sania Al Jadida la Baie de Tanger 
Tél. : 05.39.32.59.31
Pharmacie Chorafae
Bd Mly Rachid en face Bayt Sahafa
Tél. : 05.39.31.11.34
Pharmacie El Mers
Hay El Mers Achenad Bir Chifa
Tél.: 05.39.31.52.02
Pharmacie Ain Jdida
Route de Tétouan Mghogha Kbira
Tél. : 05.39.95.69.26
Pharmacie Ahlen
Rte de Rabat rés. Habiba prés Ahlen
Tél.: 05.39.31.13.00
Pharmacie El Attabi
Av/ Koweit Rgayae 4 Aouama
Tél.: 05.39.95.73.63
Pharmacie Boubana
Rte Rahrah prés Stade Cricket
Tél. : 05.39.93.53.60
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• Mots fléchés N° 1243
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GRILLE CODEE N° 722
A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez 
la grille  en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots 
croisés.

• Grille codée N° 721

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1244

• Mots croisés N° 816

MOTS CROISÉS (grille N° 817)

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

ENCHANTÉ

GENRE
MUSICAL

MARINS

SEICHE

JEUNES
BREBIS

BLESSURES
LÉGÈRES

PERTE
DE

CHEVEUX

ELUDE

ELIMAS

EMETTRE
UN SON

RIVIÈRE
D’AFRIQUE

PORTE
AVEC 

VIOLENCE

EPOQUE

SUPPLIQUE

GÉNISSE

FAIT
AVEC

SUCCÈS

INDIVIDU

VILLE
D’ALGÉRIE

COUPE
DE TÊTE

MEUBLÉ

BERGE

POURVUES
D’UNE ANSE

A MOI NATIONS
UINIS

INDIEN

TOUCHÉES

LAIZE

ARTICLE

APRÈS
VOUS

PROCLAMER

VILLE
D’ALLE-
MAGNE

APPARENCE

SATELLITE

PETITS
PARISIENS

MISES 
EN SCÈNES

FERRURES

GAIE

LOUERA
EVEC 

EXCÈS

PLISSÉES

PALPABLE

CAGES
À POULES

VOYELLES

SAINTE

DERNIER
DÉLAI

IMPÉRATRICE

ACTINIUM

ALLONGE

BÂTIMENTS
MILITAIRES

ACCLA-
MATIONS

REVENUS

TERRAIN
DE COURSE

RÉUNIE

ETOURDIS

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

Horizontalement.  —  I. Gongorisme.  -  II. Lueur. Soin.  -  III. Ir. 
Elision. - IV. Slip. Du. Cu. - V. Sévère. Phi. - VI. Eté. Impie. - VII. Ter. Ut. - VIII. 
Estradiots. - IX. Nuée. Usnée. - X. Tes. Tressse.
Verticalement. — 1. Glissement. - 2. Ourlet. Sue. - 3. Ne. Ivettes. - 4. 
Guèpe. Ere. - 5. Orl. Rira. - 6. Idem. Dur. - 7. Issu. Puisé. - 8. Soi. Pitons. - 9. 
Mioche. Tes. - 10. Ennui. Usée.

Horizontalement.— I. Personnage obséquieux. - II. L’orange et les 
siens. Tête de liste. - III. Néant. Elle reste au fond. - IV. Erbium. Etalée. - V. 
Un bien bien précieux... Etat du Golfe.  - VI. Vieux do. Appelle la biche. - VII. 
Champion. Verser. - VIII. Querelle. Homme de déluge. - IX. Manie. Possessif. 
- X. Laminées. A rendre.
Verticalement. —  1.  Tendre. - 2. Entrera en action. Forme d’être. - 3. 
Aurochs. Tableau. Pas ailleurs. - 4. Suprastructures navales. - 5. Le matin. 
Règle. Eclate. - 6. TV. Dieu brillant. Id. Est. - 7. Propres à l’âne. - 8. Duvet. - 9. 
Ruisseau. Limites de l’UMA. Restitue. - 10. Accord. Obtenu.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

ARAIGNÉES

MUSE

FAIBLE
LUMIÈRE

OTÉS

SENSIBILITÉ
MALADIVE

HORLOGES
AQUATIQUES

MÉTRO

GRANDS
MANGEURS

PAR LE
FAIT MÊME

OUVERTE

LEVANT

APRÈS

FRAGILE

ON L’A
DANS

LE SANG

RÉGIME

ALTIÈRES

INSTRU-
MENTS

À CORDES

ACIDE

PARTIRA

TONNEAU

ARTICLE

SANS
EFFET

PEU
COURANT

TANIÈRE

DÉTRUISIT

TITRE
ÉGYPTIEN

LAVA

FILET
D’EAU

MESURE

BRILLER

FUTURS
GLACIERS 

OISEAU
SACRÉ

BRANCHÉ

AVANT
NOUS TERRE

PEAUX-
ROUGES

VOYELLES

BÉRYLLIUM

NOTE

COULEUR

SANS
GÊNE

PENSÉES

DOUX

CROCHET

ORGANE
DE VOLATILE

TITRE
ANGLAIS

AFFAIBLI
PAR L’ÂGE

COUPLE

TERME

SAIN

SULTAN
OTTOMAN

PIÈCE
D’EAU

PACINO

GROS
PINCEAU

DE LÀ

RÈGLE

FÊTES
FLAMANDES

CONDITION

• Grille codée N° 1026

• Mots croisés N° 1115

GRILLE CODEE N° 1027

• Mots fléchés N° 1546

MOTS CROISÉS (grille N° 1116) MOTS FLECHES N° 1547
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خبر األسبوع

ال تزال ضربة الجزاء التي حصل عليها راموس، قائد ريال مدريد، 
في الكالسيكو التي سجل منها الهدف الثاني للريال، تثير الكثير من 
متوقعة  غير  مفاجأة  عن  تقرير  وكشف  اإلسباني.  اإلعالم  في  الجدل 
وكان  ومساعده.  مونويرا  مارتينيز  خوان  اللقاء  حكم  بطلها  كان 
إلى تقينة  العودة  الريال بعد  مونويرا قد احتسب ضربة جزاء لصالح 
قميصه،  من  راموس  على  لينجليه  من  جذب  عملية  بسبب  الفيديو، 
رأسهم  وعلى  برشلونة،  مسؤولي  جانب  من  كبيرا  اعتراضا  والقت 
المدرب كومان. ونشر موقع “كواترو” اإلسباني تسجياًل صوتيًا ادعى 
محتواه  جاء  الراية،  وحامل  مونويرا  مارتينيز  الحكم  بين  للحوار  أنه 
الصوتي  التسجيل  في  ويُسمع  متوقعة.  وغير  كبيرة  مفاجأة  ليفجر 
حامل الراية وهو يتحدث إلى الحكم عن اللعبة المثيرة للجدل ويقول 
)الخاص بلينجليه( أواًل، هي مخالفة على  له:«راموس جذب القميص 
راموس، هي مخالفة على راموس«.. وأكد التقرير أن برشلونة يدرس 
الحديث  تفاصيل  لمعرفة  الفيديو،  بغرفة  الخاصة  التسجيالت  طلب 

الذي دار بين الحكم مونويرا وحامل الراية، وكذلك حكام الفيديو.

الدوري اإلسباني
ريال �شو�شيداد ينق�س

على �شدارة الليغا

ت�شجيل �شوتي يف�شح حكم 
الكال�شيكو ب�شاأن �شربة جزاء

14 نقطة، عقب  برصيد  الليغا  إلى صدارة  ريال سوسيداد  ارتقى 
السابعة  المرحلة  ضمن  هويسكا،  ضيفه  على   )4/1( الكبير  فــوزه 
للمسابقة. وأحرز ميكيل أويارزابال الهدف األول لسوسيداد، في الدقيقة 
35 من ضربة جزاء، وأدرك رفاييل مير فيسينتي التعادل لهويسكا، في 
الدقيقة 46. وعاد أويارزابال لهز الشباك بهدف ثاني لسوسيداد، في 
وأليكسندر  بورتوجيز  كريستيان  زمياله  يسجل  أن  قبل   ،54 الدقيقة 
 68 الدقيقتين  في  الباسكي،  للفريق  والرابع  الثالث  الهدفين  إيساك، 
ومضيفه  غريمه  على   )3-1( االنتصار  في  مدريد  ريال  نجح  و  و75. 
برشلونة،في ملعب كامب نو،ليستعيد الريال توازنه بعد هزيمتين أمام 
قادش وشاختار. وسجل للريال، فالفيردي في الدقيقة 5، و راموس من 
ضربة جزاء، في الدقيقة 63، أثارت جدال واسعا.  ومودريتش في الدقيقة 
يرفع  االنتصار،  وبهذا   .8 الدقيقة  في  لبرشلونة  فاتي  أحرز  بينما   ،90
الريال رصيده للنقطة 13، في المركز الثاني، بينما تجمد برشلونة عند 
7 نقاط، في المركز العاشر. وعاد غرناطة لدرب االنتصارات في الليغا 
بعد أن حصد 3 نقاط ثمينة من عقر دار خيتافي بالفوز بهدف نظيف 
سجله أنخيل مونتورو في الوقت المحتسب بدال من الضائع من الشوط 
األول من ضربة جزاء. ورجع غرناطة بهذه النتيجة لسكة االنتصارات بعد 
االبتعاد خالل الجولتين الماضيتين بخسارة ثقيلة )1-6( على يد أتلتيكو 
مدريد، ثم تعادل أمام الصاعد حديثا قادش بهدف لمثله. وساهم الفوز 
في ارتقاء غرناطة للمركز الثاني مناصفة مع ريال مدريد بعد أن أصبح 
رصيده 13 نقطة، ويبتعد بفارق األهداف فقط خلف الريال، مع تبقي 
مباراة مؤجلة لكليهما. بينما تجرع الفريق المدريدي خسارته الثانية هذا 
الموسم ليظل رصيده عند 10 نقاط في المركز الثامن مع تبقي مباراة 
مؤجلة له. وواصل إشبيلية مسلسل نتائجه المتواضعة في الليغا هذا 
الموسم بعد أن سقط في عقر داره على يد إيبار بهدف نظيف، سجله 
وتعد   .41 الدقيقة  في  »كيكي«،  جارسيا  إنريكي  المخضرم  المهاجم 
هذه المباراة الثالثة على التوالي التي ال يحقق فيها إشبيلية أي انتصار 
بتعادل وهزيمتين، ليتجمد رصيد الفريق عند 7 نقاط يحتل بها المركز 
الـ13 مع تبقي مباراتين مؤجلتين له. أما إيبار فرفع رصيده بهذا الفوز 
الموسم،  الثاني له هذا  الفوز  ، وهو  الـ11  المركز  الثامنة في  للنقطة 

مقابل تعادلين و 3 خسائر. 
نتائج الدورة 7:

إلتشي/ فالينسيا: 2 – 1 
أوصاصونة / أ.بلباو: 1 – 0  

برشلونة / ريال مدريد: 1 – 3  
إشبيلية / إيبار: 0 – 1 

أ.مدريد / بيتيس: 2 – 0  
بلد الوليد/ أالفيس: 0 – 2  
قاديس / فيا الريال: 0 – 0  

خيطافي / غرناطة: 0 – 1 
ريال صوصيداد / ويسكا: 4 – 1 

ليفانطي / سلطا: 1 – 1 
برنامج الدورة 8: 

أمس الجمعة:
) الساعة التاسعة  إيبار / قاديس 

ليال(
اليوم السبت: 

الساعة   ( ويسكا   / مدريد  ريال 
الثانية ظهرا(

أ.بلباو / إشبيلية )الساعة الرابعة 
والربع مساء(

الساعة   ( أ.مدريد   / أوصاصونة 
السادسة والنصف مساء(

الساعة   ( برشلونة   / أالفيس 
التاسعة ليال(

غدا األحد: 
بيتيس / إلتشي ) الساعة الثانية 

ظهرا(
سلطا / ريال صوصيداد ) الساعة 

الرابعة مساء(
الساعة   ( ليفانطي   / غرناطة 

السادسة والنصف مساء(

الساعة   ( خيطافي   / فالينسيا 
التاسعة ليال(

بعد غد اإلثنين:
الساعة   ( الوليد  بلد  الريال/  فيا 

التاسعة ليال(
الترتيب العام

1 - ريال صوصيداد: 14 نقطة
2 - ريال مدريد: 13 //

3 -  غرناطة: 13//  
4 - فيا الريال: 12 //

5 - أ.مدريد: 11 //
6 - قاديس: 11//

7 - أوصاصونة: 10 // 
8 - إلتشي: 10 //

9 -  خيطافي: 10 //
10 -  بيتيس: 9 //

11 - إيبار: 8 //
12 - برشلونة: 7//
13 - اشبيلية: 7//

14 -  فالينسيا: 7 //
15 - أالفيس: 7 //

16 - أ.بلباو: 6 //
17 - سلطا: 6 //

18 - ويسكا: 5 //
19 - ليفانتي: 4 //

20 - بلد الوليد: 3 //

مضيفه  معقل  ستاديوم«،  »أليانز  ملعب  من  ثمين،  بفوز  برشلونة  عاد 
الثانية من  الجولة  التي جمعتهما ضمن  المباراة  يوفنتوس، بنتيجة )0-2(، في 
دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. أحرز عثمان ديمبلي الهدف األول بالدقيقة 
 .)90+1( بالدقيقة  جزاء  ركلة  من  الثاني  الهدف  ميسي  ليونيل  أضاف  ثم   ،14
في  الكاملة(  )العالمة  نقاط   6 إلى  رصيده  الكتالوني  الفريق  رفع  الفوز  وبهذا 
صدارة المجموعة السابعة، وتجمد رصيد اليوفي في مقعد الوصافة عند 3 نقاط. 
واستعاد برشلونة بهذا الفوز عافيته، بعدما خسر أمام غريمه األزلي ريال مدريد 
في الكالسيكو مطلع هذا األسبوع، ومن قبله تلقى خسارة على يد خيتافي ضمن 

منافسات الليجا.
• بدايـة قويـة

أخطأ  اللقاء  من  األولى  الثواني  وفي  برشلونة،  من  سريعة  جاءت  البداية 
باتجاه  ليسدد  ويتوغل  الكرة  على  ميسي  ليحصل  الكرة،  تمرير  في  ديميرال 
المرمى قبل أن يبعدها بونوتشي لركنية. وفي فرصة مزدوجة بالدقيقة الثانية، 
سدد بيانيتش الكرة من على حدود المنطقة تصدى الحارس تشيزني لها لترتد 
داخل المنطقة إلى جريزمان الذي أطلق قذيفة ارتطمت بالقائم لتحرم البارسا 
من أول أهداف اللقاء. وتمكن عثمان ديمبلي من تسجيل الهدف األول بالدقيقة 
14، بعد كرة وصلته من الجانب األيسر ألقصى اليمين، لينطلق ويتوغل ويراوغ 

العب يوفنتوس ويسدد كرة ترتطم بقدم أحد العبي اليوفي وتسكن الشباك.
• نحـس موراتـا

بعد  التسلل  بداعي  ألغاه  اللقاء  أن حكم  إال  ليوفنتوس،  بهدف  موراتا  ورد 
كرة  بعد  الثاني،  الهدف  تسجيل  فرصة  ميسي  وأهدر  الفيديو.  لتقنية  العودة 

اليسرى  بقدمه  ليو  ليسدد  ممتازة،  بطريقة  للبرغوث  جريزمان  هيأها  رائعة 
تسديدة أرضية تمر بجوار القائم األيسر ليوفنتوس. وسجل موراتا هدفا جديدا 
بالدقيقة 29، قرر حكم اللقاء إلغاؤه أيضًا لوجوده في موقف تسلل، لكن دون 
الرجوع لتقنية الفار. وأهدر العبو برشلونة فرصة محققة بطريقة غريبة، بعدما 
مرر ميسي كرة على طبق من ذهب لديمبلي، ليسدد األخير في الحارس وترتد 
الكرة له ليمررها للقادم من الخلف جريزمان، الذي فشل في تسديدها برعونة 
بالدقيقة  أحرز موراتا هدف  الثالثة،  الكرة من تحت قدميه. وللمرة  بعدما مرت 
على  حالة تسلل  بوجود  لتقر  الفيديو  لتقنية  يعود  أن  قبل  الحكم  احتسبه   ،55

المهاجم اإلسباني ويلغي الهدف.
• هيمنـة برشلونـة

الكرة على  بعدما وصلته  لبرشلونة،  األهداف  ثاني  أن يضيف  وكاد ميسي 
حدود المنطقة ليسدد كرة قوية تمر بسالم بجوار قائم تشيزني األيمن. وفي 
بالكعب من موراتا على حدود  تمريرة  68، حصل كولوسيفسكي على  الدقيقة 
محاوالته  برشلونة  وواصل  العارضة.  علت  كرة  في  مباشرة  سددها  المنطقة، 
جريزمان،  إلى  ميسي  من  سحرية  تمريرة  ومن  اليوفي،  مرمى  على  الخطيرة 
انطلق األخير داخل المنطقة وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم. وتلقى التركي 
ديميرال مدافع يوفنتوس، بطاقة صفراء ثانية بالدقيقة 85، ليخرج من المباراة 
بالبطاقة الحمراء بعد تدخل قوي على العب البارسا. وحصل برشلونة على ركلة 
من  ميسي  تمكن  المنطقة،  داخل  فاتي  ألنسو  بيرنارديسكي  عرقلة  بعد  جزاء 
فاتي  أهدر   ،93 وبالدقيقة   .91 بالدقيقة  فوز البلوجرانا  تأكيد  لهدف  تحويلها 
فرصة محققة بعدما انفرد بالمرمى ليمرر الكرة بطريقة خاطئة إلى خارج الملعب 

بدال من تسديدها في المرمى.

أكد مصدر مسؤول في اتحاد طنجة قرب اإلعالن عن انفصال المدرب 
بيدرو بنعلي بشكل رسمي عن الفريق. ويبقى المدرب السابق لسريع وادي 
زم، السويدي من أصول  تونسية، منير شبيل األقرب إلى خالفة بنعلي في 
تدريب الفريق الطنجي، بعدما استقال من تدريب سريع وادي زم بعد ضمان 
البقاء بالقسم األول من البطولة االحترافية، وهو الهدف الذي حققه بيدرو 

بنعلي بدوره مع اتحاد طنجة.
اجتماعا مع رئيس  المغربي اإلسباني، بيدرو بنعلي عقد  المدرب  وكان 
لبعض  رفضه  عن  عبر  حيث  إسبانيا.  من  عودته  بعد  الثالثاء  مساء  الفريق 
بخصوص  التقنية  اإلدارة  واختيارات  استشارته،  دون  تمت  التي  االنتدابات 
والمعد  مساعده  باستمرار  المدرب  تشبث  و  له.  المرافق  التقني  الطاقم 

ذلك  مبررا  رفضه،  على  الفريق  مكتب  أصر  ما  وهذا  اإلسبانيين،  البدني 
برفض الجامعة تأهيلهما.

الفريق  بها  افتتح  تدريبية  حصة  أول  في  حضوره  بنعلي  سجل  و 
تحضيراته للموسم الجديد مساء األربعاء الماضي بحضور مفوض قضائي، 
وغادر الملعب بعدما ودع الالعبين، في حين أشرف على الحصة رفيق عبد 

الصمد، المدرب المساعد.
ووفق مصادر قريبة من إدارة الفريق، فإن المدرب تعرض خالل االجتماع 
الذي جمعه برئيس الفريق، حميد أبرشان لشبه استنطاق بخصوص تصريح 
خص به صحيفة »آس« اإلسبانية، بعد عودته إلى طنجة، حيث طالبه المكتب 
بتوضيحات حول تلك التصريحات، بعدما كان المدرب تحدث عن مستحقاته 

المالية وهدد بدراسة عروض توصل بها من اندية اخرى. 

تفا�شيل �شغرية 
تف�شل منري �شبيل 

عن تدريب
احتاد طنجة

بيدرو  بنعلي تعر�س ل�شتنطاق
وغادر تداريب الفريق غا�شبًا

بر�شلونة ي�شتفيق وي�شعق يوفنتو�س يف عقر داره
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

استقالة بارتوميو من رئاسة برشلونة
أعلن بارتوميو رئيس برشلونة، مساء يوم 
الثالثاء، استقالته من منصبه، استجابة لحملة 
سحب الثقة من اإلدارة التي أطلقها العديد من 
أعضاء النادي. ودعا بارتوميو، الجتماع استثنائي، 
وجود  عدم  كتالونيا  إقليم  مجلس  أكد  بعدما 
معوقات قضائية أو صحية إلجراء استفتاء سحب 
الثقة من المجلس الحالي. ومن المُقرر أن يكون 
هناك مجلس مؤقت إلدارة شؤون النادي برئاسة 
كارليس توسكيتس رئيس اللجنة االقتصادية 
القانونية، وسيقوم بالدعوة لالنتخابات في مدة 
أقصاها 3 أشهر. وعلق جوسيب ماريا بارتوميو، 
الرئيس السابق لبرشلونة، على قرار استقالته 
من منصبه، هو ومجلس إدارته بالكامل، يوم 
الثالثاء، مؤكدًا أنه لم ير ضرورة لالستقالة بعد 
تحديد موعد مبكر لالنتخابات. وقال بارتوميو 
»موندو  صحيفة  نقلته  صحفي  مؤتمر  خالل 
أنا  استقالتي  »أعلن  اإلسبانية:  ديبورتيفو« 
هذا  اتخاذ  تم  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  وباقي 
القرار باإلجماع«.  وأضاف: »هذا الصباح تلقيت 
ردًا من العموميات، وكان الرد واضحًا، ال توجد 
معوقات قانونية إلجراء التصويت بحجب الثقة، 
وهذا يعني أنهم يطالبون بأن يكون التصويت 
يكون  بأن  اقتراحنا  يذكروا  ولم  مركزي،  ال 
هناك هامش لمدة 15 يومًا لضمان التدابير 
الالزمة«. وتابع: »هذا هو السبب في أننا طلبنا 
منهم التغطية القانونية، وهو نفس ما طلبوه 
من الحكومة المركزية، لكنهم قرروا عدم منح 
بارتوميو:  وأكمل  طلبوه«.  الذي  الحق  نفس 
النادي في خضم  »كان علينا ضمان مستقبل 
بترك  نرض  فلم  مسبوقة،  غير  عالمية  أزمة 
وتساءل:  األمور«.  لتسيير  مدير  يد  في  النادي 
»من كان سيتعاقد مع مدرب أو العبين جدد، 
رواتبه؟  يعدل  أو  ميسي  استمرارية  يضمن  أو 
القيام  التزام  علينا  كان  إدارة،  بصفتنا مجلس 
إجراء  إلى  »دعينا  بارتوميو:  وأوضح  بذلك«. 
للنظام  وفًقا  متاح  موعد  أول  في  االنتخابات 
األساسي، وكان من الممكن أن تؤدي االستقالة 
المبكرة إلى حدوث فراغ في السلطة في غضون 
أسابيع قليلة، فكان البد من اتخاذ قرارات بعيدة 

المدى«.
التفكير في استعادة إحدى جواهر 

النادي من سان جيرمان
برشلونة  أن  فرنسي،  صحفي  تقرير  أكد 
تشافي  الهولندي  العبه  استعادة  في  يفكر 
سيمونز، والذي يلعب حاليًا في صفوف باريس 
سان جيرمان. وغادر سيمونز )17 عامًا( برشلونة 
بحًثا عن دقائق للمشاركة، لكن تجربة باريس 
سان جيرمان لم ترضه حتى اآلن وبحسب موقع 
يفكر  برشلونة  فإن  الفرنسي،   »le10sport«
في استعادة سيمونز، إذا لم يجدد الالعب عقده 
مع باريس سان جيرمان. ويرتبط سيمونز بعقد 
لم  لكنه   ،2022 حتى صيف  جيرمان  مع سان 
يتفاوض على التجديد حتى اآلن. وعلى الرغم 
من رغبة باريس سان جيرمان في اإلبقاء على 
الالعب يفكر في خوض تجربة  إال أن  تشافي، 
نادٍ  من  أكثر  هناك  أن  التقرير  وأكد  أخرى. 
ضم  في  يرغب  برشلونة،  جانب  إلى  إنجليزي 

سيمونز في الصيف المقبل.
برشلونة يُضحي بجريزمان من أجل 

خليفة ميسي
ينوي برشلونة، التضحية بنجمه الفرنسي 
جريزمان، من أجل ضم خليفة ليونيل ميسي، 
في الميركاتو الصيفي المقبل. وبحسب صحيفة 
»توتو ميركاتو«، فإن برشلونة يستهدف التعاقد 
يوفنتوس،  نجم  ديباال،  باولو  األرجنتيني  مع 
المقبل.  الصيف  في  ميسي  رحيل  لتعويض 
وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية 
الموسم الجاري، وال ينوي البرغوث، تمديد عقده 
مع البلوجرانا. وأوضحت الصحيفة أن برشلونة 
ينوي عرض جريزمان على يوفنتوس، حيث لم 
يتكيف الالعب حتى اآلن مع طريقة لعب البارسا. 
وشهدت الفترة الماضية، طرح عدة أسماء لعقد 
بيرنارديسكي  تبادلية، منها فيدريكو  صفقات 
مقابل عثمان ديمبلي، وأليكس ساندرو مقابل 
برشلونة  يحل  أن  المقرر  ومن  فيربو.  جونيور 
ضيًفا على يوفنتوس، غدًا األربعاء، في الجولة 
الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

احتاد طنجة بدون ملعب والقنيطرة الأقرب 
ل�شتقبال مبارياته

انطالق  اإعادة زرع ع�شب اأر�شية امللعب الكبري 
وا�شتكمال املدرجات

النتائج  أزمة  مع  المنتهي  الموسم  خالل  معانته  بعد 
اتحاد  سيعاني  األأخيرة،  الدورات  حتى  البقاء  على  وصراعه 
بسبب  الملعب  أزمة  من  الموسم  هذا  جديد  من  طنجة 
انطالق األشغال بالملعب الكبير منذ 8 أكتوبر، حيث يشهد 
عملية إعادة زرع العشب الطبيعي. ومن المنتظر أن تنتهي 
عملية التعشيب في شهر دجنبر 2020، وفق ما أكده مصدر 
وتسيير  بتدبير  المكلفة  الشركة  سونارجيس،  عن  مسؤول 

المالعب الرياضية.
وشرع مكتب الفريق في البحث عن ملعب بديل، وطرح 
خيار ملعبي ميمون العرصي بالحسيمة والبلدي بالقنيطرة، 
وبات األخير األقرب الحتضان المباريات األولى للفريق وقد 
األشغال  تواصل  حال  في  الموسم  نهاية  غاية  إلى  تسير 

مرافقه  توسيع  بعملية  المقبلة  السنة  بداية  مع  بالملعب 
20 ألف  بإضافة مدرجات بالجهتين اليمنى واليسرى تناهز 
المنجز قبل  المجسم  الورش وفق  مقعد في إطار استكمال 
ألف   65 إلى  االستيعابية  طاقته  لترتفع  الملعب  بناء  بداية 
متفرج، وبالتالي تجاوز االختالالت التي رافقت تشييد الملعب 
الدولية،  المباريات  لبعض  احتضانه  عند  عيوبا  وأظهرت 
سيما مباراة المنتخب الوطني ضد األرجنتين التي أفسدتها 
رياح الشرقي القوية بسبب فتحات وراء المرميين، باإلضافة 
تساقطات  من  تتأثر  التي  الصحافة  منصة  وضعية  على 
درهم،  مليون   350 خصصت  الحكومة  األمطار.وكانت 
أهم  ضمن  لطنجة،  الكبير  للملعب  التحتية  البنية  لتأهيل 

المشاريع اإلستثمارية المتوقعة برسم سنة 2021.

موعد  عن  له  بالغ  في  القدم  لكرة  طنجة  اتحاد  أعلن 
عقد جمعه العام. وجاء في البالغ«ختاما للموسم الرياضي 
األساسي  النظام  من   18 للمادة  وطبقا   2020-2019
لجمعية اتحاد طنجة لكرة القدم، فإن الجمع العام السنوي 
 20 الجمعة  يومه  المذكور سيعقد  الموسم  برسم  العادي 
الزوال  بعد   17:00 الساعة  من  انطالقا   2020 نوفمبر 
جدول  خالله  من  سيتداول  و  بطنجة،  الكبير  بالملعب 

التالية: للنقط  المتضمن  أعمال 
القانوني  النصاب  التحقق من   -

والمصادقة  والمالي  األدبي  التقريرين  في  التداول   -
 . عليهما

- انتخاب رئيس وأعضاء المكتب المديري للنادي . 
المنخرطين.  المتوصل بها من  اقتراحات  - دراسة 

السيد  للنادي  المديري  المكتـب  رئيــس  فإن  وعليه 
الراغبين  المنخرطين،  السادة  يخبر  ابرشان  الحميد  عبد 
في رئاسة الفريق تقديم الئحته إلدارة النادي قبل ثماني) 
القانون األساسي  الجمع حسب  انعقاد  تاريخ  أيام من   )08

للجمعية«.
وفي موضوع آخر، أجرى العبو اتحاد طنجة يوم السبت 
2020 اختبار كوفيد19- استعدادا للعودة إلى  24 اكتوبر 
وجود  أظهرت  المسحة  بنتائج  الفريق  توصل  و  التداريب. 
المكتب  ايجابيتين مصابة بفيروس كورونا. و قرر  حالتين 
تجرى  أن  على  التدريبات،  تأجيل  طنجة  التحاد  المديري 
بتشاور  وقت  أقرب  في  بالمخالطين  خاصة  جديدة  مسحة 

الوالئية بطنجة. و  الصحية  السلطات  مع 

أقدم اتحاد طنجة لكرة القدم على فسخ عقد مهاجمه 
باتحاد  التحق  معاوي  وكان  بالتراضي.   معاوي  الغني  عبد 
عودته  بعد  بنشيخة  الحق  عبد  المدرب  قيادة  تحت  طنجة 
المدرب  وضعه  بعدما  موسمين  بعد  وغادره  األول.  إلى 
إلى  الالعب  وعاد  االنتقاالت.  الئحة  ضمن  الزاكي  بادو 
يمتد  عقدا  ووقع  الموسم  هذا  جديد  من  طنجة  إتحاد 
تراجع  بسبب  العقد  فسخ  يتقرر  أن  قبل  ونصف،  لسنتين 

الالعـــب  مستـــوى 
معـــه  خـاض  الذي 
14 مبـــــاراة  دون 

تسجيل أي هدف.
من ناحية اخرى، جدد اتحاد طنجة عقود العبيه، حاتم 
بعدما  أوطاح،  طارق  الحارس  و  الشنتوف  وحاتم  الوهابي 

جدد في السابق لهشام المجهد ونعمان أعراب.

مكتب احتاد طنجة يعلن موعد جمعه العام 
والفريق ي�شجل حالتني اإيجابيتني

احتاد طنجة يف�شخ عقد معاوي 
ويجدد عقود ثالثة لالعبني

ريال مدريد ينجو بنقطة ثمينة
 من فخ مونشنجالدباخ

في  تعـــادال شاقــــا  ريال مدريد  اقتنص 
الثواني األخيرة، بنتيجة )2-2( من أنياب مضيفه 
إطار  في  األلماني،  مونشنجالدباخ  بوروسيا 
المجموعات  دور  من  الثانية  الجولة  منافسات 
تورام  ماركوس  وسجل  أوروبا.  أبطال  لدوري 
هدفي بوروسيا مونشنجالدباخ، في الدقيقتين 
)33 و58(، بينما سجل لريال مدريد كريم بنزيما 
)87(، وكاسيميرو )3+90(. وبهذا التعادل يرفع 
بوروسيا مونشنجالدباخ رصيده إلى نقطتين في 
وصافة المجموعة الثانية، بينما يرفع ريال مدريد 
رصيده إلى نقطة وحيدة لكنه يظل في المركز 
األخير. وأشاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير 
التعادل  بعد  فريقه  بأداء  مدريد،  لريال  الفني 
بنتيجة )2-2( أمام بوروسيا مونشنجالدباخ، في 
الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال 
نقلتها  تصريحات  خالل  زيدان،  وقال  أوروبا. 
تُظهر  »النتيجة  اإلسبانية:  »ماركا«  صحيفة 
شخصية الفريق، نستحق التعادل وأعتقد أكثر، 
الفعل، وهي نقطة مهمة جدًا«.  رد  وأعجبني 
وأضاف: »التأهل؟ بالتأكيد الوضع كان صعبًا، 
واآلن نحن في نفس الوضع الذي كنا فيه العام 
الماضي، وقاتل الالعبون حتى النهاية، وباللعب 

بهذه الطريقة، ستتحول األمور معنا«.
راموس يعادل رقم كاسياس التاريخي

األسطــوري،   الحارس  عادل راموس رقم 
أوروبا.  أبطــال  دوري  كاسيــاس، في  إيكر 
فبحسب الموقع الرسمي للنادي، أصبح الدولي 
اإلسباني أكثر العب شارك في مواسم متتالية 
 16 برصيد  مدريد،  ريال  األبطال، مع  بدوري 
في  ويليهما  كاسياس.  مع  بالشراكة  موسما، 
خينتو،  باكو  فرانشيسكو  اإلسباني  الترتيب، 
الذي لعب 15 موسمًا بقميص الميرينجي في 
البطولة القارية الكبرى. وجاء الظهور الرسمي 
األبطال،  دوري  الريال، في  مع  لراموس  األول 
ضد أولمبيك ليون في سبتمبر 2005. وساهم 
بلقب البطولة 4  فريقه  تتويج  في  راموس 
مدريد،  لريال  الوحيد  القائد  يعتبر  مرات، كما 
الذي توج في 3 أعوام متتالية )2016، 2017، 
2018( وشارك قلب دفاع الروخا في 125 مباراة 
األبطال، مسجاًل 13  دوري  في  الميرينجي،  مع 
ثاني  المركز  في  انتصارًا،   76 ومحقًقا  هدًفا، 
فوزًا.  الـ90  صاحـــب  كاسيــاس  إيكر  خلف 
وساهم راموس، في التعادل خارج القواعد )2-2( 
مع بوروسيا مونشنجالدباخ، ضمن ثاني جوالت 

دور مجموعات دوري األبطال.
ريال مدريد يدرس استعادة حكيمي.. 

والضحية كروس
كشف تقرير صحفي إسباني، يوم الثالثاء، 
عن تفكير مسؤولي ريال مدريد، في استعادة 
خدمات النجم المغربي أشرف حكيمي، المنتقل 
حديًثا إلى إنتر ميالن، خالل الميركاتو الصيفي 
في  مدريد  ريال  إلى  حكيمي  وعاد  األخير. 
إعارته  انتهاء  عقب  الماضي،  الموسم  نهاية 
بوروسيا  إلى  موسمين  لمدة  استمرت  التي 
دورتموند، لكنه قرر عدم االستمرار مع الميرنجي 
لصعوبة المشاركة أساسيًا، في ظل وجود داني 
كارفخال. وبالفعل وافق ريال مدريد على بيعه، 
حيث تلقى عرضًا من قبل إنتر ميالن مقابل 45 
مليون يورو، وهو ما تم في النهاية. وبحسب 
ريال  فإن  موقع »ديفينسا سينترال« اإلسباني، 
مدريد يدرس استعادة حكيمي، بعد المستوى 
المميز الذي يقدمه منذ بداية الموسم الجاري 
بهذا  التفاوض  يتم  أن  على  ميالن،  إنتر  مع 
أن  التقرير،  وأوضح   .2021 صيف  في  الشأن 
األلماني  النجم  خدمات  سيعرض  مدريد  ريال 
توني كروس على إنتر ميالن؛ من أجل إغرائهم 
أموال  أي  دفع  دون  حكيمي،  عن  باالستغناء 
يرتبط  أن كروس  إلى  التقرير،  وأشار  إضافية. 
بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2023، ويقدم 
مستويات مميزة تحت قيادة زين الدين زيدان، 
ويريد االعتزال في سانتياجو برنابيو. وتوجهت 
أنظار مسؤولي ريال مدريد إلى أشرف حكيمي 
خالل الفترة الحالية، بسبب اإلصابة التي تعرض 
لها ثنائي مركز الظهير األيمن، داني كارفاخال 

وألفارو أودريوزوال.
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للطاقــم  طنجة  اتحاد  مكتب  اختيار  خلق 
بينه وبين مدرب  للفريق جدال  الجديد  التقني 
المديري  المكتب  وكان  بنعلي.   بيدرو  الفريق 
المرابط،  ادريس  مع  تعاقده  بعد  قرر  للفريق 
رفيق  عقد  تمديد  عاما،  ومشرفا  تقنيا  مديرا 
كمعد  بلج  ورشيد  أول،  كمساعد  الصمد  عبد 
كمــدرب  بيسطــارة  ومحمد  للفريــق  بدني 
ألح  بينما  ثاني.  مساعد  صالح  واحمد  للحراس 
رافقاه  اللذان  اإلسبانيين  استمرار  بنعلي على 
في بداية الموسم، خوسي دافيد مساعدا أول، 
الفريق  مكتب  لكن  بدنيا.  معدا  بنيدو  وإريك 
أولهما  لسببين،  مستحيــال  استمرارهما  اعتبر 
على  توفرهمـــا  لعـدم  إداري  والثاني  مادي، 
واعتبر  المسؤولية.  لتحمل  تؤهلهما  شواهد 
بنعلي، أثناء عودته من إجازة قصيرة بإسبانيا 
الخلف  من  طعنا  القرار  الموسم،  نهاية  بعد 

ومحاولة للتشويش عليه. 
التوقيت  اختيار  أخطأ في  بنعلي  أن  وربما 
خالل  من  المشفرة  الرسائل  من  نوع  لتوجيه 
أدلى بها لصحيفة »أس« اإلسبانية  تصريحات 
إلى  رحلته  أثناء  الرياضة،  في  والمتخصصة 
أسرته  لزيارة  اغتنمها  إجاز  إطار  في  إسبانيا 
أغضبت  التصريحات  الموسم. هذه  انتهاء  بعد 
عن  تحدث  بعدما  طنجــة،  اتحــاد  مسؤولي 
من  بعروض  وتوصلــه  عالقــة  مالية  حقوق 
المدرب  من  تهديدا  اعتبروه  ما  وطنية،  أندية 
بخصـــوص  المكتــب  على  للضغـط  ومحاولة 
الطاقم التقني. سيما أن مصادر من مقربة من 
اتحاد طنجة أكدت أن بنعلي لم يحترم الفريق 
الفرق  إحدى  مع  سرية  مفاوضات  في  ودخل 
الوطنية قبل انتهاء الموسم، تقول مصادر أن 
أن مسألة  األمر يتعلق بنهضة بركان. مؤكدة 
الطاقم التقني التي يلعب بنعلي على أوثارها 

مجرد تبرير بعيد عن الحقيقة. 
اتحــاد  تداريــب  تنطلق  أن  مقررا  وكان 
للموســم  تحضيرا  أكتوبــر   22 يوم  طنجـــة 
الجديد، قبل تأجيلها لوجود حالتين ايجابيتين 
الالعبين   خضوع  بعد  كورونا  بفيروس  مصابة 

الختبارات خاصة بالكشف عن الفيروس.
حين  إلى  التدريبات  تأجيل  المكتب  وقرر 
في  بالمخالطين  خاصة  جديدة  مسحــة  إجراء 
الصحية  السلطـــات  مع  بتشـاور  وقت  أقرب 
القرار  مصادر  عزت  بينما  بطنجة.  والوالئية 

لخالف المكتب مع المدرب بنعلي.

بيليه يف عيد ميالده الثماننيحوار السبت

الطاقم التقني... 
)ال�شبة( التي ي�شعى بها 

احتاد طنجة التخل�س
 من بنعلي

أطفأ األسطورة العالمي في كرة القدم 
بيليه شمعته الثمانين، وعبر الجوهرة السوداء 

في حوار مع موقع الفيفا بحماس عن امتنانه 
لكرة القدم وقال« في سنوات بيليه الثمانين، 
لم يتبق لي سوى أن أخطو على سطح القمر«. 

وأضاف بيليه بعينين مغرورقتين بالدموع في 
يوم عيد ميالده«عندما ستُلعب كرة قدم على 

سطح القمر، سأسافر إلى هناك لمداعبة الكرة«. 
و تحدث »ملك الكرة« عن كل إنجازاته التي 

حققها مع المنتخب البرازيلي وناديي سانتوس 
ونيويورك كوزموس، وحكى قصة طريفة من 

طفولته، فضاًل عن تعبيره عن امتنانه لكرة 
القدم. وبهذه المناسبة تطرق موقع فيها ألبرز 

ما قيل في حق األسطورة من رؤساء وشعراء 
ونجوم موسيقى الروك وفنانون ينحنون إجالال 

للجوهرة السوداء. وهذا أبرز ما قيل:

وجريجوري  بيكينباور،  و]فرانز[  أوزيبيو،  الحضور  بين  من 
بيك، وإليزابيث تايلور، و]تيم[ بارتون، وآالن ديلون، ورود 
ممتلئًا  الملعب  وكان  مشحونة.  األجواء  كانت  ستيوارت. 
عن آخره، وكانت الشرفة مبهرة. ثم حدث شيء من ضرب 
لمدة  وصفقوا  الجميع،  فوقف  الشرفة  بيليه  دخل  الخيال. 

خمس دقائق. كان ذلك مذهاًل حقًا!«.
باولو سيزار كاجو :

»بمجرد ما كانت تصل الكرة إلى قدمي بيليه، كانت 
كرة القدم تتحول إلى شعر!«

بيير باولو باسوليني، شاعر إيطالي:
»الفنان، في رأيي، هو شخص يمكنه أن يضيء غرفة 
مظلمة. لم أجد قط أي اختالف، ولن أجده أبدًا، بين تمريرة 
بيليه لكارلوس ألبيرتو في نهائي كأس العالم 1970 وشعر 
آرثر رامبو. في كل من هذه المظاهر البشرية يتجلى تعبير 

عن الجمال
يحركنا ويمنحنا إحساسًا بالخلود!«

إيريك كانتونا :
»أنا رونالد ريجان، رئيس الواليات المتحدة األمريكية. 
هو  من  يعرف  الجميع  ألن  التعريف،  عن  فغنيّ  أنت  أما 

بيليه.«
رونالد ريجان:

»بيليه ارتقى بكرة القدم إلى مستوى آخر. لم يجسد 
’اللعب الجميل‘ فحسب، بل مارسه أيضًا بأسلوب سلس، لم 

أشاهد مثله من قبل.«
جياني إنفانتينو:

»الشيء الصعب، واإلستثنائي، ليس تسجيل ألف هدف، 
مثل بيليه، وإنما تسجيل هدف مثل بيليه«.

كارلوس دروموند دي أندرادي، شاعر برازيلي:
»أعظم العب كرة قدم في التاريخ هو دي ستيفانو. فأنا 
أرفض تصنيف بيليه كالعب كرة قدم. لقد كان أسمى من 

ذلك.«.
فيرينك بوشكاش :

»صاحب الجاللة، صاحب السمو، ‘أو ري’، ‘الملك’. أول 
فخامتك  عن  أس‘  أتش  ’في  شريط  كان  شاهدته،  فيديو 
رسائل  وتوصل  العالم،  كأس  نهائيات  في  تلعب  وأنت 

إيجابية. شكرًا لتقاسمك ذلك الشغف.«
ديدييه دروجبا:

»الجميع كان يسعى لمصافحته والتقاط صورة معه. 
االفتخار بكونك كنت حاضرًا في حفلة مع بيليه كان أعظم 

وسام شرف«.
مايك جاغر:

»بالنسبة للبرازيليين، الحديث عن بيليه مثل التحدّث 
عن كيان قائم بذاته، فذلك يعني التحدث عن شيء يسمو 

فوق الجميع.«
رونالدو:

»في بعض البلدان كانوا يحلمون بلمسه، وفي بلدان 
أخرى بتقبيله. وفي أماكن أخرى، كانوا يقبّلون حتى العشب 
غاية  في  أمر  ببساطة،  أنه  أرى  عليه.  يمشي  كان  الذي 

الجمال«.
كلودوالدو:

»بيليه كان العب كرة القدم الوحيد الذي يتجاوز حدود 
المنطق«.

يوهان كرويف:
عمري،  من  السادسة  أو  الخامسة  في  كنت  »عندما 

مالكولم أليسون: »كيف تتهجأ بيليه؟«
بات كريراند: »هذا سهل: إ-ل-ه«

المكسيك  نسخة  تلفزيونيان خالل  معّلقان 
:1970

»أفضل هدف سجلته كان إثر تبادل للكرة مع سيليستي؛ 
أطلقنا عليه اسم إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو.«

دوندينو، والد بيليه:
»أسلوب لعبه كان شبيهًا ببهجة طفل ممزوجة بأناقة 

غير عادية لرجل راشد.«
نيلسون مانديال:

فعله  ما  كل  وفعل  عامًا.  الـ18  تخطى  قد  يكن  »لم 
في كأس العالم، في المباراة النهائية...99 في المائة من 
كان  بيليه  بيليه.  يشجعون  كانوا  السويديين  المشجعين 

مثل رجل خارق قادم من زحل.«
بيبي:

»كان بيليه من القالئل الذين دحضوا نظريتي: بداًل 
من 15 دقيقة من الشهرة، سيحظى بـ15 قرنًا.«

آندي وارهول:
»قبل المباراة قلت لنفسي: ’هو من شحم ولحم مثل 

اآلخرين‘، ولكنني كنت مخطئًا!«
تارسيسيو بورجنيتش، المدافع اإليطالي الذي 

ُكّلف بمراقبة بيليه في نهائي المكسيك 1970:
رأيي،  وفي  اآلخرين.  من  أفضل  كان  بيليه  أن  أعتقد 
ليس هناك مجااًل للمقارنة. لم تكن لديه أي نقطة ضعف. 
صحيح أن مارادونا كان مذهاًل، لكنه لم يكن بمستوى بيليه 
بدنيًا، ولم يسجل عدد األهداف التي سجلها بيليه. ميسي 
بالرأس كما كان يفعل  الكرة  أيضًا، لكنه ال يسدد  مذهل 
بيليه، وال حتى بكلتا قدميه، وال يقوم بالحركات التي كان 
يقوم بها بيليه. كريستيانو رونالدو العب كرة قدم استثنائي 
كذلك، لكنه ال يملك المهارة التي كان يمتلكها بيليه وال 
يُعطي التمريرات الحاسمة الرائعة التي كان يقدمها بيليه. 
ودمجناها،  وميسي  رونالدو  كريستيانو  صفات  جمعنا  إذا 

فعندئذ سيكون لدينا العب يُمكن مقارنته ببيليه!«.
توستاو:

 .1998 العالم  كأس  نهائي  في  مشهدًا  »أتذكر 
وكان  األحمر.  البساط  على  عنق  وربطات  ببدالت  الكل 

قال لي والدي: ’مهما سيحدث في المستقبل، سيظل بيليه 
أفضل العب عبر التاريخ‘. ال يزال عام 2006 أحد أعظم أيام 
الذي  اليوم  ذلك  في  ميالدي  عيد  كان  اآلن.  حتى  حياتي 
أهديتني القميص الشهير رقم 10 مع توقيعك الشخصي. 

سأحتفظ به إلى األبد.«
يورجن كلوب:

القبالت،  ويوزّع  الجمهور،  يحيي  علي  محمد  »كان 
كعادته. وبمجرد دخوله غرفة المالبس ورؤيته بيليه، تحول 

إلى طفل منبهر أمام نجم ساطع.«
شيب ميسينج:

»قد تكون على حق، لكنك ال تعرف أي شيء عن كرة 
القدم. فأنا رأيت بيليه يلعب.«

فيسينتي فيوال، مدرب البرازيل، مخاطبًا الطبيب 
النفسي الذي قال له أن بيليه غير ناضج بما يكفي 

للعب في السويد 1958:
كنت  بالرأس.  الكرة  لضرب  نفسه  الوقت  في  »قفزنا 
أطول منه بكثير. وعندما سقطت، نظرت إلى أعلى بذهول. 
كان بيليه ال يزال هناك، عالقًا في الهواء، يسدد الكرة برأسه. 
كان األمر كما لو أنه يستطيع البقاء هناك عاليًا طالما أراد«.

جياشينتو فاكيتي:
»هذا الجدل حول العب القرن جدل سخيف. هناك إجابة 
واحدة محتملة: بيليه. إنه أعظم العب كرة قدم عبر التاريخ، 

وبفارق كبير، في رأيي.
زيكو:

»هناك بيليه الرجل ثم بيليه العب كرة القدم. واللعب 
مثل بيليه يعني اللعب مثل اإلله.«

ميشيل بالتيني:
تلك  وخالل  عامًا،   22 طوال  القدم  كرة  بيليه  »لعب 
الفترة ساهم في تعزيز الصداقة واألخوة عبر العالم أكثر من 

أي سفير آخر في أي مكان بالعالم.«
األمم  لدى  البرازيل  سفير  بينهيرو،  ب.  ج. 

المتحدة:
رحلت  لكنني  عظيم،  رجل  إيقاف  أمل  على  »قدمت 
مقتنعًا بأنه تفوق عليّ شخص لم يولد على نفس الكوكب 

مثلنا.«
بنتيجة 5-2  بنفيكا  بيريرا متحدثًا عن هزيمة  كوستا 
في   1962 عام  اإلنتركونتيننتال  كأس  في  سانتوس  أمام 

لشبونة.
كان  وارتحل،  حّل  أينما  البابا.  من  أعظم  كان  »بيليه 
علي،  محمد  ‘البيتلز’.  فرقة  مثل  الجماهير  حماسة  يثير 
وروبرت ريدفورد، ومايك جاغر، وإيلتون جون... كانوا جميعًا 

منبهرين ببيليه«.
إلى  بيليه  جلب  على  ساعد  الذي  روس،  ستيف 

كوزموس:
»حتى السماء بكت حزنًا«.

مباراة  آلخر  التالي  اليوم  برازيلية في  صحيفة 
بين  مباراة ودية  بيليه في مسيرته. وكانت  لعبها 

نيويورك كوسموس وسانتوس:
»كان الجميع يقول إنه انتهى. وعندما تُوّجنا أبطااًل 
للعالم، دخل إلى غرفة تبديل المالبس -أشعر بالقشعريرة 
حتى اآلن- وصرخ ثالث مرات: ‘لم أمت. لم أمت. لم أمت. 
يثير  إنه  التاريخ.  في  قدم  كرة  العب  أعظم  أنه  شكّ  ال 

عاطفتي.« )يبكي(.

ال�شيء الوحيد الذي مل اأفعله يف 80 �شنة 
هو اللعب على �شطح القمر
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محـــــــاسب      معتمــــــــد
13 شارع ولي العهد الطابق الثاني تطوان

الهاتف: 962141 0539 - 960200 0539 
الفاكس: 960201 0539

*************
ب. و. ت. بولحدود   ش.ذ.م.م. ذات شريك 

وحيد 
B.E.T. BOULAHDOUD SARL AU

رأسمالها 100.000.00 درهم
شارع الجيش الملكي إقامة فلورانس الطابق 

األول شقة رقم 03، تطوان
تأسيـــس

بموجب عقـــد عرفـــي مـــؤرخ بتطوان 
في 01/10/2020 تم تحرير القانون األساسي 
شريك  ذات  محدودة  مسؤولية  ذات  للشركة 

واحد مميزاتها التالية:  
بولحدود  ت.  و.  ب.  التسمية:         •
وحيد  شريك  ذات  ش.ذ.م.م. 
 B.E.T. BOULAHDOUD“

 ”SARL AU
•       المساهم: السيد يونس بولحدود.     

•       الهدف: هدف الشركة:
•   الهندسة المدنية والدراسات التقنية. 

• وعموما كل العمليات العينية والعقارية 
المتعلقة مباشرة  المالية والتجارية 
أو غير مباشرة لتحقيق هدف الشركة 
على  تعمل  أن  شأنها  من  والتي 

تشجيع وتطوير الشركة.      
الجيش  شارع  االجتماعي:  المقر         •
الملكي إقامة فلورانس الطابق األول 

شقة رقم 03، تطوان.
•       المدة: 99 سنة.

رأسمال  حدد  الشركة:  رأسمال         •
درهم   100.000,00 في  الشركة 
مقسم إلى 100 حصة من فئة           
    1000.00 درهم، خصصت كلها للسيد 

يونس بولحدود.
يونس  السيد  تعيين  تم  اإلدارة:         •
بولحدود، كمسير للشركة لمدة غير 

محدودة، وتلزم الشركة بإمضائه.
يناير  فاتح  من  التجارية:  السنة         •    
إلى 31 دجنبر من كل سنة وبصفة 
من2020/10/01  إلـــى  استثنائية 

غــــايـــة 31 دجمبر 2020.
للسنة،  الصافي  المحصول  األرباح:         •
القانوني،  االدخار  إسقاط  بعد 

يخصص لفائدة الشريك الوحيد.   
بالمحكمــة  التجاري  بالسجل  وسجلت 
االبتدائية بتطوان بتاريخ 2020/10/22 تحت 

رقم 27877.
 بمثابة مقتطف وبيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة االستئناف بطنجة

المحكمة االبتدائية بأصيلة 
ملف رقم   69/1201/2018

موضوع ملف التبليغ رقم
 514/6708/2019

إشهار حكم طبقا للفصل 441 
من ق م م 

بين:
كامل  مغربي  زعاعيم  احميدو  السيد:  
 01 رقـــم  االدارسة  بزنقة   21 عنوانه  االهلية 
المحامي  العباسي  اصيلة ينوب عنه ذ. محمد 

بهيئــة طنجـــة بصفته مدعي من جهة
مصطفى  بنت  فاطمة   : السيدة  وبين 
البقالي مغربية كاملة األهلية عنوانها 21 زنقة 
سيدي قاسم تجزئة الغصن 02 اصيلة بصفتها 

مدعى عليها من جهة اخرى  
االبتدائية  المحكمة  لدى  القيم  يعلن 
بأصيلة بناء على االمر الصادر عن السيد رئيس 

المحكمة االبتدائية
ملــــف  بتاريخ  2020/06/26  بأصيلـــة 
 20/214 عدد  أمر   20/1109/214 عدد 
والقاضي بتعيينه قيما قضائيا على المطلوب 
البقالي  مصطفى  بنت  فاطمة  السيدة  ضدها 
في الملف عدد 18/1201/69 حكم عدد 18/42 
المحكمة  عن   2019/03/18 بتاريخ  الصادر 
عدد  اإلعذار  ملف  موضوع  بأصيلة  االبتدائية 

.2019/6708/214
نص الحكم        

باسم جاللة الملك 
وطبقا للقانون 

نصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا
في الشكل بقبول الدعوى

المدعى  على  بالحكــم  الموضــوع  في 
عليها فاطمة بنت مصطفى البقالي بإصــالح  
األعطـــاب الناتجة عن تسرب الماء من منزلها 
للمدعي  المملوكة  المقهى  بسقف  والالحقة 
وبأدائها لفائدة هذا األخيــر تعويضـا عن الضـرر 
المصاريف  تحميلها  مع  درهم   1500 قدره 

ورفض باقي الطلبات 
كما يعلن القيم أن الطرف المعني  األمر 

يبتدأ حقه في انتهاء األجل القانوني للنشر.
إمضاء :
القيم هشام عميمي

علق بلوحة اإلعالنات 
بتاريخ 2020/10/22

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية 

إشـعـــار 
شركة بيرل تكستيل ش م م، في شخص 

ممثلها القانوني 
بتاريـــخ  الصادر  الحكـــم  بمقتــضـــى 
2020/10/15 في الملف عدد 2019/8301/83 
رقم الحكم 2020/68 قضت المحكمة التجارية 

بطنجة: 
القضائية  التسوية  مسطرة  بفتح   -  1
م  م  ش  تكستيل  بيرل  شركة  مواجهة  في 
مقرها  قضائيا،  القانوني  ممثلها  شخص  في 
الحرة  الصناعية  المنطقة  شارع  االجتماعي 
 5 رقم  بقعة   13 ومجموعة  بطنجة  للتصدير 
لدى  التجاري  بالسجل  مسجلة  األول  الطابق 

المحكمة التجارية بطنجة  تحت عدد : 172. 

2 - بتعيين السيد محمد سعيد حجاجي 
قاضيا  محمدالزنطاري  والسيد  منتدبا  قاضيا 

منتدبا نائبا والسيد الحسن مسكين سنديكا.
الدائنيــن  من  فالمطلــــوب  وعليــه 
المعين ضمن  للسنديك  بديونهم  التصريــح 
قائمة موقعه تتضمن المبالغ المطلوبة مرفقة 
بالوثائق، وذلك داخل أجل شهرين ابتداء من 
طبقا  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا  تاريخ 

للمادة 687-686-569.
عن رئيس كتابة الضبط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تبليغ رقم: 2019/8401/1690
نوع القضية: تبليغ األحكام واألوامر والقرارات 

محلي
طالب التبليغ: شركة سامسونغ الكترونيك 

كولتد
عنها ذ/ إدريس سيدون محام بهيئة 

الدارالبيضاء 
المبلغ إليه: شركة سنا سيم انمبور

اعالن عن صدور حكم غيابي بقيم طبقا 
لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م.

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا 
وغيابيا بقيم في الشكل: بقبول الدعوى بأداء 
المدعى عليها للمدعية تعويضا عن الضرر قدره 
40.000.00 درهم وبتوقفها عن استيراد وبيع 
المدعية  لعالمة  الحاملة  المنتجات  وتسويق 
 31/2008 عدد  تحت  المسجلة   Samsung
الصناعية  للملكية  المغربي  المكتب  لدى 
والتجارية تحت طائلة غرامية تهديدية قدرها 
5000 درهم عن كل عملية بيع أو إنتاج أو توزيع 
قابال  الحكم  هذا  صيرورة  بعد  اكتشافها  يتم 
للتنفيذ وبنشر هذا الحكم في جريدتين إحداهما 
باختيار  بالفرنسية  والثانية  العربية  باللغة 
وبإتالف  عليها  المدعى  نفقة  وعلى  المدعية 
العالمــة  تحمــل  التي  المحجوزة  المنتوجات 
Samsung المحجوزة بمقتضى محضر الحجز 

الوصفي على نفقة المدعى عليها برفض باقي 
بلغ  الصائر  عليها  المدعى  وتحميل  الطلبات 

القيم القضائي بتاريخ 2020/10/28.
قسم التبليغ 
اإلمضاء نموذج رقم 50067

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد: 26/2015/256

لفائدة: شركة وفا إيموبيليي ينوب عنها ذة/
بسمات وشريكتها المحاميتان بالدار البيضاء.
ضد: السيد ابراهيم الغياط والسيدة سعيدة 

العدوي.
الضبــط  كتابة  مصلحة  رئيــس  يعلن 
بتاريــخ:  أنه  بطنجــة  التجاريـــة  بالمحكمة 
زواال  الواحدة  الساعة  على   2020/12/01
ستجرى سمسرة عمومية بقاعة البيوعات بهذه 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  لبيع  المحكمة 
عدد  العقاري  الرسم  ذي   )70-1 )الحسيسنية 
الطابق  الكرارط  بعقبة  والكائن   36/22680
الثالث العمارة رقم A/22 العرائش. وهو عبارة 

عن شقة مساحتها 81 متر مربع. 
مبلـــــغ  في  االفتتاحـــي  الثمن  حدد 

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

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

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف اْلأَْرَحاِمۖ  َوَما  اَعِة َوُيَنزِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�صَّ {اإِنَّ اهللَّ
 َ َتْدِري َنْف�ٌض َماَذا َتْك�ِصُب َغًداۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌض ِباأَيِّ اأَْر�ٍض َتُوُت اإِنَّ اهللَّ

َعِليٌم َخِبرٌي  »�صورة لقمان  «}
)�صدق اهلل العظيم(

تتقـدم  الجلل  المصاب  وبهــذا 
التــعـــازي  بأحــر  جـريــدة طنجــة 
ابنـــه  إلى  المــواســـاة  وأصـــدق 
مهــدي و إلى إخوانه : عبد السالم 
أفـراد عائلـــة  ونعيمة وإلى كافــة 

شقـور.
بواســـع  الفقـــيــد  اهلل  تغمــد 
رحمتــه وأسكنه فسيـح جنــاتـه مـع 
والشهـداء  والصديقيـن  النبيئيـن 
والصالحيـن، وحسن أولئـك رفيقـا، 

وألهـم ذويه الصبر الجميل.

توفي مساء يوم األربعاء 28 أكتوبر 2020، 
إصابته  بعد  المليحي،  محمد  التشكيلي  الفنان 
بفيروس كورونا، وذلك عن سن يناهز 84 عاما.

ولد المليحي بمدينة أصيلـــة سنــة 1936. 
التشكيلية  الحركــة  وكبـــار  رواد  من  ويعــد 
بالمغرب، حيث تحســـب له مساهمتـه الكبيرة 
بإبداعاتــه  التشكيلي  المشـهـــد  إثــراء  في 
المتميــزة، التي القــت االعتراف داخـــل وخارج 

المغرب.
من  تخــرّجــه  بعــد  المليحــي،  وانتـقـــل 
لمتابعـــة  بتطوان،  الجميلــة  الفنون  مدرسة 
إلى  الفنية  التجربة  وإنضاج  والدراسة  التكوين 
إسبانيا ثم إيطاليا وفرنسا والواليات المتحدة، 

قبل العودة إلى المغرب حيث عمل أستاذًا للرسم والنحت والتصوير في مدرسة الفنون 
بلكاهية ومحمد  رفقة فريد  ليشّكل   ،1969 – 1964 بين  البيضاء ما  بالدار  الجميلة 
شبعة )مجموعة الدار البيضاء( الشهيرة؛ قبل أن تتنوع تجربته لتشمل النشر، خصوصا 
التي تقلدها  على مستوى مجلة “أنفاس” الشهيرة، فضال عن عدد من المسؤوليات 
في وزارتي الثقافة والخارجية، فضال عن مساهمته في إطالق موسم أصيلة الثقافي 
رفقة صديق عمره رفيق دربه محمد بن عيسى ، وزير الثقافة والخارجية االسبق ، وهو 

الموسم الثقافي الذي حول أصيلة إلى مدينة عالمية للفنون.
تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر ا لجميل.

انتقل إلى عفو اهلل المشمول برحمته تعالى المرحوم

اأحمــد �شقــور
شقيق السيد عبد السالم شقور

وذلك يوم الثالثاء 27 أكتوبر 2020
ودفن بمقبرة سيدي اعمار  بطنجة

فريو�س كورونا ينهي حياة الفنان الت�شكيلي 
محمــد املليحــي



القراءة  بعالم  األول  اتصالكم  كان  متى   •
وما هي العناوين التي أثرت فيكم والتي ما 

تزال عالقة في ذهنكم إلى اآلن؟ 
حينما  المنزل  في  كان  بالقراءة  األول  اتصالي    ••
نرتل  ونحن  وأخواتي  أنا  اهلل  رحمه  والدنا   نجالس  كنا 
عليه ما حفظناه من اآليات القرآنية. بعد ذلك انشغلـت 
أجد  كنت  القصيرة.  الروايات  وبعض  القصص  بقراءة 

نفسي منجذبا نحو تلك القراءة وتلك القصص 
بشكل كبير وأتذكر هنا القصص األولى التي 
كانت عبارة عن قصص بوليسية. كنت أقتنيها 
أساعد  وكنت  فرنكا  خمسين  أو  واحد  بدرهم 
والدي في دكانه فيعطيني درهما أو درهمين 
فأسرع نحو بائع الكتب ألقتني هذه القصص. 
بعد ذلك سجلتني أمي رحمها اهلل في المكتبة 
الخامس  القسم  وأنا في  والمحفوظات  العامة 
وروايات  كتب  على  سأنفتح  هناك  االبتدائي، 

كبيرة وقصص جميلة أتذكر منها »جلفر في بالد العجائب« وأتذكر 
بالخصوص الكتاب الذي طبعني في حياتي وهو كتاب ألف ليلة وليلة 
قرأته كله في طبعته األصلية وأعدت قراءته هناك في المكتبة ربما 
لثالث مرات. كنت مندهشا من العوالم السحرية التي يحكي عنها ذلك 
الكتاب وبصراحة حتى عندما كنت أتوجه ليال كنت أستعيد ما قرأته 
فأحس بسعادة كبيرة ثم أنتشي وأنسى أهوال الحي ومصائبه وأنام 
نوما هنيئا. حين كبرت شيئا ما وعندما وصلت سن المراهقة أصبحت 
تتحدث  كانت  التي  الروايات  وبعض  العاطفية  الحكايات  أبحث عن 
عن حكايات واقعية، وهكذا انخرطت في قراءة ما كان يعرف آنذاك 
من الروايات المنتشرة كروايات عبد الحليم عبد اهلل وكذلك لطفي 
المنفلوطي والكاتب الرائع جبران خليل جبران إلى أن سقطت في حب 

مؤلفات الكاتب الكبير نجيب محفوظ، هذا الكاتب الذي 
في بداية قراءتي له سحرني بما يحكي عنه وكنت 
أجد فيه البساطة والعمق وكان في الحقيقة مدخال 

لكي أتذوق بجمالية كبيرة معنى األدب.
األولى  روايتكـم  كانــت  هــل   •
في  الفعليــة  بدايتكـم  األسرار  سرير 
تجربتكم  أن  أم  واالبـداع  الكتابة  عالم 

اإلبداعية تفجـرت قبل ذلك؟ 
••  في الحقيقة أنا لم أفكر يوما أن أكون كاتبا، 
في  صدفة  كانت  األسرار«  »سرير  رواية  فكتابة 
حياتي، ربما كنت أعيش قلقا في تساؤل دائم 
عن مصدر تخلفنا؟ وأقول هنا لإلشارة أن في 
دراستي للعلوم االقتصادية كنت منجذبا نحو 
وقد  بالتخلف  تتعلق  التي  القضايا  معرفة 
قرأت عنها الكثر وكنت أحلم أيضا وأطمح 
إلى أن يصبح بلدنا ضمن مصاف الدول المتقدمة، وحين أقول بلدنا 
أقصد بذلك اإلنسان المغربي الذي سيرقى وسيعيش حياة كريمة، 
لكنني كنت في كل مرة أبحث خلف نظرية تحاول إعطاء مخرج من 
التخلف ال أجد سوى االنتكاسة، فكان هذا سببا لكي أتوجه إلى الكتابة 
وكانت تساؤالت كثيرة تشملني. لم تكن لدى أي محاولة من قبل 
للكتابة. كنت مهووسا بالقراءة بشكل كبير وكنت أجد المتعة الكبيرة 
في القراءة. حين جربت الكتابة وجدتها متعبة فكان هذا مما جعلني 
أقول بأنه لو أتممــت روايتـي األولى فلن أفكر يوما في أن أكتب رواية 
أخرى. وعن روايـة سريــر األسرار أقول بأنها كانت صرخة وليست 
كتابة وكأني أضق طبال وأريد أن يسمعني اآلخرون وأن يحسوا بما 

أشعر به. 
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المتفحص لخريطة األحزاب السياسية في مغربنـا حاليـا يقارنها 
العامون،  األمناء  هم  فالمديرون  الخاص،  القطاع  في  بالشركات 
والعمال هم القواعد لمن لهم قواعد، والمتأمل في بناء هذه األحزاب 
يالحظ عدا األحزاب العريقة، أن هياكل جل هذه األحزاب على األوراق 
باجتمـاع  الموضوعة،  الداخلية  بقوانينهم  ملتزمون  هم  فال  فقط، 
مكاتبهــا السياسيــة أسبوعيا، واجتماع مجالسهم الوطنية فصليا، أو 
لهم مواقف ينشرونها في الوقت المناسب، أو مبادرة تعبوية من أجل 
التوعية لوقف الضرر الذي يجتاح األمة كما نعيشه اآلن مع الجائحة 
أو  حسيب  بدون  الماليين  بمئات  تقدر  سخية  منح  مقابل  كورونا، 

رقيب.
أحزابنا العريقـة كانت مدارس للفكر، لها أجنحة من صلبها فهناك 
فريق الكشافة الذي يتعوذ المنخرط فيها على االنضباط والمغامرة 
على  السهر  في  الحركـــة  دينامية  وشبيبـة  االستكشاف،  أجل  من 
تنظيم مهرجانات الحزب والتعبئة اإلعالميـة في الحمالت االنتخابيــة 

الجمـوع،  في  وترديدها  الشعـارات  وكتـــابـة  العمومية،  والقــاعــات  التجمعـــات  وتأميــن ساحة 
وطلبة ملتزمين في الجامعات، ينشرون أفكار حزبهم في نقــاش دائم مع أقرانهم كل منهم سعيا 
إلى  ومطالبهــم  اقتراحاتهــم  يقدمـون  نقابيــون  ومثلهــم  رياضيـة،  بروح  اآلخر  استقطاب  وراء 
ولقاءات  ندوات  تنظم  وثقافية  وفنية  رياضية  فرق  إلى  هياكلها  تتمفصل  كما  المسؤولة  اإلدارة 

تعمق مـــبادئ الحزب داخلــه، وتتدارس قضايا الوطن خارجه.
بحكم كموقـــع المغرب الجغرافــي قرب العالم المتمدن فبديهي أن يتأثر بالتيارات الفكرية 
العالمية بتواجد نقابات وبتالحم مغاربة مع األحرار الفرنسيين بالبالد ويهود مغاربة تأثروا بالفكر 
القطاع  وفي  الجامعات  في  امتدادات  له  أخذ  المغربي،  الشيوعي  الحزب  بعدها  فكان  الشمولي، 
العمالي بشغل أمانته العامة الراحل األستاذ علي يعتة الذي مات في ظروف غامضة، انتهج الحزب 
عمال  والتطبيق  النظرية  بين  موفقين  مسلمين  المغاربة  كل  بأن  عقاديا  المغربية  الخصوصية 
بالقولة الماركسية »في كل ما هو قومي تجد الماركسية ما هو أممي« واقتداءا بأكبر حزب شيوعي 
في العالم العربي بالسودان بلغ عدد منخرطيه مليون منخرط كانوا يجتمعون في المساجد، فخاض 
الحزب الشيوعي المغربي جوالت أهمها مناصرة قضية الصحراء دوليا، لكن الخطأ الذي سقط فيه 
الشيوعيون هو تغييرهم إسم الحزب إلى التحرر واالشتراكية والتقدم واالشتراكية، بعكس شيوعيي 

الحزب في السودان ظل على إسمه األصلي.

بتلميحات عليا في موجة من انتشار االشتراكية، كان الراحل عبد 
وبإطالق  الوطني  االتحاد  على  االنقسام  إلى  مبادرا  بوعبيد  الرحيم 
الوطن  أرض  إلى  بالعودة  للمنفيين  والسماح  سياسيين،  سجناء 
الفكر  من  جاعال  الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد  تأسيس  تم 
زعمائه  من  وكان   1975 سنة  للتحليل  منهجا  األممي  االشتراكي 

الشهيد عمر بنجلون.
أهله نضاله المميت أن تجعـل قواعــد الحزب الواسعـة أن تضع 
الثقة فيه، واألمانة التاريخية فلوال عمر بنجلون لما كان شيء اسمه 

االتحاد االشتراكي.
قتل عمر بنجلون، كما قتل فرج فودة في مصر، وكمحاولة اغتيال 
المتأسلمين  اإلرهابييـــن  بفعل  محفــوظ  نجيــب  األديب  القـــاص 

الذين أحرقوا حتى كنائس المسيحيين بمصر.
فانقلبت  المغربي،  لليسار  النابض  القلب  بنجلون  عمر  قتل 
حتى  االشتراكــــي  االتحــاد  داخـــل  والتنظيمية  الفكريـة  الموازين 
من طــرف قيادييـــه ببروز االنتهازييــن في صفوفــه ممــا أدى إلى 

انقراضه.
مقتل عمر بنجلون أوحت له أو أشــارت أجهزة اإلعــالم فـــي الداخـــل والخـــارج إلى الدكتور 
الخطيــب المؤســـس األول والمرشد لحزب العدالة والتنمية والدليل أن اإلرهابــي عبد العزيــز 
النعماني أمــن له الخروج خارج الوطن بصفته من الشبيبة اإلسالمية كانت قولة يرددها الشهيد 
عمــر بنجلـون في حياتــه: »اإلرهاب ال يرهبنا والقتل ال يفنينا وقافلة التحرير تشق طريقها بإصرار«.

إشـــــارات
حزب العدالة والتنمية سوف ال يحصل على فريق في برلمان 2021 إذ مازالت الذاكرة الشعبية 
إليه من تسيب  أدى  ما  أدى  الذي  الشيء  ابن كيران  للرئيس  تختزن شعار: »عفا اهلل عما سلف« 

للمال العام.
٭ الرئيس العثماني ال يملك كاريزما الرؤساء وعطاءات حكومته ضعيفة أداءها.

٭ بدون حياء أو خجل الحبيب المالكي عن االتحاد االشتراكي صرح بأن الوقت غير مناسب لطرح 
ـ  للبرلمانيين نظرا لجائحة كورونا وتناسى شعارات حزبه: اإلرادة الشعبية  التقاعد  مشروع حذف 

ترشيد المال العام.
٭ القانون يحذر تأسيس األحزاب ذات توجه عرقي أو ديني.

• عبد العزيز الحليمي

الإ�شالم عقيدة لكل اأحزابنا املغربية

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

هدفها التواصل مع الكتاب واألدباء ومشاركة تجاربهم األدبية. 
مع الروائي التطواني :

الجزءالرواية المسافرة
1

• محمد العودي
  oddimed@gmail.com البشير الدامون

حلول عيد المولد النبوي الشريف 
مناسبة غالية جدا، حيث أن كل شخص 
على  السعيــد  الحــدث  بهذا  يحتفل 
طريقته الخاصة، سـواء في البيـوت أو 
المساجد من أجل إحياء ليال روحانية، 
المصطفى  الخلق،  سيد  بحب  معطرة 
محمد  سيدنا  للعالميـن،  بعـث  الذي 
صلى اهلل عليه وسلم. إال أن الظروف 
االستثنائية لهذه السنة، المتجلية في 
كثيرا  ت  أثر  »كورونا«  جائحة  انتشار 
بهذه  االحتفـال  وطقوس  تقاليد  على 
من  الرغم  وعلى  العظيمة.  المناسبة 
بعـض  فإن  المؤثـرة،  الظروف  هذه 
األيادي البيضاء أبت إال أن تنشر الخير 
مولــد  بذكـرى  احتفـاال  به،  وتشـارك 
لألسر  وإسعادا  المرسلين  آخر  حبيبنا 

من  مكـــادة،  بني  بمقاطعة  المعوزة 
خالل عمليات اختتان لفائدة أطفالهم،  
البالغ عددهم ما مجموعـه 120 طفال 
على  بغريـــب  ليس  وهـذا  مستفيدا. 
بشركــة  واإلطــار  الجمعــوي  الفاعل 
الفاسي  ياسين  السيد  »أمانديــس« 
مثل  على  الهشـة  الفئـات  عـود  الذي 
التي  النبيلة  اإلنسانية  المواقف  هذه 
تكرس ضرورة الحرص والتشبث بقيم 
االجتماعي،  والتكافل  والتعاون  اإلخاء 
الحنيف.  ديننـا  ذلك  على  يحثنـا  كما 
أن  المعبــرة  المواقــف  بهـذه  وحري 
تكون قدوة لمحبي فعل الخير من أجل 
البر  أعمال  لنشـر  جميعـا،  االصطفاف 
المواطنة،  قيم  واإلحسان وكذا إلبراز 

بشكل عام.

مقاطعة بني مكادة :
عمليات اختتان ي�شتفيد منها 

ما مموعه 120 طفاًل



810

4130 • ال�شبـت  31 اأكتـوبـر  2020  جريدة طنجـة • عـدد 

   مرحلة الدراسات العليا: التحَقَ بعد نيل درجة اإلجازة، بسلك 
دبلوم الدراسات العليا المُعمّقة بكلية أصول الدين، بوحدة البحث 
على  الفلسفة  في  دروسا  فحضر  والفلسفة،  العقائد  شعبة  والتكوين 
إبراهيم  سيدي  على  والحديث  الورياغلي،  محند  األصولي  المنطقي 
وغيرهم،  بنيعيـش  محمد  األستاذ  على  الكالم  وعلم  الصديق،  بن 
وأفاد حينها من المران على مباحث الكالم والفلسفة، وكان التكوين 
مزدوجا بين الفكر والكالم، والشرعيات، وقضى بالكلية مدة تكوينية 
بكلية  المعمقة  العليا  الدراسات  دبلوم  بسلك  التحق  ثم  محدودة، 

والتكوين:  البحث  وحدة  طفيل،  ابن  جامعة  اآلداب 
اإلسالمي،  الغرب  في  الشرعية  المنهجية  الدراسات 
وكلتا المرحلتين من الدراسات العليا كانت بعد اجتياز 
مباريات يشارك فيها مئات الطلبة، وييسر اهلل القبول 

والنجاح.
المزج  محاولة  بالذات من  المرحلة  في هذه  أفاد 
االجتهادي،  والفقهي  األثري  الحديثي  المنهج  بين 
وكان يميُل ابتداء إلى االشتغال على الحديث وعلومه، 
على  اشتغاله  وفي  الصنعة،  كتب  من  بعضا  وقرأ 
التحقيق بسلك اإلجازة دنا أكثر من هذا الفن، مع أنه 
جميعها،  الغماريين  الشرفاء  كتب  بقراءة  مُولعا  كان 
عليه،  وعكف  إال  والدراية  الرواية  في  جزء  من  فما 
بالدراسات  وولع  المنهجين،  بين  التقريب  حاول  لكنه 

األصولية، وتعرف أكثر على المدرسة المالكية.
الدراسات  سلك  في  التخرج  من  ذلك  يمنع  ولم 
لعبد  حديثي  جزء  على  باالشتغال  بالقنيطرة  المعمقة 
بإشراف  238ه  المالكي  األندلسي  حبيب  بن  الملك 
المرحلة  هذه  في  وحصل  العلمي،  الحسن  الدكتور 
بالذات حادث مؤلم في حدود سنة 2003م، إذ فارقته 
معه  ينفع  لم  مرض  بعد  اهلل  رحمها  الوالدة  السيدة 

على  الفراق  فأثر  ومهوال،  ومفزعا  مفاجئا،  فراقها  قدَرُ  وكان  عالج، 
مسار الطلب، وأحسّ بألم عميق خالج نفسه، وغرّبه عن أنسه، وكان 
حينها على مشارف التخرج، وكان بالء عظيما وابتالء بلوعة حزن وأسى 
ما هوّنها إال برد الرضا والتسليم، ففرج اهلل بعدها وُفتّحت األبواب، 
أفضل  فيه  يجدُ  وكان  يعهدها،  لم  وقوة  بجدة  الطلب  إليه  وحُبب 

العزاء والتخفيف من ألم الفراق.
امتحانات  على  واإلقبال  اهلل  رحمها  وفاتها  حادث  بين  وحصل 
التخرج في صيف سنة 2003م، سفره إلى بالد الشام في رحلة علمية 
العلم  ماتعة كان لها أبعد األثر في بعث روح األمل، وتجديد طرائق 
والعمل، ولم يكن بالحسبان زيارة تلك المعالم، لكن يسر اهلل وأعان، 
مع قلة ذات اليد حينها، وهو العهد بطالب العلم الذي ال يكاد يتفرغ 
اإلسالم  مشايخ  كبار  لقاء  اهلل  فيسر  والدارسة،  للمطالعة  إال  لشيء 
القادر  الفاضل عبد  المحدث  العالم  في دمشق وحلب وغيرها، منهم 
البوطي،  رمضان  سعيد  محمد  األصولي  الفقيه  والعالم  األرناؤوط، 
الدين  نور  المحدث  والعالم  الكتاني،  الفاتح  محمد  المحدث  والعالم 

عتر، وبعض الكتاب المعاصرين كالدكتور شوقي خليل..
وجسّد اللقاء بمشايخ الشرق فرصة لتمديد مسار الطلب، وانتقاء 
أسمى المناهج، في سؤاالت تبصّرَ بها الحاَل، واستشرفَ بها المآل، 
في  ذلك  بعد  الشريفين  الحرمين  لبالد  زياراته  خالل  أفاد  أنه  كما 
رحالت الحج من حضور مجالس كبار المشايخ، ومنهم العالمة محمد 
وشقيقه  الصابوني  علي  ومحمد  بمكة،  الحسني  المالكي  علوي  بن 
اهلل  كرامة  بن  مصطفى  الدكتور  واألستاذ  أيضا،  بمكة  طيبة  شاعر 
مخدوم بالمدينة المنورة، وفضيلة السيد أيوب أبكر أسد علي األهدل 
وقد  بمكة،  الصولتية  بالمدرسة  الفلك  علم  أستاذ  الشافعي  المكي 

حضر مجالسهم، واستجاز بعضهم فأجازوه.
واستأنف االمتحان بعد تلك الرحلة بيسير، فتصدرت قائمة النجاح 
في سلك الدراسات العليا، وتقدّم ذكر بحث التخرج الذي طبع بعده 
مباشرة، ثم بعد التخرج أقبل على بعض مشاغل الحياة، وتفرغ لنفسه، 
والخطابة  التدريس  سلك  في  انخرط  بل  المعرفة  مقام  يبرح  ولم 
والوعظ واإلرشاد قرابة عقد من الزمن أو يزيد، فبدأ مراحل التدريس 
بمعهد ولي العهد للقراءات السبع بدار ازهيرو التابعة لوزارة األوقاف 
اإلمام  ومعهد  اإلسالمية،  التوعية  ومعهد  اإلسالمية،  والشؤون 
القرطبي للتعليم العتيق، بالموازاة مع التدريس في بعض المؤسسات 
اللمتوني شاعر  أبو بكر  الثانوية اإلعدادية  الخاصة ومنها المؤسسة 

طنجة وأديبها. 

مشروعين  وضع  على  أقبل  والتكوين،  البحث  لمسار  واستكماال 
علميين ألطروحة الدكتوراه بوحدة االجتهاد المقاصدي بكلية اآلداب 
بجامعة موالي إسماعيل بمكناس، ولقي حينها العالم األديب األريب 
2007م وكان مشرفا على  فريد األنصاري رحمه اهلل في حدود سنة 
الوحدة، وكان قد اطلع على بحثه في دبلوم الدراسات العليا مطبوعا 
العشيري  نادية  طنجة  ابنة  الفاضلة  الدكتورة  األستاذة  طريق  عن 
إسماعيل  موالي  بجامعة  اآلداب  كلية  عميدة  منصب  شغلت  والتي 
بشهادته  وسعد  الحسن،  الثناء  الكتاب  على  فأثنى  متتالية،  لفترات 

وقبول إشرافه، وكان المشروع األول حول االجتهاد الجماعي ومنهجه 
وقضاياه، والثاني حول منهج الذرائعية والواقعية في المذهب المالكي 
وتفعيله في القضايا المعاصرة، فرجح العنوان الثاني وقال له الدكتور 
فريد األنصاري بالحرف: هذا لنا ال لغيرنا، رحمة اهلل عليه، ثم اختار له 
المشرف بعناية، ألن حالته الصحية كانت قد بدأت في التدهور ورغم 
ذلك لم يأل جهدا في توجيهه وتسديده كلما التجأ إليه، وأشرف على 

األطروحة عمليا فضيلة الدكتور خالد المقالي.
وأخذ منه بحث الدكتوراه وقتا ليس باليسير، وعكف حينها على 
دراسة كتب المالكية في األصول والفروع، وبالموازاة كتب المذاهب 
نظرا  لألطروحة  منهجي  نسق  وضع  في  كثيرا  عانى  وقد  األخرى، 
لتشعب مراميها، بين التأصيل والتقعيد والتنزيل الماضي والمعاصر، 
لكن عُدّت تلك المرحلة بحق نقطة تحول حتمية في اختيار التخصص 
األصولي والمقاصدي، والمدرسة المالكية على وجه الخصوص، وقد 
في  وبمذاكرتهم  الشأن  هذا  مشايخ  بجلة  المسار  هذا  في  استعان 
البحراوي  محفوظ  الشيخ  أمثال  من  البحث  على  الواردة  اإلشكاالت 
واألستاذ  الروكي  محمد  الدكتور  والشيخ  السريري  مولود  والشيخ 
الحمد  وهلل  ووفق  وغيرهم،  شعرة  أبو  زيد  المقتدر  البحاثة  الدكتور 
2012م  المناقشة سنة  بعد  أطروحة في مجلدين، طبعت  إعداد  في 

مباشرة بدار ابن حزم ببيروت.
ظفر من ساداته مشايخ العلم قراءة وحضورا وتبركا بجملة من 
سيدي  المحقق  النوازلي  الفقيه  العالمة  فضيلة  بها  أجازهُ  اإلجازات، 
الحسن بن الصديق وهي إجازة عامة بمرويات شقيقه الحافظ أحمد 
حضر  وقد  التليدي  اهلل  عبد  المحدث  العالمة  وفضيلة  الصديق،  بن 
معه مجالس عدة، ورافقته في لقاءات بطنجة وضواحيها وأجازه كتابة، 
وفضيلة  بتطوان،  الحسني  بوخبزة  محمد  المحقق  الشيخ  وفضيلة 
محدث الشام محمد الفاتح الكتاني وقد أجازه عن والده سيدي المكي 
الكتاني بإجازته العامة، وخصّه بإجازة إلى صحيح البخاري بأعلى سند 
في الدنيا، وناولهُ الشيخ المحدث نور الدين عتر  بمدينة حلب بعد 
قد  وكان  البرية«  خير  سيرة  في  العطرية  »النفحات  كتابه  له  زيارته 
المسلم  »فكر  وكتاب  2003م،  سنة  زيارته  إبان  في  تمامه  من  فرغ 

وتحديات األلف الثالثة«.
كتابه  الشافعي  المكي  األهدل  علي  أبكر  أيوب  الشيخ  وناولهُ 
)الصهميم في معرفة علم الفلك الشرعي المتعلق بالتاريخ والتوقيت 
والتقويم( بمكة المكرمة، وناوله األستاذ الدكتور مصطفى بن كرامة 
ثم  اإلسالمية  بالجامعة  مدرسا  وكان  المنورة  بالمدينة  مخدوم  اهلل 

لكتاب  الوسائل(، وتحقيقه  )قواعد  بجامعة طيبة كتابه  بعدها  التحق 
)المهيع في علم األصول( البن عاصم األندلسي، وكل لقاءات أولئك 
األعالم لم تخل من مناقشات وأسئلة واستشكاالت كانت تعود بفوائد 

وزوائد ال يمّل أثرها ووقعها.
وترعرعتم  نشأتم  الصديقية،  الزاوية  ابن  فضيلتكم   -
بها، وهيأ اهلل لكم االتصال واألخذ على عدد من شيوخها، 

من أصحاب األثر األعمق فيك على مسارك العلمي ؟     
ذلكم القدر الجميل في االنتساب الجمالي والروحي إلى 
حضن »الزاوية« وعبرها إلى التصوف عموما، ثم االنتساب 
الحاج  لسيدي  المومن  عبد  آل  زاوية  إلى  العائلي  الرحمي 
أحمد بن عبد المومن بتجكان بقبيلة بني منصور الواقعة 
بغمارة وعنها تفرعت الزاوية الصديقية بطنجة وزوايا أخرى 
الصديق  الحاج  جدنا سيدي  المغربية، ألن  المملكة  بربوع 
دفين  المومن  عبد  سيدي  حفيد  أحمد  الحاج  سيدي  بن 
تجكان، وحفيد الجد األول سيدي عبد المومن دفين قبيلتي 
تفرقوا  أبناء  عدة  ترك  بالشرق،  وورطاس  يزناسن  بني 
وهو  الصديق  بن  جدي سيدي هشام  ومنهم  األمصار  في 
أغلبهم  وأنجاله  طنجة  زاوية  صاحب  محمد  سيدي  شقيق 
علماء، ففرض علينا ابتداء أن نتربى في هذا الرباط الرباني 
المبارك، وخصيصته أنه رباط علم وتربية، توازن فيه الطلب 
والتعلم والجد واالجتهاد، والتربية والتزكية والمجاهدة، وال 
أنني  إال  الزاوية،  أحضان  في  بي  رمي  متى  بالضبط  أعقل 
األسنان،  حدث  وأنا  بها  المريدين  كبار  مالمح  أستحضر 
وكلها تُذكر بأجيال السلف األولى، قوم ال يعيون من ذكر 
خلقه،  إلى  واإلحسان  اهلل  ومحبّة  حَِلقه،  في  والرباط  اهلل، 
اهلل  بمحبة  دالئهم،  من  وسُقينا  معينهـم،  من  فارتوينا 
الحزب  أقرأ  فكنت  وعياله،  عباده  من  والصالحين  ورسوله 
الراتب معهم وأنا ال زلت صغيرا لم أبلغ العاشرة من عمري، وأحضر 
هناك،  القرآن  حفظــت  وقد  جمعــة،  كل  والهمزية  البردة  مجالس 
المديح  في  والبردة  سماعا،  الكثير  الشي  القوم  أشعار  من  وحفظت 
القوم:  أوائل ما حفظت من قصيد  الهمزية وغيرها، ومن  ونتفا من 

قصيدة أم هانيء والتي مطلعها:

ما للمساكين مثلي مكثري الزلل     إال شفاعة خير الخلق والرسل

1102ه  اليوسي  الحسن  علي  النبوي ألبي  المديح  في  وقصيدة 
والتي مطلعها:

جدّ في سيرها فلست تالم        هذه طيبة وهذا المقام

سأتفيأ  والتي  حينها  الفتية  اللغة  لبنية  المغنى صقال  هذا  وعدّ 
بظلها وأستمد من معاجمها بعد حين.

قبيل  بكرة  يوقظني  الوالد  سيدي  كان  فقد  آنفا  ذكرت  وكما 
الفجر، فنصلي الصبح، ونتوجه إلى حضور مجالس سيدي عبد اهلل بن 
وبالضبط  المدرسي  الدخول  وقت  قرب  إلى  هناك  فأمكث  الصديق، 
الساعة الثامنة صباحا، فأذهب وأتناول اإلفطار ثم أروح، وعند المساء 
أحضر قراءة الحزب الراتب بعد المغرب، وجلسة الوظيفة والمتضمنة 
الذكر بأوراده الشاذلية إلى حدود صالة العشاء، وذا األمر تكرر معي 

في أغلب لحظات صباي، وشبابي، وال يزال.
ولكن الوعي المعرفي حينها لم يكتمل ليرقى إلى مرتبة التحمل، 
الوجدان بالعلم وأهله، والذي لو لم ييسر  التبرك وتعلق  لكنه قارب 
قرعَ  لكن  إليه،  والعقل  القلب  اهتداء  أمكن  لما  وسياقه  بيئته  اهلل 
العكوف  لي  مهد  ما  وهو  الكثير،  الشيء  حينها  المعارف  من  سمعي 
فقرأت  الثانوي  مرحلة  في  عودي  اشتد  لما  الصديق  آل  كتب  على 
صباي،  منذ  بحبه  لتعلقي  تأثيرا،  أعالمهم  أكثر  ومن  كتبهم،  جميع 
والمذاكرة  للفسحة  بإخراجه  أيامه،  أواخر  في  وخدمته  منه،  ولقربي 
وموالي  سيدي  حضرته  من  المحتشم  الحيي  واالستفسار  الفتية 
كتبه  كل  قرأت  لذا  الغماري،  الصديق  بن  اهلل  عبد  المغرب  حافظ 
له  زيارة  آخر  في  القاهرة  من  عوده  بعد  وقد شرفني  استثناء،  بدون 
بهدية ثمينة تضمنت محفظة سَنيّة مُباركة كتب على ظهرها اسمه 

الشريف ولقبه بالدكتور، وكان أعلى من ذلك بكثير. 

)يتبع(

في ضيافة كاتب
سلسلة تعريفية واقعية تلقي الضوء على بعض الكتاب والمفكرين والباحثين والمبدعين في شتى مجاالت العلوم والمعرفة ، 
إلبراز لمحات من حياتهم الشخصية والعلمية ، والتعريف بمؤلفاتهم وأحدث إصداراتهم التي تشهد بعمق معرفتهم ، وموسوعية 

علمهم ، تتنوع هذه الشخصيات بين أكاديمية وعلمية وأدبية.
 سلسلة تعريفية في قالب حواري تمد جسور التالقح بين المفكرين وبني عصرهم ، وبين المفكرين وطبقة قرائهم ، وتطلعهم 

على مسار إنتاجهم وأهم أعمالهم وآخر إصداراتهم.

)4/2(في ضيافة كاتب

عبد اهلل عبد المومن في هذه الحلقة نستأنف حوارنا في جزئه الثاني
إعداد : عمـر قـربـاشمع الباحث األصولي األستاذ الدكتور عبد اهلل عبد المومن
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

إلي واهلل :
ملء السنابل تحنو بتواضع       والفارغات رؤوسهن شوامخ

ترى! هل نفعت هؤالء المغرورين بزخرف »الحداثة« »كتبهم البيضاء« نفعا يرضي 
أنهم  المسؤولة؟ ال شك يعلمون  الخالفة  اإلنسان في األرض بكل معايير  حقا خالفة 
مهما يبلغون من »رقي الحضارة« و»تفوق مدني« فيظلون عالة على مام جرت به أقالم 
سفلنا على الورق األصفر من علوم ومعارف وبنات الفكر.. ويعلمون أيضا أنهم جنوا من 
تعاليم كتبهم تلك »الالمعة« ومن همزها ونفخها ونفثها وهمسها نزوات تشوه الفكر 
باسم  الفوضوية  إلى  تدعو  وخبط  واألعراف،  األخالق  بمحمود  تهزأ  ونزعات  القويم، 
الحرية وجرأة الرأي وصراحة التعبير، وغواية ترن إلى التفاخر بالجاه العريض! كتبهم 
تلك أماتت قلوبهم وهي واهية، وأحيت أجسامهم وهي نخرة لم تبرح بعد ساحة الطين 

والماء..
إني رأيت الناس في عصرنا       ال يطلبــون العلـــم للعلــــم

إال مباهــــــاة ألصحابــــــه       وعـــــدة للغشـــم والظلــــم)67(
قد أصبح النــاس وكل بـــه      في طلب العلوم زهد القنـــوع
لست ترى في الكل ذا همـة      يهزه الشــوق وفرط الولـــوع
لكن ترى حيث ترى قائـــــال     كاآلكل الشيء على غير جـــوع
يجيء في فضلة وقـــت لــه      مجيء من شاب الهوى بالنزوع
تراه في جلســـــة مفكــــرا      في سبب يعجـــل أمر الرجـــوع

ثم ترى جلســــة مستوفـــز     قد شددت أحماله في النســـوع)68(
ال جرم أن :

من لم ير العلم أغلى       من كل شيء يصاب
فلس يفلـــح حتــــى        يحثى عليه التـــراب)69(

التي خمدت بذهاب فرسانها،  العتيقة  أجل... كم يتأوه صاحبي على علوم السلف 
بعدهم  من  وخلف  يقهر!  حيا  يزال  ال  من  ومنهم  واستراح،  نحبه  قضى  من  فمنهم 
خلف من المتفيهقين المعتنفين أضاعوا تلك العلوم وركبوا رؤوسهم، واعتلوا كراسي 

التدريس في تهتك واستهتار!
وإذا تصدر للدراسة جاهل      جرت العلوم على السبيل األعوج)70(

يا اهلل!
تصدر للتدريـس كل مهــــوس      بليد تسمى بالفقيــه المـدرس
فحق ألهل العلم أن يتمثلــــــوا     ببيت قديم شاع في كل مجلس

»لقد هزلت حتى بدا من هزالها     كالها وحتى سامها كل مفلس«)71(
نعم :

لما تبدلت المجالس أوجهــا       غير الذي عهدت من علمائهــا
ورأيتها محفوفة بسوى األلى      كانوا والة صدورها وفنائهـــــا
أنشت بيتا سائرا متقدمـــــا       والعين قد شرقت بجاري مائها

»أما الخيام فإنها كخيامهم        وأرى نساء الحي غير نسائهـــا«)72(
رباه...!

أي وقت الذي نحن فيه          قد دجا بالقياس والتشبيه
كلما سارت العقول لكي تقطــــــــع تيها توغلت في تيه)73(

اللهم يا محيي العظام وهي رميم، قيض لهذه العلوم من يعيد لها سنى شرفها، 
وذروة مجدها، وعز فروعها، سبحانك ذا الجالل واإلكرام..

وذات يوم سألت صاحبي عن الجديد في دنيا الكتب فأجابني في غصة وتحرق : أين 
أنا من ولوعي بالقراءة وجلدي عليها؟ لقد أصابني من ربق اإلدارة فكري ال ترجى له 
مكاتبة.. ومع ذلك أحمد اهلل تعالى وأسلم لحظي وإن كنت تراني قلما أنقب في حقل 

الكتب!
فقلت له يومئذ : شيخنا العالمة المحدث سيدي عبد العزيز بن الصديق، شفاه اهلل، 
إليها سبيال)74(،  تجد  المعرفة  تكاد  ال  نفسها  على  مغلقة  بجزيرة  يشبه مدينة  طنجة 
وبمثل هذا صارحني الشيخ أحمد عبد الرحيم عبد البر، رحمه اهلل، وأنا أماشيه بشارع 
-درسا  العشائين  بين  ألقى  أن  بعد  الحمراني  العزيز  عبد  الدكتور  ديقنا  رفقة  إسبانيا 
بالمسجد األعظم في أواخر الستينات، قال لي : طنجة مدينة جميلة جذابة لها حظ في 
السياحة ال في العلم! ربما أبدى هذا االنطباع المتنكب عن الواقع بدافع حزازة وامتعاض 

ألنه الحظ أن درسه هذا لم يكن له كبير إقبال مقارنة بدرسه ذاك الذي ألقاه بنفس 
الجامع في أواسط الستينات على عهد عامل طنجة الشريف سيدي عبد السالم الوزاني، 

وقتذاك احتفي به احتفاء منقطع النظير! لقد انقلبت األحوال ويعلم اهلل من تغير!
ومهما يكن، ففي قول الشيخين نصيب من صواب، فهذه خمس مكتبات عمومية 
بنيت من سنوات في أحياء متفرقة من المدينة تحمل أسماء شخصيات من أعالم طنجة، 
أمكنتها  واختيار  إحداثها  في  يد  لإلدارة  زمان  اهلل-  -بفضل  لي  وكانت  وأدباء،  علماء 
وإعداد ترجمة مقتضبة لهذه الشخصيات نقشت على لوحات تذكارية من المرمر، وذلك 
في نطاق تقريب الثقافة من المواطنين على غرار تقريب اإلدارة منهم! وأفضت فكرة 
الكتاب، مثل ما حدث بينهم وبين اإلدارة!  إلى تباعد جاف بينهم وبين  التقريب  هذا 
وأدرك هذه المكتبات في مهدها إهمال وهجر جراء انعدام الصيانة والعناية المستمرة 
التي كنت اقترحت -والمشروع طي الدرس- أن ترصد لها ميزانية قارة، إذ قبل الرماء 
بمضيعة!  فتترك  التقصير  يد  وتالحقها  التهاون  بها  يعلق  أن  الكنائن)75( خشية  تمأل 
فلم أجل حينئذ رغبة ماضية، فحدث ما كنت أحذر  منه... وال غرو، فهذا مآل كل مشروع 
أريد به تغطية عابرة تروج لدعوة ظرفية مداهنة ولقصد مضمر دخيل! ولذا  مرتجل 
اليوم خراب  أبدا مشلوال معطال، فها هي ذي »المكتبات«  المشرورع يولد  فمثل هذا 
الجرذان،  فيها  وتنزل  والبعوض،  األبوم  أركانها  في  وتعشش  الصعاليك  إليها  يأوي 

وتنسج العنكبوت فيها بيوتًا.
الحضارة  منارات  كانت  إسالمية  مكتبات  من  سلسلة  بخاطري  اللحظة  وتجول 
اإلنسانية.. ولست أدري كيف انتصبت اآلن في خلدي صورة مدينة مر)76( والتي حدثنا 
إثنا  مجامعها  أحد  في  كان  العشرة،  على  أربت  وقد  العامرة  كتبها  خزائن  عن  التاريخ 
التي  كتبها  ودار  تناولها... وساوة)77(  الباحث  تريبا يسهل على  مرتبة  ألف مجلد  عشر 
كانت مفخرة الدنيا فأحرقها التتار وتركوها ومدا!! هذا اإلعصار التتاري الهمجي ذهب 
أيضا بأكثر من مائة مكتبة عامة ببغداد وببيت الحكمة الشهير الذي حوى من نفائس 
أياما من مداد هذه  المخطوطات ونوادرها ما يبهر.. وبقيت مياه دجلة تجري سوداء 
الكتب التي انحى بها تراث إسالمي ال مثيل له.. ومكتبة ال عامر الفاطمية كانت تظم 
قرابة مائتي وخمسين ألف مجس التي نهبها الصليبيون وأشعلوا فيها النار! والمكتبة 
العزيزية بالقاهرة الت فجع العالم المتحضر بخرابها وبها أزيد من مليون وخمسمائة 
ألف مؤلف، منها ألف ومائتا نسخة من تاريخ الطبري وحده، ونيف وثالثون نسخة من 
الذي  األندلسي  باهلل  المستنصر  ومكتبة  نفسه!  الخليل  بخط  إحداها  »العين«  كتاب 
ألف مجلد  أربعمائة  أكثر من  الشرق اإلسالمي، فجمعت  ليضاهي بها مكتبات  أنشأها 
شغف  عن  وأما  كتاب،  زلف  ستمائة  فيها  كان  وقد  بقرطبة  والزهراء  شتى،  فنون  من 
الخواص باقتنء الكتب فحدث وال حرج.. فالصاحب ابن عباد مثال، جمع في مكتبته أكثر 

من مائتي ألف مجلد، في حين أن مكتبة أحد قضاته حوت أزيد من مليون كتاب!!)78(.

ــــــــــــــــ
الهوامش :

)67( »البصائر والذخائر« أبو حيان التوحيدي ج 9/90
)68( النسوع ج ِنسع وهو سير عريض طويل تشد به الحقائب والرِّحال.. واألبيات لعبد القاهر الجرجاني في »مية 
القصر..« ج1/566 و»كنوز األجداد« محمد كرد علي 249 وفي »معجم البلدان« ج5/143 في »الدمية« زيادة 

هذا البيت ما شئت من زهزهة والفتى بمصقال باذ لِسقي الزروع.
)69( البن حزم في »إنباه الرواة على أنباء النحاة« القِفطي ج2/233 و»صفحات..« 227

)70( مقتبس من قول الملك أبي عنان المريني : وإذا تصدر للرياسة خامل جرت األمور على الطريق األعوج »سلوة 
األنفاس..« أبو عبد اهلل محمد الكتاني ج3/278.

)71( ألبي الحسن الغالي في »معجم األدباء« ج12/226 و»الكامل« ابن األثير ج9/632 و»صفحات« 265.
)72( »معجم األدباء« ج12/227 و»الصفحات« 265.

)73( لعبد القاهر الجرجاني في »إنباه الرواة..« ج2/190.
)74( أصدر -عجل له شفاءه وبسط عليه رداء العافية- كتابا متوسط الحجم في سنة 1956 أسماه »سراج الدلجة في 

فضل طنجة« ذكر فيه بإيجاز طائفة من علمائها وأدبائها.
)75( الرماء أي المراماة بالسهام، والكائن ج كناية وهي الجعبة التي تجعل فيها السهام.

)76( من مدن خرسان )أفغانستان. أنظر »معجم البلدان« ج5/112 وما بعدها.
)77( سأوة مدينة بين الريّ وهمدان بإيران. »معجم البلدان« ج3/179 وما بعدها.

)78( عن هذه المكتبات وغيرها يراجع مثال »تراثنا بين ماض وحاضر« عائشة عبد الرحان -20- و»شمس العرب  
تسطع على الغرب« هونكه -385- و»الخليفة الفاطمي الخامس« عارف تامر 94.

)يتبع(

الجزء األول  ـ  جلسة 4

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

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

َخرُي حالَبْيِك تنَطِحني!.
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غادرالرجال الديارلجبهة القتال وتكفلت النسوة برعاية العيال..
تغيرت الظروف واألحوال ومابقيت النفوس تنعم براحة البال..

عهدهن  كسابق  عدن  فما  الحياة  مباهج  في  زهدن  األمهات 
يتحلين  والعدن  الورود..  بألوان  المزركشة  الفساتين  يرتدين 
باألساور واألقراط  الذهبية.. كما تخلين عن كل مظاهر الزينة من 
نقش حناء على ظاهر الكفين وفي حواشي القدمين..ووضع العكر 

الفاسي على الخدين والشفتين وتكحيل الرموش والحاجبين.
ما عـادت النسـوة اليائســات »القانطــات« القاطنــات بقشلة 
جانكيريستطبن حالوة العيش ومتعة الحياة في منأى عن أزواجهن 

الذين هاجروهن للدفاع عن حوزة الوطن..
فالجارات  وقنوط  يأس  من  صدورهن  يختلج  ماكان  ورغم 
المكتويات بحرقة الفراق كن يجتمعن كل مرة في شقة إحداهن 
حول صينية شاي للتفريج عن نفوسهن المهمومة بتجاذب أطراف 
الشاي   كؤوس  يرتشفن  وهن  والدين  أمورالدنيا  حول  الحديث 
وهالليات  قلوب  أشكال  في  مقولبة  حلويات  ويزدردن  المنعنعة 

ونجوم ..  
في  اليأس  غيوم  وتبــددت  إال  وتباكيـن  تشاكين  وكلما 
دواخلهن  وأشرقت أنواراألمل على أساريروجوههن..وأحيانا ينقلب 
مجلسهن إلى مرقص يفرغن فيه شحنات نفوسهن بالرقص على 
موالت  »نوضوا  أهزوجة:  يرددن  وهن  مطبخية  أواني  إيقاعات 
ويبلغ  الرقص  وتيرة  وتجي«..وترتفع  تمشي  نوضوها  الشيكي.. 
نقلبوا  هنا  أو  اللويز..  هنا طاح  »أو  بمقطع:  ذروته حين يصدحن 
وهن  جماعي  رقص  في  وانصهرن  اندمجن  قد  فتراهن  عليه..« 
التي  رؤوسهن  أغطية  من  تخلصن  وجلهن  و»يردحن«  يشطحن 
حزمن بها أردافهن المتراقصة.. مطوحات ب »سوالفهن«.. وكلما 
أرضا  انبطحت  الرقص  البدنية في  الواحدة منهن طاقتها  أفرغت 
العزة والجاللة »اهلل..اهلل« وهي تتفصد عرقا  مرددة إسم صاحب 
وكأنها  لسانها  وثقل  أساريرها  وانشرحت  أطرافها  ارتخت  وقد 

كرعت خمرة فعلت فيها فعلها فبان مفعولها.
كانت الجارات  يستأنسن فيما بينهن  بخلق أجواء من المرح 
حاملين  مضاجعهم  غادروا  الذين  أزواجهن  غياب  في  والفرح 
ارتدت  أذكر حين  الموت.. الزلت  أكفهم في ساحة  على  أرواحهم 
قبعــة  ووضعت  لوالدي  عسكريـــة  بذلة  ـ  ليلة  ذات  ـ  والدتي 
»البيري«على رأسها لتعد مفاجأة لجارتها المقابلة شقتها لشقتنا 
في الطابق الثالث من العمارة..فبعدما استسلم أخي الرضيع للنوم 
ناصحة  بيدي  وأمسكت  بإحكام  الباب  والدتي  أوصدت  مهده  في 
إياى بالصمت وهي تضع سبابتها على شفتيها حينما وقفنا بعتبة 
باب جارتنا الذي طرقته طرقا عنيفا  أرعب  الجارة وأختها الصغيرة 
التي تؤنسها في غربتها فسألت بصوت خافت مرتبك: »شكون..

أنا  الباب  »افتحي   : أجش  رجولي  بصوت  والدتي  فردت  شكون« 
بحالك  »سير  الشكوك:  خامرتها  وقد  الجارة  فقالت  الدار..«  مول 
والدتي  حاولت  راجلي؟«  ماشي  أنت  اهلل..  أعباد  بالعداو  والنعيط 
أن توهم جارتها بأن زوجها قد عاد سالما من الحرب لكن موجة 
الجارة  تبينت  وحينما  أيضا..  انتابتني  مثلما  انتابتها  الضحك  من 
الباب  ثم  لها فتحت  المرافق  نبرة ضحك جارتها وقهقهة ولدها 
مالبثت برهة حتى استلقت أرضا من شدة الضحك لمرآى جارتها 
بزي عسكري ليس على قد مقاسها..بينما أختها فاطمة »الطبوزة« 
استفردت بي وقادتني نحو المطبخ حيث سقتني بقبلة من رحيق 
شفتيها القرمزيتين  وضمتني إلى صدرها الدافئ المضمخ برائحة 
»الحلم الذهبي«..فشرعت تداعبني وتالعبني  بنشوة عارمة سرى 
دبيبها في عروقي  فأحسست بشيءيتململ في حجري وكأنه دودة 

قز خرجت لتوها من شرنقتها لترى نور الحياة ألول مرة..
تجالس  كانت  التي  المراهقة  »الطبوزة«الطفلة  فاطمة 
حركاتهن  في  وتقلدهن  ألسنتهن  على  مايدور  وتستوعب  النساء 
المعلمة  وهي  طفولتي  اغتصبت  التي  العفريتة  هي  وسكناتهن 
التي علمتني ما العلم لي به من أبجديات حروف الجسد األنثوي 

قبل استقامة عودي والتحاقي بالصف المدرسي.

مذكـــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطا�س

استفزازيــة  دائما  بمبادرات  تطلع  إسبانيا   فإن  وكعادتها، 
للمغرب، كلما تحسن وضع عالقات  البلدين، تلك العالقات التي 
تتهددها، باستمــرار،  حاالت توتر  دائم، ألسباب تتعلق بالتاريخ 
اإلسبان  قدرة  عدم  بسبب  استعمارية  برواسب  وأيضا  والجوار 
على استيعاب الوضع العالمي الجديد الذي يرفض احتالل أراضي 
والسالم  والتقدم  األمن  يضمن  الذي  بالتعاون  ويوصي  الغير، 

لجميع األطراف . 
وهكذا أقرت إسبانيا فرض غرامات مرتفعة على الشاحنات 
200 لتر  المغربية العابرة لترابها  والمعبأة خزاناتها بما يفوق 

من الغازوال. 
اإلسباني  الجانب  اعتبره  الذي  المغربي  الرد  يتأخر  ولم 
وكالــة  ذلك  أوردت  كما   معلــن،  الغيـــر  »االنتقام«،  نوعا من 

األنبـــاء اإلسبانية EFE نقال عن مصادر معنية . 
ويهدف القرار اإلسباني بشكل مباشر إلى فرض التزود بما 
ال يقل عن 1300 ليتر من الغازوال اإلسباني ، األمر الذي يفرض 
ثمن  إن  حيث  مرتفعة،  مالية  تكاليف  المغربية  الشاحنات  على 

الليتر من الغازوال المغربي أرخص من ثمنه بإسبانيا. 
وتقول الصحافة اإلسبانية إن هذا اإلجراء أثار استياء  الناقلين 
المغاربة   ودفعهم إلى طلــب تدخـل الحكومـة  المغربية  التي 
بين  بفتح طريق بحري جديد  بادرت  إنها  ردها، حيث  يتأخر  لم 
المغرب وفرنســـا وإيطاليــا  لنفـــادي عبور الشاحنات المغربية 

التراب اإلسباني, 
إجراءات  إن  اإلسبانية،  الصحافة  تقــول  ذلك،   جانب  إلى  
الناقلين  مراقبة  إجــراءات  عبر  المغربيــة  تشديد  السلطــات 
ميناء  خاصة  المغربية،  الموانئ  إلى  وصولهم  لدى  اإلسبان،  
للشاحنات  الرئيسي  المدخل  يعتبر  الذي  المتوسط،  طنجة 
منذ  التنفيذ  حيز  دخلت  جديدة،  إجراءات  بفرض  اإلسبانية،  
الثالثاء الماضي،  حيث يتوجب على سائقي الشاحنات اإلسبانية  
لهذه  صورة  فقط  وليس   الرمادية،  الورقة  »أصل«  تقديم 
عليهم  يتوجب  كما  الماضي،   في  به  معموال  كان  كما  الوثيقة 
تقديم عقد  عمل  يربطها بمقاولة مغربية ، بمعنى أن السلطات 
تقديمها  على  دأبت  التي  التسهيالت  عن  توقفت  المغربية 

للشاحنات اإلسبانية عند دخولها التراب المغربي.  
على  المراقبة  تشديد  أن  اإلسبانية  اإلعالم  وسائل  وتعتبر 
بخصوص  الجدل  اندالع  بعد  يأتي  اإلسبانية   TIR شاحنات 
»ضريبة الغازوال«  التي شرع الحرس اإلسباني في فرضها على 
التراب  بولوج  لهم  السماح  قبل  المغربية  الشاحنات   سائقي 
اإلسباني. إجراء الغاية منه، كما يراه مهنيو النقل المغربي،  هو 
وفرض  الثمن،  المرتفع  اإلسباني  بالوقود  التزود  على  إجبارهم 
عدم  حالة  في  أورو،   1500 إلى  تصل  عليهم،   ثقيلة  غرامات 

امتثالهم  للضوابط اإلسبانية الجديدة. 

صحيفـــة  » FARO«  السبتاويـــة،  قالــت، استنــــادا إلى 
تصريحات  »رسميــة«، إنه إذا تأكدت اإلجراءات الجديدة  التي 
اعتمدتها السلطـــات المغربيـــة،  فإن ذلك  سيكون  بمثابـــة  

»ضربة  جديدة« للتجارة »عبر الحدود« !   
األنباء اإلسبانية  أشارت في معالجتها للموضوع أن  وكالة 
اعتبر  البري  للنقل  المغربية  الجمعية  رئيس  البرنوصي  ادريس 
استهالك  على  المغربية  الشاحنات  إلرغام  وسيلة  اإلجراء  هذا 
البري  النقــل  مدير  إن  الوكالة  تقول  بينمـا   اإلسباني،  الوقود  
أوروبـــي   اتفــاق  بوجود  اعترف  النقل،  بوزارة  واللوجيستيك 
جمعية  رئيس  السنتيسي  حسن  يرى  ذلك،  ومع   ، الشأن  بهذا 
المصدرين المغاربة أن الغاية هي عرقلة صادرات المغرب بهدف 

الضغط على تنافسية المنتوجات المغربية. 
وتورد EFE أن رئيس االتحاد المغربي للنقل واللوجيستيك  
عبد اإلله حفيظ، صرح لها بما معناه أن الحرس المدني اإلسباني  
يقوم بتطبيق القانون  الذي ينص  على أنه ال يمكن  أن تحمل 
خزانات الشاحنات من خارج دول االتحاد األوروبي أكثر منن 200  

ليتر من الوقود.  
 وتقول الوكالة أنه بسبب ذلك، قام الحرس المدني   بمدينة 
باستخالص  الماضية،  القليلة  األسابيع  خالل  الخضراء،  الجزيرة 
غرامات   تتراوح ما بين 200 و 700 أورو من سائقي الشاحنات  

التي تحمل خزاناتها فوق 200 ليتر من الغازوال.  
استفسرت  إنها  قالت  لألنباء  اإلسبانيــة   الرسمية  الوكالة 
الضرائب  تلك  أن  الرد  فكان  الشأن،   بهذا  الضرائب  مصلحية 
تشكل مادة من مواد اتفاقية ثنائية إسبانية مغربية  بخصوص 

النقل البري،  تعود إلى عام 2012. 
فإن   اإلسبانية،  اإلعالم  وسائل  بعض  روته   ما   وحسب 
بأنه تم  المغربية صرح  النقل  النقل واللوجيستيك بوزارة  مدير 
تغريم فوق الستين شاحنة مغربية خالل األيام القليلة الماضية، 

بمدينة الجزيرة الخضراء  
تطبيق  بدل  توافقـــي  حل  عن  البحــث  بضرورة  وطالب 
بالبنزيــن  التزود  وأن  خاصة  أحادية،  بطريفة  ضريبية  قوانين 
تفوق  هامة  مبالغ   المغربية  الشاحنات  يكلف  اإلسباني  سوف 

150 مليون أورو سنويا, 
من  أنه  المصادر،   نفـس  حسب  المغربي  المسؤول  ويرى 
مصلحة الطرفين البحث عن حل توافقي يبقي على التسهيالت 
المغاربــة  البري   النقــل  شاحنات  سائقو  بها  يتمتع  كان  التي 

بإسبانيا وزمالؤهم اإلسبان  بالمغرب.  
عزيز كنوني 

ا�شتفزاٌزاإ�شبايٌنّ جديٌد للمغرب  
اإ�شبانيــا تفـر�ُس غرامــات مرتفعــة  : TIR

املغربية العابرة لرتابها  ال�شاحنات  على 
يــرُدّ  واملـغــرُب 

•   Marruecos impide el paso de vehículos españoles con mercancías 
•  Marruecos endurece control a transportistas españoles tras polémica de 

gasoil 
• Franquicia de combustible sobre camiones marroquíes en España: La 

respuesta marroqui 



7

4130 • ال�شبـت  31 اأكتـوبـر  2020  جريدة طنجـة • عـدد 

بات من المؤكد أن حكومة سعد الدين العثماني في مفترق الطرق، وفي 
أمثل  استراتيجية  إلى  تحتاج  لكنها  تشخيصها،  يصعب  معينة  مرحلة  سياق 
وإلى خطة للتعامل مع األزمة، وهذا أمر لم يكن واردا في حسابات الحكومة، 
الطرق  أمام مفترق  والوقوف  األمور...  بزمام  والتحكم  السيطرة  أفقدها  مما 
صياغة  الحكومة  هذه  تعيد  أن  إما  اثنان،  أمران  يعني  الذكر-  أسلفت  -كما 
منطلقاتها وتوجهاتها إلصالح األوضاع وتقويم االختالالت، والبحث عن حلول 
البسطاء  الموظفين  جيوب  عن  بعيدا  واالقتصادية  االجتماعية  للمشكالت 
لم  وإن  اليومي،  المعيش  وبهموم  بالديون  المثقلين  الفقراء  والمواطنين 
تفعل -أي الحكومة- فالمؤكد أنها ستجد نفسها أمام انفالت الوضع وخروجه 
االهتمامات  في  التصب  التي  االختيارات  اعتبار  يمكن  فيما  السيطرة..  عن 
الشعبية  والسياسات المتبعة التي ال تضع في حساباتها التوجهات المرحلية، 
بما يعني أن العنصر البشري هو المرتكز األساسي لكل عمل تنموي فالنتيجة 
الهتمامات  التستحيب  لكونها  المواطنين  ومشاكل  أوضاع  التعالج  أنها 

وتطلعات أوسع فئات المجتمع!!  
فهل تناهى إلى سمع  رئيس الحكومة أن  تراجعات خطيرة تمثلت في 
على  إجماع  مع  المجتمعية  الفئات  بين  الفوارق  وتوسيع  المكتسبات  ضرب 
اإلدانة للسياسة  »الالشعبية« التي بصمت حضورها الملفت في عهده كما 
في عهد سلفه بن كيران..!؟ ومن حقنا أن نطرح السؤال مجددا : »هل يصح 
القول أن حكومتنا الحالية على اختالف توجهاتها ومشاربها السياسية تمتلك 
مقومات  تفتقد  العثماني  أن حكومة  واضحا  يبدو  لإلصالح..؟؟  حقيقية  رؤية 
اإلصالح االقتصادي واالجتماعي لمواجهة المعضالت االجتماعية والخروج من 

األزمة..!؟ 
في هذا السياق البد من التذكير بتصريح مقتضب لسعد الدين العثماني 
المراجع،  بعض  من  استقيته  القديمة«  »الجديدة  الحكومة  تشكيل  عقب 
اإلصالحات  مسلسل  »الجديدة« ستواصل  الحكومة  »إن  بالحرف:  فيه  يقول 
فوق كل  المغربي  المواطن  واضعة مصلحة  السابقة  الحكومات  بدأته  الذي 
من  جزءا  يكن  لم  إن  العثماني  يتحدث  إصالحي  مسلسل  أي  عن  اعتبار« 
كفيلة  معقولة  أسس  على  اليرتكز  الوفاض،  وخاوي  المحتوى  فارغ  مسلسل 
فإن  وبالتالي  فيها  تتخبط  التي  واألزمـات  المعضالت  من  البـالد  بإخراج 
لتطلعات  يستجيب  ال  الحكومـة،  رئيس  يتصوره  كما  اإلصالحي،  المسلسل 
وآمال المواطن المغربي في المحصلة. يبدو واضحا من حيث الشكل والظاهر 
يقتضي  الجوهر  لكن  خالص  عليها طابع شفوي  يغلب  كفاءات  أنها حكومة 
عن  الدستورية  مسؤوليتها  موقع  من  الحكومة  ويسائل  الكالم  من  الكثير 
اإلصالحات واإلنجازات التي قامت بها لصالح البالد والعباد..! هو نفس الواقع  
الذي يستفز الحكومة بضرورة البحث عن الحلول ألزمات البالد واإلسراع نحو 
تصحيح الرؤى والتصورات غير المجدية ! هذه حكومة من المفروض دستوريا 
أن تكون حكومة لكل المغاربة من دون استثناء، حكومة يجب أن تكون لها 
إرادة قوية، وسياسة شجاعة، واستراتيجية عملية محكمة، ومخططات تنموية 
قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تستجيب النتظارات وتطلعات الشعب المغربي 
كما هو الشأن لدى بلدان العالم المتحضر أو السائر في هذا الطريق..!! كم 
من الوقت يلزم هذه الحكومة إلعادة صياغة منطلقاتها وتوجهاتها إن كانت 

لديها فعال توجهات ورؤى وتصورات..!
الغائبـة عن المشهد  على الجانـب اآلخـر، نتوجه إلى أحزابنـا السياسية 
السياسي لنسائلها عن دورها في التأطير والتعبئة: هل تقوم فعال بما يجب 
النضالي  ورصيدها  وتوجهاتها  وأهدافها  مبادئها  منطلق  من  به  تقوم  أن 
والتاريخي..؟؟ هل األحزاب التي تسمي نفسها مناضلة أدركت بحسها النضالي 
أنها ساهمت من الموقع الحكومي الذي تدبر شأنه اليوم في تحقيق تطلعات 
وآمال المواطنين، والسعي إلى تحسين أحوالهم وظروفهم المعيشية؟؟ كثيرة 
هي األسئلة التي نطرحها للتأمل والنقاش والتعليق بشأن هذه الحكومة التي 
استنفذت الكثير من الوقت في غياب النتائج التي لم يتحقق منها شيء على 

أرض الواقع..!
 مهما يكن من أمر، فإن المواطن المغربي في الحاجة إلى  حكومة وإلى 
يؤهلها  ما  والكفاءات  والطاقات  القدرات  من  لها  منسجمة  قوية  حكومات 
لمعالجة اإلشكاليات واألزمات االجتماعية وتأمين العيش الكريم ألوسع فئات 
المجتمع من الفقراء والمعوزين والعاطلين عن العمل!! هذا مايريده الشعب، 
أما الخطابات والتصريحات والشعارات غير المنسجمة مع تطلعات وانتظارات 
المواطنين، فإنها قطعا ويقينا لن تؤدي سوى إلى تأجيج الوضع المؤدي إلى 

مزيد من التوتر واالحتقان..!!
حساباتهـا  في  تضع  أن  الطرق  مفترق  أمام  تقف  التي  الحكومة  فعلى 
التطورات المتسارعة في ظل الظروف الحالية البالغة الصعوبة، وأن تبادر بما 
يقتضيه األمر من حزم وجدية ومسؤولية إلى تصحيح االختالالت وإيجاد حلول 

سريعة لألزمة االقتصادية التي يمر بها البلد...

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

حكومة العثماين يف مفرتق 
الطرق 

واأحزاب غائبة عن امل�شهد 
ال�شيا�شي..!!؟

مولد خري الأنام
الحـــب  ليالي  وتحيا  الدماء  تتجدد  الحبيب،  مولد  بذكرى 
ورغبة  شوقا  ويصلي  يهلل،  كالكبير،  فالصغير  والدعاء،  بالذكر 
هذا  هو  من  النبي؟  هذا  هو  فمن  نبـي.  خير  من  القـرب  في 
وصلى  الذاكرون،  ذكره  كلما  يزداد  حبه  لم  القريشي؟  العربي 
عليه العاشقون؟ من هو النبي األمي، صاحب الرسالة العالمية؟ 
، وكلنا بحبه مولعون، وألوامره  نتعرف عليه  لم نر صورته ولم 
واستنفر  الكتب  بمجيئـــك  أخبرت  يامن  ذلك؟  كيف  منصاعون، 
عليك  اهلل  صلى  األكوان،  بنورك  وأشرقت  الناسكون،  للقائك 
وجميع  الكائنات،  وعدد  ومابينهما،  والسماء  األرض  ذرات  عدد 

المخلوقات.
اتباعـك واجب، وحبـك أوجـب. كنت خيـر قدوة، فما أحوجنا 
خلقك.  نفتقد  فنحن  لشبابنا،  القدوة  سألنا  إن  لسيرتك.  اليوم 
نهجك  على  فسار  فمطبقا،  فمفسرا،  تاليا،  بالقرآن  يا من جئت 
الخلفاء.كنت كتابا يمشي بين الناس، هاديا ، مبشرا،ميسرا،داعيا 
العجوز،  داعبت  فأحبك،  الطفل  والسالم. العبت  والسلم  لألمن 
ناصح  خيـر  فكنـت  مؤدبـا   األزواج  بين  فأسعدتهـا،  أصلحـت 
لزوجاتــك  فحققـت  عندي،  لك  مكان  ال  للعنـف  قلت  ومؤلف. 

االستقرار واالطمئنان النفسي...

أين أنت يا رسول اهلل؟
أين نحن منك يا حبيبي يا نبي اهلل؟

عساك تتشفع لنا يوم اللقاء، ضاع الحب بعدك يا رسول اهلل. 
تاه العبد مع تلون اللباس واختالف أشكاله. فما هو الحل؟

أي لباس يواري سوآتنا، فهو لباس الزمان والمكان، كيفما 
كان نوعه وكيفما كان لونه، ومهما غال أو رخص ثمنه، البد أن 

نمرره على ميزان خير قدوة.
نحتاج اليوم إلى اإلنسان! نحتاج اليوم إلى األخالق، في الدين، 
مناسبة  هي  لذلك  السياسة...  في  المعاملة،  في  اإلقتصاد،  في 
للرجوع للسيرة العطرة والتزود منها، ما استطعنا، وال ننسى أننا 

في مدرسة، نحن األساتذة المربون، وأبناؤنا هم التالميذ...
ذكرى مولد بطعم األخوة.

األستاذة وفاء بن عبد القادر
رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة

وفق  األسرة،  وإيجابية  واستقرار  تماسك  على  للحفاظ  المرأة  لتنمية  جمعية كرامة  سعت   2002 سنة  تأسيسها  منذ 
استراتيجية ومخططات وآليات متجددة . من خالل عمل مراكز االستماع والتوجيه األسري الحظنا ارتفاع نسب الطالق ، فقمنا 
بدراسة تشخيصية خلصت إلى أن السبب الرئيسي هو غياب ثقافة أسرية .من هنا أعلنت الجمعية عن برنامج التكوين والتأهيل 
المؤشرات  دون  الحضور  نسبة  بقية  لألسف  لكن  المجال،  في  والخبيرات  الخبراء  من  ثلة  من  بتأطير  الزواج  على  للمقبلين 
المحددة لها، فكان البد من حوافز لجعل األزواج يحضرون الدورات. وبالتالي أعلننا عن تنظيم مهرجان الزواج الجماعي الذي 
تستفيد منه الفئة الهشة )األيتام، وضعيات اإلعاقة...( بحيث يستفيدون من جميع طقوس الزواج المغربي وتقدم لهم هدايا 

متنوعة ويحتفى بهم في أبهى الصور، شريطة أن يحضروا الدورات التكوينية .
هكذا نجحنا وحققنا حضورا يزيد عن 90 في المائة إجماليا.

إدخال الفرحة على القلوب وإسعاد اآلخرين له حالوته الخاصة، ويكفي أن اهلل يسخر من يحبه لخدمة الناس.
اليوم أصرت جمعيتنا أعلى ن تتابع برنامجها مع المقبلين على الزواج من العرسان الذين سبق وأن تسجلوا في الدورات 
أكتوبر   31 يوم  الزواج  مراسيم  نبث كل  الوبـاء وسوف  لظـروف  نظـرا  افتراضيا  السنــة  التكوينية، وسيكون مهرجاننا هذه 

2020  بإذن اهلل في صفحة الجمعية  وفي المواقع التي سنعلن عنها الحقا.
بسيطة  المجتمع.احتياجاتهم  نقاوة  على  والحفاظ  أنفسهم  تحصين  اختاروا  الذين  العرسان  هؤالء  دعموا  معنا  كونوا 

وعددهم هذه السنة فقط 30  زوجًا وزوجة .
www.zifaf.shop :تابعونا على الروابط التالية

. Facebook زفاف شوب
.Instagram زفاف شوب
.YouTube زفـاف شـوب

جمعية كرامة لتنمية المرأة

شهد سوق الجملــة للخضر والفواكه الجديد بالمدينة يوم اإلثنين، 
زيارة مفاجئة لوالي جهة طنجةـ  تطوانـ  الحسيمة، محمد امهيدية، بعد 

مرور أيام على الحديث عن االضطرابات  التي شهدها السوق.
السوق،  لمرافق  الوالي  تفقدا من طرف  الزيارة  وقد عرفت هذه 
مع الوقوف على االختالالت التنظيمية التي رافقته منذ يوم افتتاحه، 
حيث التفت إلى النقائص التي توجد به، كعدم تغطية ساحة التجار 
المخصصة لشحن البضائع وتعريضها للتلف خاصة عند هطول األمطار، 
األمر الذي جعل محمد امهيدية، يعطي تعليماته إلنجاز دراسة تقنية 
لتغطية الساحة المعنية خالل األيام المقبلة. هذا فضال عن النظام 

المعلوماتي الذي كان والزال غيرمؤهل للعمل به، عكس ما قاله محمد 
أمحجور في دورة أكتوبر للمجلس الحضري، إذ أشاد بعمل النظام نافيا 
وجود أي عوائق به. كما استمع الوالي إلى شكايات التجار التي تصب 

أغلبها في المستوى التنظيم  والمعلوماتي.
يذكر أن السوق قد افتتح أبوابه يوم السبت 10 أكتوبر 2020، 
بهدف تحديث وتنظيم تجارة الجملة للخضروالفواكه الطرية وتعزيز 
البنيات التحتية بمدينة البوغاز، وقد بلغت تكلفتـه اإلجمالية إلى ما 

مجموعه 124 مليون درهم، في مساحة تقدر ب 11 هكتارا.
ر. بن راشد

يف زيارة مفاجئة
الوايل امهيدية يقف على اختاللت

�شوق اجلملة للخ�شر والفواكه
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

لقد ظل اسم مثل » المردودية« مصطلحا ذائع الصيت ومترددا 
على ألسنة كثير من المنظرين االفتراضيين باعتباره مقياسا للنجاح 
الفعلي في مدى تحقيق الغايات المرجوة  من عدمها، فحسب هؤالء، 
كلما كانت المردودية، أو العطاء، أعلى من ذي قبل ، كان ذلك سببا 
في االقتناع بجدوى العمل المنجز ونجاحه، وكلما تناقص حجم هذه 

المردودية، كما أو نوعا، اعتبر ذلك دليال على الفشل.
و بالرغم من كون » المردودية« اصطالحا ارتبط على الدوام، 
خالل عمليات التقييم، بالمردود المادي المحسوس باعتباره معيارا 
ناجعا، ال سيما بالنسبة للمؤسسات ذات الطبيعة االقتصادية، لكن 
في  للشروع  الالزم،  من  أكثر  تأخر  وربما  حان،  قد  األوان  أن  يبدو 
بعض  عمل  طبيعة  عن  الكشف  في  الفعال،  المعيار  هذا  استخدام 
المؤسسات ذات الطبيعة اإلدارية أو شبه اإلدارية، أي، بلغة أوضح، 
المحلي  التشريع  التي يصنفها  الهيئات  الكبرى من  المجموعة  تلك 
االطالع،  أجل  من  لإلطالع  وذلك  العامة«  »المؤسسات  دائرة  في 
إذا  وما  جدواها  مدى  المحايد، كشف  الموضوعي  التحليل  بواسطة 
مجرد  أنها  أم  ما،  طبيعة  من  خدمة  والمجتمع  للدولة  تقدم  كانت 

»كائنات شبحية«.
الثابت، على األقل من الناحيـة النظريــة، أن الدولــة ال تتجــه 
إلنشاء »مؤسسة« من المؤسسات إال بناء على أساس نظري وتصور 
شامل بخصوص موضوع المأسسة، وحين تقتنع بذلك، فهي تنتظر 
من وراءه بلوغ نتائج معينة، أكانت سياسية اقتصادية أو تنظيمية 
من  قطاع  تدبير  األحوال،  كل  في  تتوخى،  أنها  بمعنى  إجرائية، 
خدمة  في  الترقي  أي  المعضالت،  من  معضلة  تجاوز  أو  القطاعات 

المواطن. المرتفق/ 
على  السلبية  وانعكاساته  المغرب،  في  اإلداري  التدبير  أزمة  إن 
تعيشها  حقيقية  أزمة  في  واضح  بشكل  تتجلى  الوطني،  االقتصاد 
الموارد البشرية لإلدارة المغربية، تلك الموارد التي يمكن التعويل 
عليها ألداء وظائفها، ولعل نتائج الخصاص، أكان فعليا أم مفتعال، 
بينت كيف أن مناصب اإلدارة أصبحت هدفا منشودا ومراما مقصودا، 
وهكذا  اإلبداعي،  الذكاء  و  المعرفية  المؤهالت  امتالك  دون  لكن 
أصبح وضع المؤسسات اإلدارية يعاني من حالة كساد كبير وغارقا 
في شكليات بئيسة، ال تجلب نفعا وال تمنع ضررا، بل إن عمل هذه 
المؤسسات أضحى مفلسا، وهذا يبدو من خالل فداحة حجم اإلنفاق 

العمومي عليها، ومقابل ذلك ال تجني الدولة من ورائه أية فائدة.
وظائف »اإلدارة  الناجحة«، بحسب التعريف الذي قدمــه الخبير 
في هذا العلم هنري فايول، تستند في المقام األول على مرتكزات 
والرقابة.  التوجيه  اإلداري،  التوظيف  التنظيم،  التخطيط،  خمس، 
الذي  الشامل  مفهومها  هو  المقام  هذا  في  بالرقابة  والمقصود 
تتعداها  بل  مسطرية«،  أو  شكلية  »رقابة  مجرد  في  به  تنحصر  ال 
لما هو أكبر من ذلك، أي الخوض في عملية تقييم متكاملة يكون 
إذا  ما  خاللها  من  يتبين  حقيقية،  جدوى  دراسة  هو  منها  الهدف 
كانت »المؤسسة » المهنية تقدم للدولة والمجتمع خدمة حقيقية 

أم أنها مجرد ثقب تنزف منه الخزينة العامة للدولة.
اإلداريــة  التقـــاليــد  بحسب  المؤسسة،  إدارة  مسؤولية  وتقع 
المتعارف عليها، على موظف يحمل اسم » المدير«، ويشترط فيه، 
حسب ذات التقاليد، أن يكون قادرا على تنسيق الجهود بين مختلف 
األنشطة والمستويات اإلدارية والوظيفية في المؤسسة، وذلك من 
المدير  قدرة  الختبار  الضروري  الممر  يعتبر  تنظيمي  هيكل  خالل 

على اختيار وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب.
أن  الموضوع  في  المُجراة  الميدانية  الدراسات  من  الثابت، 
وظيفة »المدير« ال يُنظر إليها كأداة لتفعيل العمل اإلداري وإغنائه 
بالمبادرات العملية التي تمنح وجودا ماديا لالختصاصات المسندة 
غالب  في  إليها،  يُنظر  بل  الساري،  التشريع  بمقتضى  للمؤسسة، 
إغراق  عبر  المشبوه«  »االغتناء  تحقق  كأداة  ومعظمها،  األحوال 
المؤسسة في النفقات المجانية، بل واعتبار ذلك دليال على الحكامة 

الجيدة، إنها »حكامة المدير !«

»َحــكـاَمــة
املُديـر !«

يد
ط  ال

خ
ب

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

منعت غرفة التجارة والصناعة و الخدمات 
الصحفيين من حضور أشغال دورتها العادية 
لشهر أكتوبر، المنعقدة يوم الثالثاء بمقرها، 
عدة  وتساؤالت  غضبا  خلف  الذي  األمر  وهو 

حول أسباب ودوافع هذا القرار.
فإن  للغرفة،  المسير  المكتب  وحسب 
هذا القرار يندرج ضمن اإلجراءات االحترازية 
علما  المستجد،  كورونا  لفيروس  للتصدي 
المنتخبة  للمجالس  السابقة  الدورات  أن 
األخرى، سواء مجلس الجهة أو الجماعة كانت 
محترمة  الصحفيين،  بحضور  انعقدت  قد 
لالحترازات الوقائية من الفيروس ومحافظة 
في  الخصوصية.  ال  العمومية  طابع  على 
حين فضلت غرفة التجارة والصناعة أن تعقد 
دورتها في سرية تامة، في الوقت الذي كان 
بإمكانها أن تبث أشغال هذه الدورة عبر تقنية 
هذا  من  المراد  كان  وربما  المباشر.  البث 
السلوك هو التستر عن ما يدور في أشغالها، 
يتضمن  كان  أعمالها  جدول  وأن  خصوصا 

ميزانية سنة2021. 
جاء  القرار  هذا  أن  إلى  اإلشارة،  وتجدر 
تزامنا مع الوضع االقتصادي المزري الذي باتت 
عامة،  الحسيمة  تطوان  تعيشه جهة طنجة 
ومدينتا الفنيدق والمضيق خاصة، حيث كان 
من المنتظر أن يتم التطرق إلى هذه النقاط 
العموم  يتفاجأ  أن  قبل  الدورة،  انعقاد  خالل 

بإغالق أبواب مقر الغرفة في وجوههم.
هذا وقد عرفت الغرفة تصفية حسابات 

فريـق  من  أعضـاء  بين  كالميـة  ومشادات 
سعيد  محمد  هاجم  حيث  والتنمية،  العدالة 
أهروش، زميله مصطفى عبد الغفور، النائب 
المصباح،  حزب  عن  الغرفة  لرئيس  األول 
تدبيره  في  فشال  أهروش  اعتبره  ما  بسبب 
لقطاع التجارة، مما تسبب في انقسام الغرفة 
إلى فئتين، الفئة األولى تناصر أهروش، نائب 
رئيس مقاطعة السواني وعضو الغرفة، والفئة 
الثانية تدافع عن زميله عبد الغفور، وهو األمر 
يوقف  الغرفة،  رئيس  مورو،  عمر  جعل  الذي 

أشغال الجلسة لمدة نصف ساعة.
على  واطلعت  درست  الغرفة  أن  ويذكر 
جل النقط التي يتضمنها جدول أعمال الدورة، 
لسنة  الغرفة  عمل  ببرنامج  األمر  ويتعلق 

2021، وميزانيتها برسم السنة ذاتها، وكذا 
إحداث  للغرفة، ومنها  المستقبلية  المشاريع 
حاضنة  وإنجاز  والتحكيم،  الوساطة  مركز 
الغذائية  الصناعات  وأكاديمية  للمقاوالت 
والمنتوجات المجالية، بشراكة مع جماعة وزان 
ومشروع التجارة اإللكترونية عبر إنشاء منصة 
التجارة  ومتحف  الغرفة  تدبرها  إلكترونية 

بتطوان وقاعة العروض بطنجة وغيرها.
كما تمت المصادقة على عدة اتفاقيات 
شراكة مع مؤسسات صحية واجتماعية، بغية 
مع  المهنيين  لفائدة  الغرفة  عرض  تقوية 

توفير خدمات جديدة لهم.
رميساء

غرفة التجارة وال�شناعة واخلدمات
بني منع ال�شحفيني من ح�شور دورتها... 

وت�شفية ح�شابات اأع�شائها
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�سل�سـلـة  جديـدة
31 اأكـتـوبــر  2020

مقدم الزاوية »البيليكية الديب�شخية« ي�شحح ح�شاب الولية 
البيجيدية 

مقدم الزاويــة »البيليكيــة الديبشخيـــة«  
غاضبٌ من الذين يزعمون أن عمر الزاوية تسع 
بمراجعة   ويطالبهم  والكمال،  بالتمام  سنوات 
هو  الزاوية  الحقيقـــي  عمر  ألن  »لوحتهــم« 
خمس سنوات فقط،  أما السنوات األربع فإنها 
»إضافة«  خارج الزمان البنكيراني  الذي يعتبر 
التي  »العالمية«   الديبخشية  البليكية  منطلق 

أسست لثورة التماسيح والعفاريت العالمية.   

تبرأ  باليقيــن،  الشــك  يقــطـــع  وحتـى 
األعظم  للشيخ  الوالء  وأورادها  وجذباتها  وجدد  وروادها  العثمانيــة  المشيخــة  من  المقدم 

صاحب  تسعة ماليين بركة  التي نزلت عليه من »السماء«  بغير حساب. 

ومع ذلك فلم يسلم مقدم الزاوية من ألسنة السوء التي روجت أنه يعمل للعودة لكرسي 
»الوزارة« الذي فارقه على مضض، وال سبيل إلى العودة إليه إال بصحبة  الشيخ األعظم الذي 
الموعد  خصومه  في  مع  الحسابات  تصفية  بعد  العالي  للباب  العودة  فكرة   تراوده  تزال  ال 

المعلوم.  

   ooooo

بطاريات ال�شيارات الكهربائية بعد اأجهزة التنف�س 
ال�شطناعي  والأفر�شة الطبية وال�شيارات الكهربائة !!  

رشيد  الدكتـور  الشهير  المغربي  المخترع 
اليزمــي  صاحــب التقنيــة  الجديــدة لشحــن 
بطاريات السيـارات في 20 دقيقـة، بدل ساعة 
العلمــي   حفيــظ  أن  مؤخـرا،  أعلـن  كاملة،  
بالمائـة،  مائــة  المغربيــة  وزير  االختراعــات 
كـــان  التي  التنفـس االصطناعــي  آليات  منها 
اإلنعاش،  غرف  حاجيات  تلبية  في  عليها  يعول 
بالمستشفيات الوطنية ، ومنها أيضا  األفرشة 
الطبية  الخاصة إلنعاش المصابين   والتي قال 

العلمي إنها ذات جودة عالية وبشرنا بأنه سيتم تسويقها بإفريقيا والعالم أجمع،  كما هو الحال 
بالنسبة ألجهزة التنفس االصطناعي، لتغيب عنا أخبار هذه المخترعات منذ ذلك الحين.  

ومؤخرا، أعلن العلمي في محفل كبير بحضور وسائل اإلعالم، عن صناعة سيارة كهربائية 
مغربية مائة بالمائة أيضا،  موطورا وهيكال ومقودا  وكهربة  وكراسي  وأكسيسوارات أخرى  

حتى نرفع عنا ادعاءات الخصوم بأن صناعتنا صناعة تركيب ال اختراع »ميد إين موروكو« !  

أفرشة طبية  وال حتى سيارة كهربائية  , ال تنفس وال  المطاف  أنفسنا في نهاية  ووجدنا 
»نفقص« بها العديان !   

العالم  دول  كبريات  تتخاطف  التي  االختراعات  من  العديد  صاحب  اليزمي  رشيد  الدكتور 
بعرض  يبدو،  كما  الوطني،  اقتنع،  بحسه  وتسويقها،  صناعتها  امتياز  على  الحصول  على 
العلمي.  ولكننا نخشى أن يلتحق اختراعه لتقنية شحن بطاريات السيارات، وهو اختراع مذهل 
ومستقبلي،  بأجهزة  التنفس االصطناعي واألفرشة الطبية. والسيارات الكهربائية، ......التي ال 

يزال أمرها عند عالم الغيوب ! 

نتمنى أن نكون مخطئين فال نستحق إال أجر المجتهد المخطئ ! 

    ooooo

�شرَب، ي�شرُب، ت�شريبًا ! 
معارضـــة  يــواجـــه  األعظــم  الصـــدر 
نوايا  سالمـة  في  »ظالمــة«  مشبـوهٌ 
الضريبي  بخصـوص  »اإلصالح«  أصحابها، 
إطار مشروع  في  به  جــاء  الذي  الغير مسبوق، 
إلى  يهدف  والذي  المقبلة،  للسنة  المالية 
مقارنــة  العمومية  الوظيفة  فقـــراء  إشــراك  
أصحــاب  األظرفــة  العاليــة  أغنيائها من  مع 

»االنتفاخ«، في الضريبة التضامنية. 

الضريبة  بهذه  المعنيين  فاجأ  ومما 
أزمنتنا  في  »هزيلة«  أجور  وهي  درهم،   آالف  عشرة  حدود  في  األجور  أصحاب  »تضرب«  التي 
المضطربة الراهنة،  أن ضغوطات تمارس على جناب الرئيس، من طرف المعارضة والنقابات 
وحتى بعض أحزاب األغلبية بغاية تعديل هذه الضريبة  عبر رفع وعائها ليشمل أصحاب الدخول 

المليون،  صافية  ونصف  مليون  كل  شهر،  نهاية  عند  أظرفتهم  في  تدس  التي  المرتفعة  
الشوائب.  من 

 وقد كنا على يقين، أن تفكير »المحسنين« في الحكومة الرشيدة، لن يمتدّ  »إلى أجور 
كبار  الكبار وخدام الدولة  ألنهم خارج »التعرية« وألننا نحن  الفقراء إلى اهلل، من نخطر على بال 
الحكومة ، بالدرجة األولى، كلما تعلق األمر ب »الضرب« و »التضريب«  لغلق ثقوب الميزانية 
التي تستهلك  في أمور كثيرة  ال نطيق وجع التفكير في  سبل صرفها. لتبقى جيوبنا الفارعة إال 
من رحمة ربك، المالذ المفضل لدى حكومتنا الموقرة، كلما نفذ  »المخزون« وتعاظمت الحاجة 

إلى »الزاد المضمون«  لتمتد اليد »المصونة« إلى  جيوب   أصحاب »الكنز المكنون« 

واهلل يلعن من ال »يحشم« ! 

  ooooo

الدين اخلارجي:  
اطمئنوا. الو�شع حتت ال�شيطرة وال�شداد يف وقته 

يسعى خصوم مغـرب االستثناء  كــل مـرة، 
الديون  بخصوص  التهويـــل،  أسلـــوب  إلى 
الخارجية التي لم يعد أحد يشك في أنها ثقيلة 
السيادي  القرار  جدا، وأنها بلغت درجة تهديد 

بعد ما تخطت الخطوط الحمراء المرسومة. 

العثماني،  الذي يواجــه  أوهــوأ !، يقـــول 
أن  والحال  بالديون،  المغرب  بإغراق  افتراءات 
تحـت  توجـد  ثقلهــا،  على  المغرب،  ديون  كل 
السيادي، ألنـه  القـرار  السيطرة، وال خوف على 

كلما اشتدت وطأة دين  ووصلت مهلة السداد إلى نهايتها، نفاوض من أجل طلب قرض جديد 
لتصفية السابق،  وهكذا دواليك، إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها !  

أليست هذه »حداقة« في التعامل مع الدين؟ 

للمؤسسات  الخارجي  الدين  تضخيم  الفاشلـون،  »المؤثـرون«  و  »المشاغبـون«   ويحاول 
العمومية  بضمان الدولة،  الذي ال يتجاوز  17 ألف مليار سنتيم ،  فقط ال غير،  إلى جانب ديون 

الخزينة العامة التي توجد في حدود16 ألف مليار سنتيم. 

ورغم كل هذا التهويل، فإن الحكومة التي ترفع شعار »نتصنت« ثم نتحرك، مستوعبةاللظرف 
بكل احتماالته، وهي عازمة على  القيام بإصالح عميق للقطاع العام  ومعالجة كافة االختالالت 
الهيكلية للمؤسسات والمقاوالت العمومية التي تخصص لها الدولة 9000 مليار سنتيم كل 

عام،  وذلك للرفع من أدائها وفعاليتها في التدبير »االستراتيجي«  للمال العام. 

اطمئنوا، إذا، وال داعي للقلق،  فاألمور توجد في أيد مهرة أمينة، ومسألة الديون الخارجية 
مسألة وقت يمكن التغلب عليها في ظرف وجيز قد ال يفوق خمسة قرون ونصف ! 

    ooooo

حكمة ال�شمت البيجيدي 
العــدالـة  صمــت  من  العديدون  استغرب 
أحدثتها  التي  العالمية  الضجة  إزاء  والتنمية، 
الرسـوم الفرنســـيــة المعلـــومـــة،  والحــال 
المستنكريـن،  يجهلـــون  »المستغـربيـن  أن 
ال شك،  أن »اللعبـة السياسيـة« ال لون لها  وال 
أن  تميل  أصولها  من  وأن  رائحـة،   وال  طعم 
السياسة  أهل  شعـار  وأن  تميل،  الريح  حيث 

الخالد هو »الرأس التي ال تدور، كدية« !  
مرجعيـــة  ذو  الحكومة  يقود  الذي  الحزب 

دينية، صحيح، من مبادئها نصرة  الضروريات الخمس، والتصرف وفق مبادئ وأخالق  محددة 
شرعا،  إال أن حكماء الحزب يتصرفون أيضا بمبدأ »للضرورة أحكام« ومنها أن الحزب ملتزم 
العامة،  ومصالحها،  ولو ضدا على مبادئه،  ومن هذه المصالح عدم  باحترام سياسة الدولة 
»اإلساءة«  لعالقات المغرب مع فرنسا التي يرتبط معها المغرب بروابط شتى، قد تفسدها أي 

إشارة »رسمية« إلى ماكرون أو إلى الرسوم الكاريكاتورية البليدة. 

ولعل الصفة »الرسمية« لحزب اإلخوان البيجيديين، في هذه المرحلة الدقيقة أملت عليهم  
أن يبلعوا لسانهم ويطأطئوا رؤوسهم ويوجهوا أنظارهم في كل االتجاهات إال في اتجاه العم 

ماكرون الذي زاده صمت بعض المحافل الشمال إفريقية تجبرا وطغيانا. 
المهم أن فصائل تعمل تحت جناح الحزب  وأدرعه، تسلحـت بالشجاعة  لشجب »السلوك 

االستفزازي« ألصحاب الرسوم، واستنكار اإلساءة لألديان ورموزها. 
وتبارك اهلل.هذا يكفي في المرحلة الراهنة ! 

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

المغامرة به في معركة  أقصى ما استطاعت معظم  قيادات األمة 
الرسوم المكرونية،  هو اإلعرابُ ، عبـر بالغات »رسميــة«، عن التنديد 
من  لمليارين  الديني  للمعتقد  المعادية  المتحركة  بالرسوم  واإلدانة 
على  نفســه،  الماكـــرون  من  العالم،  والمنشورة  بتحريض  مسلمي 
تذكر  بالثـــورة  التي  األثرية،  والعمارات  والبنايات  صفحات  الجرائد 
الفرنسية    التي يبدو أنها رسخت حقـــوق اإلنسان الفرنسي بطبيعة 
الحال،  في أن يسبّ من يشاء ، ويستعمر من يشاء من شعوب األرض، 
ويسفك دماء من خلص أمرهم له، ، ويدنس ما يشاء من مقدسات غيره 
التعبير«  التي ال تقف ال عند ساكن  من البشر، كل ذلك باسم »حرية 

وال  متحرك !.  
والمخازي  والحروب  الفضائح  من  قرونا  وراءها  تجر  التي  فرنسا 
بالحديد  العالــم،  عـــبر  أركانه  وطــدت  واالستعمــار  الذي  الهمجية 
الشعوب  حقوق  على  الرؤوس،  واالعتداء  وقطع  الدماء،  وسفك  والنار 
مبادئ  في  تعطينا  دروسا  أن  اليوم  تريد  وشعائرهم،  ومعتقداتهم 
الحريات العامة التي تبيح لشعبها  استباحة  المعتقد الديني لشعوب 
متحضرة، باسم »حرية التعبير«،  ومواجهة اإلسالم »الذي يعيش آزمة 
أردوغان  عليه  اقترح  ماكرون  الذي  دماغ  في  الواقع،  إال  في  توجد،  ال 
األدمغــة   عن  طب  فـي  المختصيــن  يسائل  والشجاع،  أن  الجريء 
عــادة  يصيـب  الذي  التوازن  اضطرابات  مرض  من  دماغه  سالمة 

األدمغة  المضطربة النشاط !.   
ومع أن األمر اليعدو  أن يكون اقتراحا »إنسانيا«، خالصا، من باب 
اإلشفاق، واللطف والرأفة،  إال أن زوج بريجيت طغونيو اعتبر كالم زميله 
التركي كالما فظا ، خشنا وغير مقبول.  ودعمه في ذلك بعض من  رفاقه 
»جوزيف  االتحاد  دبلوماسية  عن  المسؤول  صرح  حيث  »اإلتحاد«  في 
ماكرون  ولكن  إساءة  قبوله،    يمكن  ال  أردوغان  كالم  بوريل«  بأن 
التي يقدسها نحو مليارين من المسلمين عبر  الدينية  ألعلى  الرموز 
العالم،  »أمر مقبول« باسم »حرية التعبير«  فهال يحق أيضا للرئيس 
التعبير »الفرنسية«عند  البوح بشعوره  التركي أن يستفيد من حرية 

نحو زميله الفرنسي المغرور؟ !.  
لكن  األمر الذي يبدو أنه أثار  فزع و توجس   ماكرون وزمالئه في 
االتحاد هي الدعوة التي انطلقت، بحماس كبير،   في  بعض المجتمعات 
اإلسالمية إلى مقاطعة المنتوجات الفرنسية.  وقد شرع فعال في تنفيذ 
أسوأ  كان  من  بيان  نشر  إلى  الفرنسية  دفع الخارجية  ما  المقاطعة، 
»زالت« الدبلوماسية »الغولية«  حيث إن الوزير الفرنسي بدل أن يلطف 
جو العالقات المتدهور  بشكل خطير  بين بالده والمسلمين الغاضبين 
أنه  »يجــب« على  بالحرف  كتــب   ، واستفزازاته ورسومه  ماكرون  من 
دعوات المقاطعة »أن تتوقف وبشكل فوري، شأنها شأن كل الهجمات 

األخرى التي يتعرض لها بلدنا من طرف األقلية المتطرفة«.  
 فهل يعتقد وزير الخارجية الفرنسي أنه يخاطب شعوب بالد  »ما 

وراء البحار الفرنسية؟«، أم إنه لم يفق بعد من   سكرة االستعمار؟  
على أي، فإن  الرئيس الفرنسي بخطابه  المتعجـرف والمسيء لإلسالم 
العربية  النخب  استعداء  في  سوى  ينجح  لم  العالم،  عبر  والمسلمين 
عجلــة  في  العصا  ووضع  فرنســا،  مع  المتعاطفين  واإلسالمية  وكل 
سوف  العالم،  والتي  في  الفرنسيون  بها  يتباها  التي  الفرنكوفونية، 
يدير لها مثقفو العالم العربي واإلسالمي ظهرهم، خاصة في إفريقيا 
لتبقى  »شكلي«  استقالل  على  إال  تحصل  لم  وجنوبها   التي  شمالها 

األمور تحت »السيطرة والمراقبة« الدائمتين للدولة »الفخيمة«.   
العربي  فعلوا ما سمــح لهم  العالم  أيّ، فمعظم قادتنا في  على 
به  »هامش« »المنافع المشتركة« و »اإلمالءات الظرفية«،  التي تطوق 
أعناقهم، وتحد من طاقة التفكير لديهم ومن حركة أيديهم، وانسحبوا 
في صمت  وهم يتسلون ببيتين من قصيدة عصماء لإلمام الشافعي 

رحمه اهلل:   
كـوَن َلُه ُميبـا   ن اأَ كَرُه اأَ ُيخاِطُبني ال�َشفيُه ِبُكِلّ ُقبٍح      َفاأَ
زيُد ِحلمًا      كعوٍد زاَدُه الإِحـراُق طيبا   َيزيُد �َشفاَهـــًة َفاأَ

فرن�شا وامل�شلمون:
انتهى زمُن الوّد !

بالرغم من أن الحق في السكن يعتبر من الحقوق 
كل  عليها  يتوفر  أن  يجب  التي  والالزمة  المشروعة 
المعيشية،  الحقوق  أهم  اعتباره  من  وبالرغم  مواطن 
إال أنه الزال هناك من المسكن لهم بعد، ومن بينهم 
هذه  إدريس.  سيدي  بمنطقة  األرضية  القطع  أصحاب 
الطبقة الهشة والفقيرة التي كافحت لشراء بقعــة أرضية 
بطريقة قانونية وعملت جاهدة لحصولها على الملكية، 
وجدت نفسهــا وسط عراقيل عديدة تمنعها من البناء 
لها  التي تخول  التراخيص  أراضيها،  نظرا النعدام  في 
البناء في قطع أرضية تتراوح مساحتها ما بين 50 و60 
مترا مربعا، واألمر راجع إلى تصميم التهيئة الذي منع بناء 
القطع األرضية التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا. 
هؤالء المتضررون الذين تم حرمانهم من رخص البناء، 
كانوا قد نظموا احتجاجات ووقفات عديدة، بغية الدفاع 
عن مطالبهم وحقوقهم، إذ أن آخر احتجاج لهم كان يوم 
الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة  والية  مقر  أمام  الثالثاء 
حيث استنكروا فيه حرمانهم من رخص البناء، مناشدين 
إليجاد  السريع  بالتدخل  امهيدية،  محمد  الجهة،  والي 
حل لهم، بعد أن انتظروا وطالبوا بهذا الحل، ألكثر من 
خمس سنوات، ولكن آذان الجميع كانت والزالت صماء. 

شعارهــم  رفعـوا  قد  كانـوا  القطـــع  هذه  أصحاب 
ومطالبهم أمام المجلس الحضري، أثناء انعقاد جلسته 
أكتوبر2020،  لشهر  العاديــة  دورته  الثانيــة، ألشغـال 
مطالبين بمنحهم رخص البناء الخاصة ب50 و60 مترا 
وذلك تحت شعار »المطالب قانونية.. الحلول ترقيعية«. 
العبدالوي، للمعنيين  البشير  وقد وضح عمدة المدينة، 

وتسليـــم  بتوقيـع  المكلفة  هي  المقاطعات  أن  باألمر، 
ال  أفيالل،  كريمة  العمدة،  نائبة  إشراف  تحت  الرخص، 
النائبة  إلى  اللجوء  لهم على ضرورة  أكد  الجماعة، كما 
بإمكانها  التي  الوحيدة  هي  أنها  معتبرا  المذكورة، 
قال  حين  في  الملفات.  هذه  في  تنظر  وأن  توضح  أن 
إلى  فيها  يلجؤون  المتضررين »أنهم في كل مرة  أحد 
المقاطعة إالويجدون أنها بدورها تبرئ نفسها، بذريعة 

أنها ال تملك أي صالحية، إلعطاء رخص البناء«.
وأضاف المتحــدث نفســه أن »السكن يعتبــر حقا 
مشروعا، شأنه في ذلك شأن التعليم والصحة، ولكن إذا 
لم يتوفر السكن أوال،  فإنه لن يكون هناك ال تعليم وال 
معاناة جمة،  يعيشون  »أنهم  آخرون  قال  فيما  صحة«. 
خصوصا وأن البعض منهم يقطن في بيت ال بأس به 
من  بالرغم  ضيق  جد  مكان  في  اآلخر  والبعض  للكراء 

ملكهم ألراضيهم«.
والمقاطعة الحق  الجماعة  أن  اعتبرنا  إذا  ولإلشارة، 
لهما في تسليم هذه الرخص حقا، إذا من هو المسؤول 
سينصت  ومن  سيحاورمن؟  ومن  منحها؟  عن  الحقيقي 

إلى من؟
القطع كانت في ما قبل قد اقترحت  يذكر أن هذه 
لكي تتحول إلى مقبرة، قبل أن تتحول اليوم إلى تصميم 

للتهيئة.
إلى متى سيظل الحال على حاله و يتم االلتفات إلى 
هذه الفئة من المجتمع؟ ومتى أيضا سيتحمل كل ذي 

مسؤولية مسؤوليته وواجبه؟

رميساء بن راشد

مطالب باحلق يف ال�سكن
�شاكنة �شيدي اإدري�س تنا�شد وايل اجلهة 

بالتدخل ال�شريع

عقد الكاتب العام لوالية طنجة يوم اإلثنين اجتماعا مع باشوات المدينة ورئيس الشؤون العامة وعدد من المسؤولين 
اآلخرين، بحضور ممثلي المطاعم والمقاهي، نتيجة لتزايد الحاالت المسجلة بفيروس كورونا المستجد. وعلى إثر هذا، قررت 

سلطات المدينة تشديد اإلجراءات االحترازية قصد التصدي للفيروس. 
وقد شملت هذه اإلجراءات تشديد المراقبة وإلزام جميع الوافدين على المدينة بالتوفر على رخصة التنقل االستثنائية، 
مع إغالق المحالت التجارية والمقاهي على الساعة 10 ليال، والمطاعم على الساعة 11 ليال، باإلضافة إلى منع البث التلفزي 

للمقابالت الرياضية بالمقاهي والمطاعم، و كل مخالفة لهذا القرار ستتبعها عقوبات صارمة لمخالفيه. 
ولإلشارة، فإن هذا القرار الذي ابتدأ يوم األربعاء سيستمر إلى غاية 11 نونبر 2020.

ر. بن راشد

�شلطات املدينة تقرر ت�شديد الإجراءات 
الحرتازية



إن العنف ضد المرأة يجعلها عاجزة عن أداء أدوارها المجتمعية وبالتالي غير منتجة سواء 
داخل األسرة أو المجتمع، األمر الذي ينعكس سلبا على األسرة والطفل بوجه خاص. 

هذه خالصة ما جاء في مداخلة لوزيرة  التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة  واألسرة، 
ضد  العنف  لمحاربة  الوطنية  »االستراتيجية  مشروع  حول  مؤخرا،  »تشاوري«  نظم  لقاء  خالل 
النساء«  خالل العشرية المقبلة )2030(. الوزيرة اعتبرت أيضا أن من بين وسائل العمل في هذا 

الباب اعتماد »مقاربة الوقاية«  ومحاربة األسباب المؤدية إلى العنف ضد المرأة .  
من  بعضا  المرأة  ضد  العنف  يشكل  أن  جدا  جميل 
الهواجس المجتمعية التي تشغل بال المسؤولين، وأن 
تدفع ببعض المنظمات األهلية  التي تشتغل خارج إطار 
االنتباه  إثارة  إلى  السياسي،  أو  المادي  »االسترزاق« 
من  المزيد  إلى  وتطلعاتها  المغربية  المرأة  حقوق  إلى 
لها   واالعتراف   ، حقوقها  من  حق  هي  التي  المكاسب 
بحقها في الكرامة اإلنسانية  داخل مجتمع عادل منصف 
الحقوق  في  تامة  مساواة  المرأة  والرجل  فيه  تتساوى 

والواجبات !. 
 فهل يعالج العنف  ضد المرأة بــ »االستراتيجيات« 
والبرامج الموضوعة  تحت عناوين وشعــارات جذابـــة، 
الداخل  المرأة في  المتتبعين لشؤون  أنظار  إليها  تلفت 

والخارج والممولين للحركات النسوية  عبر العالم؟  
والمقفى«   »الموزون  الكالم  هذا  في  ولكن  ربما. 

في  عملية  نتائج  إلى  يطمئننا  ال  وأنه  كما  الواقع،   من  يقربنا  وال  »النظري«   من  كثير  شيء 
المستقبل المنظور.  

المغربي،  المجتمع  في  المرأة،  ضد  العنف  كقضية  المعقدة،  المجتمعية  القضايا  أن  ذلك 
بوصف خاص،  ــ حيث إن للمرأة، بصفة عامة،  وضعا اعتباريا  »دونيا« ــ قد ال تجد الحلول التي 
أنه عمل  إال  التي، وإن كانت تشكل »خارطة طريق«  للعمل،   ، تتطلبها عبر »االستراتيجيات« 
يتطلب تغيير العقليات من أجل بناء مجتمع ثابت ينبذ التقاليد واألعراف والعادات والموروثات 

وتنميتها  على  احترامها  المجتمـع  ويعمل  بها  يؤمن  واضحة  على  أسس  ويقوم  الثقافية، 
وإشاعتها .  

بوصف  األسرة،  داخل  مأساوية  أشكاال  المرأة  يأخذ  ضد  العنف  أن  عاقل  عن  يغيب  وال 
المرأة وأكثرها تأثيرا على نفسيتها   سواء تعلق األمر  أنواع العنف ضد  خاص،  وهو من أشد 
باالعتــداءات الجسديــة  وهي كثيرة، أو الجنسية أو االقتصادية أو النفسية، حيث تورد بعض 
اإلحصاءات الرسمية أن حوالي ثمانية ماليين امرأة مغربية تتعرض لشكل من أشكال العنف  
أو قريب من  الزوج  البيت، وعلى يد  على األقل، داخل 
من  وهو  األسري،  العنف  أن  ذلك  محيطه.  أو  أقاربه 
»المقبولة«  بالمغرب،   األسرية  الممارسات  مظاهر 
الجسدية  المرأة  صحة  خطيرة  على  أبعاد  ذا  يعتبر 
فضال   ، األطفال  نفسية  على  لتأثيره  وأيضا  والنفسية 
الجو  كهربة  في  متسبب  للمرأة  و  محبط  أنه  على 
المرأة  البيت األمر الذي ينعكس سلبا على دور  داخل 
في المجتمع  ويعرقل نمو وتطور المجتمع الذي يفقد 
الرجل  في  أداء  المطلوب  والمنسجم،  التوازن  ذلك 
عن  فضال   ، الحياة  مجاالت  مختلف  في   ، معا  والمرأة 
كون العنف ضد المرأة يعتبر انتهاكا  جسيما لحقوقها 
وعارا  خزيا  يعتبر  كما  كرامتها   على  واعتداء  كإنسان  
باب تغليب  الظالم، من  العنف  بالنسبة  لمرتكب هذا 
القوة الجسدية على نباهة ونبوغ العقل الذي تتميز به 

المرأة.  
تلك  إلى  يعود  استثناء،  ليس  والمغرب  المتخلفة،  المجتمعات  في  المرأة  ضد  العنف  إن 
الموروثات الثقافية السائدة  المتمثلة في »القيم« والعادات والتقاليد واألعراف السائدة،  التي 

تكرس، جميعها، المكانة الدونية للمرأة  مقارنة مع الرجل صاحب الشأن والكلمة الفاصلة. 
المرأة من جهودها من أجل إسماع صوتها وفرض  حقوقها  المطلوب، إذن،  أن تضاعف 
كاملة  في العدل والمساواة التامة والمناصفة، وهي أهداف مشروعة، لن تصل إليها ال بالدستور 
وال باالستراتيجيات وال بالبرامج وال حتى بالوعود االنتخابية التي سوف تكثر في هذه األيام وإلى 

صيف السنة القادمة، ...ولكن بالنضال، ثم النضال ثم النضال.... 
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العنف �شد املراأة 
من ا�شرتاتيجية لأخرى... 

وذلك يوم األحد 25 أكتوبر 2020 و بهذا المصاب الجلـل 
مستثمـري  جمعيـة  رئيـس  ليمــوري  منـيــر  السيـد  يتقـدم 
المنطقة الصناعية اجزنايـة أصالـة عن نفسه ونيابة عن أعضاء 
الصناعيـة  المنطقـة  ومستثمـري  الجمعية  مكتـب  وموظفي 

بأحـر التعــازي والمواسـاة ألســرة الفقيد العزيـز.
داعين اهلل عزَّ وجل أن يشمل الفقيد العزيز بواسع رحمته 

وينعم عليه بعفوه ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

لبى نداء ربه، المشمول بعفو اهلل المرحوم

السيد محمد منذر ططري
نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية اجزناية

)�صدق اهلل العظيم(

فضاء األنثى :

-•  سميـة أمغـار



)تتمة ص1(
الجمعيـــة  اعتمـــدت  وقــد 
التواصــل  وسـائــل  المنظـمــة 
التــداول  التكنلوجيــة  لضمــان 
الثقافي عبر العالم من أجل ترسيخ 
والحضارات  الثقافات  فكرة تالقـح 
مفــعـــم  مستقبــل  أجــل  من 
منطقة  وتجاوز  والسعـادة  بالفرح 
االضطرابات التي يشهدها العالم 

في هذه األيام. 
فكرة  أن  أوضح  اللنجري،  الرحمن  عبد  األستـاذ  المهرجـان  مدير 
المهرجان انطلقت من رغبة مجموعة من شباب  العرائش في نشر ثقافة 
العالم وذلك عبر  السالم والعيش المشترك على مستوى كافة شعوب 
الفن والموسيقى  والفنون الفلكلورية  التي تشكل تراثا  الماديا لمختلف 
الشعوب  ودعامة للتنمية المستدامة  وتحقيق مزيد من التواصل بين 

بالتعريف  العناية  الشعوب  مع 
وحضارتـــه  المغـرب  بثقافـــة 

األصيلة. 
المهرجان  كـــان تأسيس 
إطــار  2012،  فـي  العـام  فـي 
خلـــق  في  العالمــي  التفكير 
وحوار  لتالقــي  عالمية  شبكة 
والحضارات،  ونبــذ  الثقافــات 
والكراهيـة  العنصريـة  خطــاب 
تغذيها  التي  واإلسالموفوبيا، 
العالم،    شعوب  بين  المشترك  عن  والبحث  المتطرفة  التيارات  بعض 
العالم خدمة  إلى تالحم وتالقح ثقافات  إنساني شامل يهدف  إطار  في 

لإلنسانية جمعاء. 
ع.ك 

ْذْب ْمْن ْجْذَبة ْجُذوْب ْتْ ْك َياْلْ َحاْل ْقّدْ �شْ
َعاِن ْتِفيْد ْمَعاُهوْم ْوال ْغَواْتْك... ال اْلْ

َية ْعَلى ْخ�ْشَبة َما ْتْلَقى ِغرْي ْخ�ْشَبة ْمْتّكْ
ْوَهاِدي ْبْحُروْف ِزيْن ْمْغ�ُشو�ْش ْغَواْتْك...

اْكْن ِبنْي ْجَناِبي ِليْك ْن�ْشِكي اأَْمِري َيال�َشّ
اْر ْتْطَواِف... ْوِليْك ْنُبوْح ْب�ْسَ

ْجُذوْب ْطِريِقي ْبْزَراِبي �ْش َياْلْ ِكيْف ْنَفّرْ
و ْباْلَواِف... اْرْب َهُمّ ْواْلَقْلْب �شَ
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يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

راج في بعض المواقع اإلليكترونية بطنجة،  
والي  تم  بحضور  لقاء  الماضي،  خبر  األسبوع 
الجهة، بمحطة القطار القديمة،  التي أصبحت، 
دون سابق إعـالم، »قاعــة العروض«  لشركة 
كان  العتيقـــة،  طنجــة  مدينة  تهيئة  مينــاء 
التي تم  المشاريع«  الغرض منه تقديم »أهم 
حصرها  في إطار ما سمي ب»العرض الثقافي« 

و »تثمين الموروث الحضاري« لمدينة طنجة. 
المحلي  اإلعالم  على  وزع   الذي  »البيان« 
بالمناسبة،  يترك لدى القارئ االنطباع بأن هذا 
اللقاء كان »مطبخا داخليا«  للشركة المذكورة 
الدراسات  مكاتب  من  وشركائها  وأعوانها 
واالستشارة إضافة إلى بعض »فعاليات المجتمع 

المدني« المهتمة بالتراث. 
اللقاء تم تقديم 24 مشروعا  وخالل هذا 
المواقع  أجــل »تثمين  اإلنجاز« من  »في طور 

والمعالم التراثية لمدينة طنجة«. 
وحتى يتأكد الجميع من  نجاعة المشاريع 
»التفــاعـل  على  التنصيص  تم  »المعروضة« 
الثقاتفية  النخب  من  »مجموعة  لـ  اإليجابي« 
وفعاليات المجتمع المدني« مع »هذه اإلنجازات« 
الثقافية التي من شأنها، حسب البيان المنشور 
في بعض المواقع، أن تجعل من الثقافة  رافدا 
أساسيا  من روافد التنمية بمدينة طنجة »التي 
تعرف تحوالت جوهرية تجسد المكانة الالئقة 

بهذه المدينة  جهويا ووطنيا وعالميا«  
 الخبر الذي تم تداوله على نطاق محدود، 
في الصحافة والمواقع اإلخبارية المحلية، يترك 
بيان من  بأنه  المتمعن،  القارئ  لدى  االنطباع 
تلك البيانات اإلدارية »المألوفة« التي »تغرق« 

المعلومة في بحر من »العموميات« التي ال تفيد 
في شيء  سوى أنها تأتي بعكس ما يراد منها. 

وفي هذا اإلطار، نالحظ أن »البيان« تحدث 
عن حضور »بعض فعاليات المجتمع المدني« 
وبمجاالت  بها   التعريف  دون  تعميما  هكذا 
اهتماماتها،   ثم تال ذلك الحديث  تقديم »أهم 
التنصيص على طبيعتهــا   المشاريــع«  دون 
وأهميتها ومدى تأثيرها  في محيطها المباشر  

سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. 
إلى الحديث عن 24  انتقل »التقرير«  ثم 
مشروعا، هكذا حصريا،  توجد« في طور اإلنجاز« 
التراثية  والمعالم  المواقع  تثمين  »أجل  من 
لمدينة طنجة« هكذا تعميما  ال حصرا وتصنيفا. 

»مجموعة  إلى  ذلك  ينســـب  بعد  ثم 
المجتمـــع  وفعاليــات  الثقافية  النخب  من 
إيجابا مع  أنها »تفاعلت«  المدني  المشاركة« 
العروض المقدمة،  بل و »ثمنـت«  »اإلنجازات 
الثقافية«  والحال أنها »مشاريع في طور اإلنجاز« 

رافدا  الثقافة  من  تجعل  أن  شأنها  من  »التي 
أساسيا من روافد التنمية بالمدينة«، وهو كالم 
من صنف »االكليشيهات« النمطية لالستهالك 

الداخلي، ليس إال !  
البيـــان  واضـــعـــو  يهـــتـــم  ولــــم 
بتقديم   »المجموعة« إلى الرأي العام، ما دام 
الرأي  الهدف من كل بيان أو تقرير هو إطالع 
العام على طرق تدبير الشأن العام، وفي حالتنا 
المدينة  تهيئة  لمشروع  الثقافي  الشق  هذه، 
العتيقة، في إطار تهيئة منطقة الميناء القديم،   

الخبر،  واضعي  انتبـاه  أثير  أن  فقط،  أريد 
ووطنية  جهوية  »الئقـــة«  مكانة  لطنجة  أن 
وعالمية  نحتتهــا عبر القرون بفضل أصالتها 
المستلهمـــة من  وحضارتهــــا  وإشعاعهـــا  
الحضارات القديمة التي تفاعلت معها  لتكون 
محيـط  حضارات  بين  فريـدة   شخصيــة  لها 
الباب  هذه  في  والمراجع  المتوسط.  األبيض 

عديدة ومتوفرة. 
ع.ك 

لقاء »ثقايف« مبحطة القطار القدمية 
و »اأعطاُب« �شياغة البيان 

توقفت، الثالثاء الماضي، بميناء طنجة، 
السفينة العسكرية »الزبارة« التابعة للقوات 
الشقيقـة،  البحرين  المكية لمملكة  البحرية 
بها  تقـوم  مغربـي  لمينــاء  زيـارة  أولى  في 
وقد  البحريني.  البحـري  السـالح  من  قطعة 
تمت برمجة هذه الزيارة عند عودة الفرقاطة 
زيارة  بعد  بالبحرين،  قاعدتها  إلى  »الزبارة« 

للمملكة  المتحدة. 
وبعد رسوها بميناء طنجة، تقدم للسالم 
على قائد الباخرة ورفاقه والجنود ممثل عن 
وضابط  بالرباط  البحرين  سفــارة  مملكـة 
ارتباط من البحرية الملكية المغربية  وممثل 
بالمغــرب  للموانئ  الوطنيـة  الوكـالـة  عن 

وشخصيات أخرى. 
وتقول الصحافــة البحرينيــة إنــه تـم ، 
بالمناسبة، تقديم كافة الخدمات والتسهيالت 
الالزمة، وفق البروتوكوالت واألعراف الدولية 
البحرية، كما قـام  وفـد من البحرية الملكية 
رسميـة  وترحيب  مجاملـة  بزيـارة  المغربية 

السفــن  من  تعتبـر  التي  البحرينية  للباخرة 
خفر  في  العاملة  والقوية  المتطورة  البحرية 

السواحل. 
انطلقت  قد  البحرينية  السفينة  وكانت 
من ميناء  »فالموث« جنوب بريطانيا للعودة 
بعد  البحرينية،  الملكية  البحرية  قواعد  إلى 
المتوسطية، كان  الموانئ  توقف في بعض 

أبرزها ميناء طنجة  الذي احتفـى بها احتفاء 
واألخوة  الصداقـة  أواصـر  عن  تعبيرا  خاصا، 
التي تربط المملكتين الشقيقتين وعاهليهما 
بن  حمد  والملك  السـادس  محمـد  الملك 

عيسى آل  خليفة حفظهما اهلل.  

ع.ك 

فرقاطة من �شالح البحرية البحرينية  
يف زيارة مليناء طنجة 

مواطنو فران�س 24!
منجب  المعطي  مع   24 فرانس  قنـاة  تتعامل 
كمواطن فرنسي مقيم فوق التراب الوطني، ومطلوب 
منها أن توفر له الحماية في القضايا التي هو مطلوب 

فيها أمام القضاء بصفته مواطنا مغربيا. 
وهكذا يظهر أننا لسنا متساوين في الوضعيات 
يعطيك  فرنسية  جنسية  تحمل  فأن  المواطناتية، 
امتياز أن تحتضنك قناة فلسفة المساواة كراع رسمي 
وتشكك في كل المنسوب إليك باجتهاد قـل نظيـره 
ال يستفيد منه حتى الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه، 
ووحدها الجنسية الفرنسية والدعم اإلعالمي األجنبي 
يجعلك تمتلك ما يكفي من القدرة على تحدي قضاء 
بلدك، عكس بسطاء الناس الذين يخضعون للقانون 

ألن ال أحد فوق القانون ليوفر لهم حماية دولية.
استضافت  التي  المرات  أن تحصوا عدد  لكم 
فيها القناة المعطي منجب، فقد صار من البديهيات 
الذي يفهم في كل شيء من السياسة  الوحيد  أنه 
وتوزيـــع  الفالحــة  إلى  القانــون  إلى  واالقتصاد 
األراضـي، حتى الصحافــة االستقصائية وخبايا التاريخ 
وتقلبات أسعار البورصة والعقارات صعودا ونزوال… 

لكن المعطي، وخارج كل هذا الضجيج، ومنذ 
كتابه المثير للجدل حول الصراع حول السلطة في 
المغرب، ال يركب جملــة سياسيــة مفيـدة واحـدة، 
أكيد أنه ينتج مئات الجمل، لكنها صحيحة لغويا وال 
انتقاد  أن  غير  أكاديميا.  وال  سياسيا  ال  لها  أساس 
تريد  الذي  القانون  في  ومحظور  ممنوع  المعطي 
أن تفرضه علينا فرانس 24، فهو صحفي، حقوقي، 
أن يكتب ما يشاء ويقول  من حقه  باحث، مؤرخ… 
ما يريد ويفعل ما يبتغي ولو كان يقع تحت طائلة 
القانون الجنائي، وكل اقتراب باالعتراض أو النقاش 

هو تشهير به!! 
إنه مقدس، وليس بشرا مثلنا، ووحده يملك 
حقوق اإلنتاج الحصري للحقائق الثورية التي ال توجد 

إال في رأسه.
اليسـاري،  المعطـي  أن  القـدر  سخرية  ومن 
أجـــل  والمقاتل من  الجماهيــر  أجل  المعتكف من 
عدالتها االجتماعية، يسير تدريجيا نحو أن يصبح من 
كبار المالك العقاريين بالمغرب. ال غرابة في ذلك، 
المعطي يريد فقط أن يكون ابن تاريخنا وهو المؤرخ، 
وفي تاريخنا كان للمالك العقاريين نفوذهم السياسي 
أحد  يكن  لم  ذلك  وبسبب  االجتماعية،  وحظوتهم 
يجـرؤ على االقتــراب منهم، فكيف يتجــرأ القضــاء 
بهندستنا  عبث  ذلك  في  »إقطاعي«؟  مساءلة  على 

االجتماعية  وتراتبيتنا  الطبقية!!.
بالجنسيــة  نفســه  المعطـي  يحصـن  وكمـا 
العقارية،  واألمـالك  الدولية  والمنظمات  الفرنسية، 
وبمكان محجوز على الدوام في بالطوهات فرانس 
24، ها هو يحصن نفسه إعالميا بأطروحة »صحافة 
التشهير«، وأعترف شخصيا للرجل بذكاء ثاقب. ليس 
على  القدرة  هذه  لديه  األتباع  بعقول  متالعب  كل 
إبداع مصطلح فارغ تتبناه القناة الفرنسية، ويردده 
الذين صنعهم في  والكاميكـازات  الفالليـس  خلفه 

بورصة االتجار الدولي بحقوق اإلنسان.
أحد  المعطي »مجرم«، وال  إن  قال  أحد منا  ال 
استبق القضاء ليحكم عليه باإلدانة، المعطي بريء 
إلى أن تثبت إدانته، لكن عليه أن يجيب عن األسئلة 
الواضحة: من أين لك كل هذا؟ حكاية أجرة األستاذ 
حق  الطعــام  عن  واإلضراب  مقنعة،  غير  الجامعي 
شخصي ونضالي لكنه ليس جوابا على استفسارات 
الرأي العام، وادعاء النقاء ليس جوابا حاسما، وفرانس 
24 تعلم جيدا كيف كان وزير المالية جيروم كاهوزاك 
ومثالية  باستماتة  ينفي  هوالند  فرانسوا  عهد  في 
تهم التهرب من واجباته الضريبية، قبل أن تضعه 
العاريــة  حقيقتـه  أمـام  الفرنسي  القضاء  تحقيقات 

وتدينه بالسجن ثالث سنوات نافذة بتهمة تبييض 
األموال والتهرب الضريبي. 

من  الهاربين  عن  تدافع  التي   ،24 وفرانس 
في  تر  لم  التشهير،  صحافة  رفض  باسم  القانون 
الروبورتـاج  في  المغربية«  »األحداث  صـورة  عرض 
التشهير  يتحدث عن  للمعطي وهو  الذي خصصته 
اإلعالمي تشهيرا بجريدة مغربية وطنية، ولم تر أنه 
من الضروري أن تعطيها حق الرد على ما يتبادر إلى 
تفتخر  بجريدة  التشهير  لتهم  إلصاق  أنه  المشاهد 
بالسياسة  والمتاجرة  السياسي  النفاق  تفضح  بأنها 

أينما كانا.
قصتنا في هذه الجريدة مع المعطي واضحة، 
نحن نتابع بناء ديمقراطيتنا الناشئة، ونقف عند كل 
تفاصيلها، نجاحاتها وكبواتها، ننطلق من أننا لسنا 
أيضا، وفي  جنة لحقوق اإلنسان كما لسنا جحيمها 
قضية األمالك العقارية تبدو لنا الصورة هكذا: رواية 
غسيل  شبهة  في  متورط  الرجل  إن  تقول  رسمية 
ورواية  والحقوقي،  السياسي  المناضل  وهو  األموال 
المعطي التي تقول إنه مستهدف من طرف الدولة 

بسبب كتاباته ومواقفه.
هل يسعفنا ذلك في تشكيل قناعتنا بكل تجرد 
بينما  واحدة  رواية  لدينا  ألنه  ال،  األسف  مع  وحياد؟ 
ال  عنها،  يكشف  أن  يريد  ال  الثانية  الرواية  صاحب 
يرغب في أن يصارح الرأي العام، ولذلك قلنا ونقول 
له هات برهانك إن كنت صادقا، أثبت أنهم كاذبون، 
وحينها سنكون أول من يتضامن معك، ويدين هذا 
الديمقراطية  لمناضلي  المشروع  غير  االستهداف 

وحقوق اإلنسان.
يتحدث  الذي  الصحفي  وهو  المعطي  لكن 
عن الحق في المعلومة ال يريد أن يعطينا المعلومة 
التي من شأنها أن تنصفه أو تنصف من يتهمونه، 
ومن شأنها بعد ذلك أن تساعدنا على تحديد حجم 
الضرر والخسائر التي تلحقها مزاعم الرواية الرسمية 

بديمقراطيتنا  الناشئة.
حول  السؤال   24 فرانس  تطرح  ال  لماذا  ثم 
العقارية  الرسوم  في  المثبتة  العناوين  كانت  إن  ما 
والتحويالت البنكية في ملكية المعطي منجب؟ ولماذا 
ال تسأله كيف له أن يمول من أجرة أستاذ جامعي كما 
يقول أمالكا بقيمة ملياري سنتيم؟ هذه هي األسئلة، 
أما تخراج العينين ورفع إيقاع الصوت وبهارات اللغة 

الثورية، فتلك حيل لن تنطلي على أحد.
المغرب  مع  تتعامل  أنها   24 فرانس  مشكلة 
مقيتة،  استعمارية  بعقلية  لفرنسا  خلفية  كحديقة 
أنهم  وكاميكازاته  المعطي  فالليس  ومشكلة 
يساعدون هذه القناة على نظرتها االستعمارية إلينا، 
وفي الواقع، لم يرتكب المعطي فقط شبهة غسيل 
األموال المفترضة، بل اقترف جريمة أفظع، خلق بيننا 
العديد من العاهات السياسية والصحافية والحقوقية 
على  الوصاية  صالحية  نفسها  تعطي  صارت  التي 
من  بعه  تتخلص  لم  التي  وهي  وأفكارنا،  عقولنا 

كليشيهات المراهقة اليسراوية.
ويبقى السؤال مطروحا: من أين لك بكل ذلك 
يا معطي، ودعنا من حكاية األجرة الشهرية والمواقف 
التي تعاقب عليها. فتلك أضحوكة ال تقل هزال عن 

صورك فوق كرسي متحرك.
أما بالنسبة لفرانس 24 فنقول: كما أنك قناة 
تمارس الوظيفة التي أحدثت من أجلها وهي حماية 
أيضا،  نحن  حقنا  فمن  الفرنسية،  الدولة  مصالح 
كصحفيين مغاربة ملتزمين بوطنيتنا، أن ندافع بشرف 
وشراسة عن مصالح شعبنا وصورة بلدنا، والمصالح 

العليا ألمتنا المغربية.
*يونس دافقير/ أحداث. أنفو اختتام املهرجان الدويل لتالقح الثقافات 

بالعرائ�س 
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بعيدًا عن تهديدات
”19 “كوفيد 

هنا، حيث �أوجد منذ �أ�سبوع يف فرع من قبيلة 
»�لَعَلم«  جبل  مرتفع  م�سارف  على  عرو�س،  بني 
�ل�سالم  مثوى �لقطب �ل�سويف �جلليل موالي عبد 
�لطيبون  �لب�سطاء  �لنا�س  يخو�س  ال  م�سي�س،  بن 
بتف�سي  لهم  علم  وال  كورونا،  وباء  �ساأن  يف  حديثا 
�أو  معينة،  مغربية  مدن  يف  �لفتاك  �لفريو�س  هذ� 
تلتقط  ومل  �لغربية،  �لدول  بع�س  يف  ��ستفحاله 
�أطر�ف  على  �لعائلي  �أو  �ل�سخ�سي  �إ�سمه  �أذناي 
د�ر  ة  ُمَرّ �سخرية  فيه  حديث  با�ستثناء  �أل�سنتهم، 
بنار  ملتهب  كانون  حول  منكم�سني  عجوزين  بني 
�أحدهما  ردد  وقد   ، »�لبيليكي«  عن  رو  �لّدْ حطب 
�ساخر�ً بلهجته �جلبلية �لعرو�سية �الأ�سيلة : »و�هلل 
يقي«  »�لبوِلّ ديك  يح�سم  ال  ما  »عب�سام«  يال�سي 

بو�سنطيحة  الخور..«.
خمتلف  يف  �جلبلية  بالف�ساء�ت  عالقتي  �إن 
ر�سوخا  ز�دت  �ل�سمال،  بجهة  �لقروية  �ملناطق 
و�فتتانا، عندما كنت �أعد و�أقدم ع�سر�ت �حللقات 
ل�سنو�ت  �لبادية«  من  »�سور  برنامج  من  �مليد�نية 
مر�حل  �أزهى  يف  طنجة،  �إذ�عة  �أثري  على  طويلة 
عطائها �لز�خر، حيث ��ستطعنا �أن نقرتب �أكرث من 
همومهم،  �إلى  و�الإن�سات  �لبو�دي،  �ساكنة  معاناة 
جماالت  يف  العي�ش   �شروط  اأب�شط  اإلى  وافتقارهم 
�ل�سالح  و�ملاء  و�لطرق  و�الإنارة  و�لتعليم  �ل�سحة 

لل�سرب..�لخ
�ال�ستقالل،  مطلع  مـع  �ملغــرب  على  وكــان 
العي�ش  �شروط  لتوفري  ق�شوى  اأهمية  يويل  اأن 
وتزويدهم  �لقروية،  �ملناطق  ل�سكان  و�ال�ستقر�ر 
�لرفع من مردودية  �لتي ت�سهم يف  بكل �حلاجيات 
�الإنتاج �لفالحي و�ل�سناعات �لتقليدية، وت�سجيع 
يف  �إيو�ئية  وحد�ت  باإحد�ث  �جلبلية،  �ل�سياحة 
بكل  �هلل  حباها  طبيعية  ومرتفعات  ف�ساء�ت 
�سك  بدون  كانت  �لتي  �خلالبة  �جلمالية  �ملقومات 
�لطبيعــة،  ع�ساق  من  و�فـر�ً  عدد�ً  �ست�ستقطـب 
وبالتايل �شتحقق مردودا ماديا �شي�شهم يف حتقيق 
منطقة  كل  خ�سو�سيات  تر�عي  حملية  تنمية 

قروية على حدة.
ونتيجة لعدم توفر �شروط اال�شتقرار للعديد 
معظم  عانــت  فقد  �لقروية،  �ملناطق  �سكان  من 
��ستفحال  من  �ل�سمال  جهة  يف  لها  �لتابعة  �ملدن 
�لهو�م�س  �ل�سفيح يف  �لهجرة و�نت�سار مدن  ظاهرة 
وال�شواحي، وبالتايل تزايد عدد امل�شردين واأطفال 
�ل�سو�رع وفتيات �لليل، و�نت�سرت مع كل هذ� خمتلف 
و�ل�سرقة  و�لدعارة   و�الغت�سابات  �جلر�ئم  �أ�سكال 
بكل  �لعمومية  �لف�ساء�ت  يف  �ملارة  �سبل  و�عرت��س 

�لو�سائل �ملمكنة،�سيما يف مدينة طنجة.
�لقروية يف  �ملناطق  ومع ذلك، ما ز�لت لبع�س 
ال�ستقطاب  �ل�سحرية  �لقدرة  تلك  �ل�سمال،  جهة 
ع�ساق �لطبيعة و�ملرتفعات �جلبلية، مِلا حباها �هلل 
�مل�ستقبل  يف  �سيوؤدي  مما  �آ�سر،  طبيعي  جمال  من 
�ل�ساخبة  �ملدن  من  عك�سية  هجرة  �إلى  حمالة  ال 
�إلى ب�ساطة �حلياة وهدوئها يف ف�ساء�تنا �لقروية، 
ومن بينها هذ� �ملرتفع �لطيب �ملبارك بقبيلة بني 
عرو�س حيث �أوجد بعيد� عن تهديد�ت »�لكوفيد« 
حلظة  كل  يف  بالعباد  يرتب�س  �لذي  ع�سر  �لتا�سع 

وحني.
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نظمت جمعية اللوكوس للسياحة المستدامة بالعرائش الدورة التاسعة للمهرجان  الدولي 
نحن  الموسيقى..  »نحن  شعار  تحت  االفتراضية،  المنصات  على  السنة  هذه  الثقافات  لتالقح 
العالمية  والموسيقى  الثقافة  جسر  عبر  والوئام  المحبة  روح  إشاعة  أجل  »من  وذلك  الحياة«؛ 
وعروض الفنون التقليدية، المحلية والدولية،  من ثالث وعشرين دولـة من القـارات الخمـس، 

ما بين 22 و 25 أكتوبر 2020«.
انطلــق  العالم  عبر  مشاهدة  ألف  عشرين  من  بأزيد  حظي  الدورة  لهذه  الشيق  البرنامج 
بعرض حكاية للحكواتية سعاد حموع تمجد فيها مدينة العرائش تاريخا وحضارة وإشعاعا  فنيا ، 
واقتصاديا تالها عرض للفنان أحمد بالل عن »معشوقته« ليستمر تقديم العروض التي  شاركـت 
وهنغاريـا،  والشيلي،  والجزائر،  وكنـدا،  ومصر،  والبارغواي،  وروسيا  كولومبيا  من  فرق  فيها 
وأندونيسيا،  وبلغاريا،  والسنغال،  وفلسطين،  وهولندا،  وإسبانيا،  وبناما،  والعراق،  والمكسيك، 
وفنزويال، وباكستان، وشمال مقدونيا، واإلكوادورـ وإيران، والمغرب وقدمت العروض في إطار 

االحترام الكامل للتدابير الصحية االحترازية بسبب الجائحة. 

اختتام املهرجان الدويل لتالقح 
الثقافات بالعرائ�س 
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TIR : اإ�شبانيا تفر�ُس غرامات مرتفعة على ال�شاحنات 
املغربية  العابرة لرتابها 

يــرُدّ واملـغــرُب 

اإ�شبايٌنّ جديٌد للمغرب ا�شتفزاٌز 

• Marruecos impide el paso de vehículos españoles con mercancías 
• Marruecos endurece control a transportistas españoles tras polémica de gasoil 
• Franquicia de combustible sobre camiones marroquíes en España: La respuesta marroqui 

Como es habitual, España siempre  toma iniciativas provocativas a Marruecos, siempre que mejore 
la situación de las relaciones de los dos países, relaciones que se ven debilitadas por un conjunto 

de razones ligadas a la historia,  a la vecindad  y porque España aún no pudo asimilar la lección de los 
tiempos modernos que rechaza la ocupación de tierras ajenas, y recomienda la cooperación, la paz y  la 
buena vecindad, para un futuro  mejor  y rentable para todos, especialmente para las generaciones futuras. 
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