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 إقليم الناظور يتنفس تحت الماء والساكنة تحت
رحمة السماء

تحرير : محمد العاللي 
تصوير : مراد ميموني 

التساقطات المطرية ... دروس وآراء وآذان صماء 

تكبدتها التي  الكبيرة  المعاناة  نتيجة  مرعبة  لحظات  الناظور  مدينة  عاشت 
واألحياء المركز  المدينة  بشوارع  التحتية  للبنيات  المزري  الواقع  تجاه  الساكنة 
المجاورة التابعة للنفوذ الترابي لبلدية الناظور، إثر التساقطات المطرية التي
جديد من  كشفت  التي  ملم،   49 الجاري  األسبوع  بداية  باإلقليم  بلغت  بلغت 
وكأنها تذكر الجهات المسؤولة بسباتها العميق والمباالتها حيال الواقع الكارثي
للبنيات التحتية بالمدينة الذي بات ينذر بعواقب وخيمة إبان اإلعالن من طرف

مديرية األرصاد الجوية عن تساقطات مطرية تهم المنطقة 

وخالل صباح اليوم األربعاء 27 يناير الجاري إتضحت المعاناة بشكل جلي نتيجة
عدم تمكن ساكنة مجموعة من األحياء بالمدينة من التحرك بشكل عادي بفعل
في الخارجي،  عالمها  عن  الساكنة  عزلت  التي  الشوارع  من  مجموعة  إنقطاع 
بعدما المدرسية  بمؤسساتهم  اإللتحاق  التالميذ  من  مجموعة  على  تعذر  حين 
األخضر واليابس وتسير تأتي على  إلى وديان  المدينة واألحياء  تحولت شوارع 
المصير إنتظار  في  الرعب  الساكنة  نفوس  في  مخلفة  عشوائي  بشكل 

المجهول 

الناظور المركز … دروس جديدة لكارثة قديمة 

بحكم العهد  حديث  ليس  الناظور،  مدينة  بمركز  التحتية  البنيات  موضوع 
ماخلفته أمطار الخير في فترات مختلفة سابقة جراء الوضعية المزرية للبنيات
التحتية بالمدينة ، خاصة خالل الفيضانات األخيرة التي تركت من خاللها خسائر
وهذاك هذا  من  وأكثر  اآلن،  إلى  قائمة  تداعياتها  التزال  وأضرارا  بليغة  مادية 
عاجل مخطط  وضع  قصد  الحية  الضمائر  لذوي  وعبر  دروس  ورائها  من  تركت 
الذريع فشلها  بالملموس  ثبت  التي  بالمدينة  التحتية  البنيات  وضعية  لتأهيل 
تجاه المسؤولة  الجهات  المباالت  بفعل  المطرية  التساقطات  غيقاع  لمجارات 
قنوات تصريف المياه وجل بالوعات شوارع المدينة التي تتحول إلى وديان في
بتعطيل األمر  تداعيات  لتنعكس  الخير  أمطار  هطلت  كلما  وجيزة  لحظات 
األسباب عن  تنتج  التي  المشاكل  من  جرا  وهلم  والتالميذ  المواطنين  مصالح 

ذاتها 

حي المطار ... الساكنة تستنكر وعامل الناظور في قفص اإلتهام 

جمعية أصدرت  الناظور  بمدينة  التحتية  البنيات  وضعية  تداعيات  سياق  في 
حي  " الجديد  بالناظور  التنمية  و  للبيئة  البساتين  جمعية  و  المستقبل  رياض 
إثر على  أنه  خالله  من  تؤكد  منه  بنسخة  ستي  ناظور  توصل  بيان   " المطار 
الجاري 26 يناير  الثالثاء  يوم  من صباح  الثالثة  الساعة  الذي وقع على  الفيضان 
و مستفيضة  بدراسة  تميز  إجتماع  ،وإثر  المطار)  (حي  الجديد  الناظور  بمدينة 
إلى المسؤولية  كامل  خالله  من  حملوا  الجمعيتين،  مكونات  بين  حاد  نقاش 
متمثلة لعوامل  نظرا  اإلقليم ،  عامل  السيد  رأسهم  على  و  المحلية  السلطات 

أكثر المواضيع قراءة هذا األسبوع
طريف بالفيديو: مسافر مغربي مخلص

طيارة "كورسا" بوحدو من فرنسا لبركان

صادم جدا: شاب ناظوري يطعن "قوادة"
بعدما فوجئ بقدوم شقيقته رفقة عاهرات

إلى جلسته الخمرية بأركمان

يهم الجالية.. خط جوي جديد يربط أوروبا
بالمغرب بسعر 850 درهما

مؤسف بالفيديو.. مهاجر مغربي غاب عن
المغرب 45 سنة ولما عاد تم النصب عليه

معطيات تكشف ألول مرة حول قضية
إغتصاب الطفل يحيى.. الخبرة تؤكد أن األمر

يتعلق بمرض وليس إعتداء جنسي

مثير.. عناصر األمن تتدخل إليقاف حفل
زفاف طفلة عمرها 12 سنة

المزيد من األخبار
الناظور

البرلمان األوروبي يحرج المغرب وإسبانيا
بسبب "النساء الحماالت" بمعبري مليلية

وسبتة  
ناظورسيتي: متابعة حالة االستعباد التي

تتعرض لها، بشكل يومي الحماالت
المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي

بينن الداخل المغربي و المدينتين
المحتلتين

الداعية الناظوري "لعرج" يتهم العلمانيين
باستغالل جواز "قيادة المرأة السعودية
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متمثلة لعوامل  نظرا  اإلقليم ،  عامل  السيد  رأسهم  على  و  المحلية  السلطات 
خسائر في  تسببت  فيضانات  من  ذاتها  المنطقة  الماضية  السنة  عرفته  فيما 
األثاث إتالف  عنه  نتج  مما  منازل  عدة  المياه  غمرت  "بحيث  للساكنة  كبيرة 
محركاتها تعطلت  التي  السيارات  في  مهمة  جد  خسائر  وقعت  كما   ، المنزلي 
ما التي  الكوارث  هذه  وتسببت   ، سنتمتر   70 علو  تجاوز  المياه  منسوب  لكون 
التعليمية بالمؤسسات  التالميذ  التحاق  األخرى في عدم  تلو  المرة  تتكرر  فتئت 

وكذلك الموظفون الذين لم يتمكنوا من الذهاب للعمل " 

وذكر البيان ذاته أنه تم رصد في السنة الماضية غالف مالي جد مهم لتشطيب
الهائلة الكمية  استيعاب  من  لتتمكن  حفرها  مع  األوساخ  من  تنقيتها  و  األودية 
خالل ومن   " ، الواقع  أرض  على  نراه  لم  ما  وهذا  الغزيرة،  األمطار  لمنسوب 
حزم و  جدية  عدم  بالملموس  تؤكد  الفيضانات  قبل  عليها  حصلنا  التي  الصور 
هول من  التخفيف  أجل  من  الالزمة  التدابير  اتخاذ  في  المسؤولة  الجهات 
نستنكر األسباب  ،لهذه  األصلية  حالته  على  الوادي  بقي  بحيث   ، الفيضانات 
اتخاذ في  ونطالبها   ، مسؤولياتها  كامل  اتخاذ  في  المسؤولة  الجهات  تقاعس 
الوادي بتوسيع  القيام  مع  الكارثة  هذه  استفحال  من  للحد  الالزمة  اإلجراءات 
بشكل بنيت  التي  القنطرة  هدم  مع  وتشطيبه  وتنقيته  المنطقة  يخترق  الذي 
(الشعبي البساتين  إلقامة  المجاورة  التجزئة  صاحب  طرف  من  عشوائي 

لإلسكان) " 

مدن اإلقليم ... واقع الحال أبلغ من المقال 

مدن وجماعات إقليم الناظور على طول وعرض إمتداد نفوذه الترابي، توحي
تمر ال  حيث  التحتية،  البنيات  كارثة  مصطلح  حول  بينها  فيما  مشترك  بقاسم 
بالجملة مادية  خسائر  تسجل  أن  دون  المطرية  التساقطات  فترات  من  فترة 
من مجموعة  على  تشهد  التي  والقناطر  الهشة،  البنايات  من  مجموعة  وإنهيار 
اإلختالالت البنيوية واإلختالسات حول األغلفة المادية الضخمة التي يتم رصدها
الخفيةن األسرار  حقيقة  الخير  أمطار  تكشف  أن  األخيرة قبل  حداث  أجل  من 
باإلقليم والجماعات  المدن  مختلف  بين  الرابطة  الطرق  إنقطاع  إلى  إضافة 
معانات ستظل  ياترى  متى  فإلى  آخر،  إشعار  حتى  تامة  عزلة  في  تدخل  التي 

الساكنة قائمة ومستمرة والجهات المسؤولة خارج التغطية ... ؟ 

وأعدت المطرية  التساقطات  خزات  تحت  وأحياء  مدن  جابت  ناظورسيتي   *
التحتية البنيات  وضعية  حقيقة  يكشف  الذي  الروبورطاج  والصورة  بالصوت 

التي يبقى لكم حرية التعليق عنها ... 

فيديو من وسط الناظور 

 

This plugin is not supported

تقرير إخباري 

للسيارة" لتشويه العلماء  
حسن الرامي إتهم الداعية الناظوري

شفيق لعرج، العلمانيين باستغالل موضوع
سماح المملكة السعودية للمرأة بقيادة
السيارة، قائال إن غايتهم هي "الطعن في

علماء

إصابة أم وطفلتها في حادثة سير مروعة
اثر اصطدام قوي بين سيارتين ببني انصار
ناظورسيتي | يوسف بنعزوز شهد حي
أوالد عيسى أمس الخميس، بالمقطع

الطرقي "فرخانة بني انصار" بتراب هذه
األخيرة، حادثة سير مروعة، بين عربة

نفعية من نوع

استئنافية الناظور تبث في 7 ملفات
متعلقة باغتصاب قاصرين وهذه هي

األحكام الصادرة  
ناظورسيتي | يوسف بنعزوز أصدرت غرفة

الجنايات اإلبتدائية بمحكمة اإلستئناف
بالناظور أمس األربعاء 27 شتنبر، أحكامها
في ثالث ملفات تتعلق بجرائم هتك عرض

انطالق فعاليات األيام المفتوحة
لـ"بريكوما" بتأطير ورشات تكوينية لفائدة

مهنيي وحرفيي الناظور  
محمد العبوسي بحضور عدد كبير من

المهنيين، شهد فضاء "بريكوما الناظور"
أمس األربعاء، انطالق فعاليات "األيام

المفتوحة" المنظمة من طرف المؤسسة
لفائدة

المغرب يحتج على إسبانية بسبب إختراق
طائراتها لألجواء المغربية بالناظور

واألخيرة توقف تسييرها على الحدود  
متابعة تراجعت السلطات اإلسبانية عن
استعمال طائرات “درون” من دون طيار،
التي بدأت في استعمالها لمراقبة و رصد
تدفق المهاجرين على الثغرين المحتلين. و

مفوضية أمن بني أنصار تلقن التالمذة
دروسا تحسيسية في السلوكيات والعنف

المدرسي  
حليم أعكاو عل إثر اتفاقية الشركات بين
وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة

لألمن الوطني، وفي إطار برنامج الدروس
التحسيية بالمؤسسات التعليمية، فقد
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This plugin is not supported

لقطات من أزغنغان وأفرا 

 

This plugin is not supported

فيديو من حي ترقاع تصوير : رشيد الحدوشي 

 

حي عاريض .. تصوير : رشيد الحدوشي 
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This plugin is not supported

تصريحات ولقطات فيديو من حي عاريض 

 

This plugin is not supported

الحي الشعبي بتجزئة الناظور الجديد 

 

This plugin is not supported

 

 

 

 



10/1/2017 إقليم الناظور يتنفس تحت الماء والساكنة تحت رحمة السماء

http://www.nadorcity.com/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%… 5/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10/1/2017 إقليم الناظور يتنفس تحت الماء والساكنة تحت رحمة السماء

http://www.nadorcity.com/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%… 6/15

 

 

 

 

 

صور لمخلفات التساقطات بحي عاريض 
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صور توضح البنية التحتية لمدينة ازغنغان و منطقة افرا 
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صور بعدسة رشيد الحدوشي 
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صور ملتقطة من الناظور الجديد - حي المطار 
 

 

 

 

 

من االحدث الى االقدم | من االقدم الى االحدث

في jaime elmoro 23:18 02/02/2010 أرسلت من قبل.157

في jaime elmoro 23:04 02/02/2010 أرسلت من قبل.156

في mohamed chaouki 12:56 02/02/2010 أرسلت من قبل.155

في fatima 17:27 01/02/2010 أرسلت من قبل.154

في mimoun kariatarikmaan 17:52 31/01/2010 أرسلت من قبل.153

la verdad siemre hadolido hay romper con la situasion si no bamos a
estar siempre egual  

la verdad se dice en una sola frase , que la autoridad marroqui para
que pueda hacer frente a zus promlemas tanto economicas como

naturalles . necesitta responsabilidad y tener el valor de ser
responsable ,claro la cuadria de los inoranttes passan de todo ,solo

les enteresa sus propias seguridad .las imajenes son tristes una lluvia
de nada casi se lleva todo .hoy en dia hay que estar preparado para

todo ,una ciudad que se llama la reina del norte y no tiene ni buenos
canales para las aguas de las lluvias que se puede aprobechar en

pantanos para los campos . jo me pregunto ahora mismo ,que pasaria
si caeran bombas em ves de lluvias .hay para cada casa y cada

vivienda un rifujeo para salvarse de las bombas y los prollectiles ???
no no hay nada de eso .por favor autoridades tengan responsabilidad

para que el pueblo se fie en vosotros y para que la jente sienta
seguridad y es lo que nececitamos todos nuestros corazones con el

pueblo tahiti.

alahomaaaaa hada monkaaaaaarrrrrrrrrrrrrr

salam o3alaykom al ikhwan da lakahwat amachi mochkil di baladiya
waha nigh di maroc ikmar mochkil daynagh cha3b anachin taw9a3

alkaritha andahach sa marche pas ikhasanagh anaksi kochi saljidiya di
les fotos atbanand iwdan dahchan far7an akhmi iw9a3 chan fistival

wadji amo normal adbanan ak3an adhayhan akh baladiya dalmaghrib
yakmar machi adahchannigh khmi adya3do manaya admaykan amo

3amas anag cha....wasalamo 3alaykom

SALLAM O3ALIKOM AYOHA AL IKHWAN KOLO WAHIDON MINA MAS
OOL LI MADA YAWMO AL INTIKHABAAT LA TA3RIFO 3ALA MAN

TOSAWITOOOOOOOON SAWTOKA 7IKMA LI AN TAKHTARA
CHAKHSON DAKIY FI KHIDMATI ALMOWATIN WALAAA TAKHTARO

MAN YAKOLO WAYACHRABO WAYANSA RASO OYANSA ALMOWATININ

http://www.nadorcity.com/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_a2827.html?order=2#comments
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في miki 13:21 31/01/2010 أرسلت من قبل.152

في miki 13:20 31/01/2010 أرسلت من قبل.151

في lola 11:50 31/01/2010 أرسلت من قبل.150

في ViiiiTo 11:10 31/01/2010 أرسلت من قبل.149

في ananou ali 22:27 30/01/2010 أرسلت من قبل.148

في HassAN min Almanya 16:51 30/01/2010 أرسلت من قبل.147

في walo..nasar-kee@hotmail.com 09:08 30/01/2010 أرسلت من قبل.146

في ADIL ZARHUN 22:56 29/01/2010 أرسلت من قبل.145

KONO 3ALA BAAAAL FI INTIKHABAAAAAT ALMAJIIIIA SAWITO 3ALA
A7SAN RAJOL LAAA JOFAKIRO FI ADARAAAHIM ALBINA2 ATAHTIYA FI

NADOR LAYSA KAAFIYA ARJO MINA ALMAS OLIN AN YOFAKIRO FI
ALBINYA ATAHTIYA WA FORASO AL3AMAL LICHABAAB WA ALLAHO
ALMOSTA3AN WACHOKRAN NADOR CITYALMAJHODAT ALLAZIMA

asalam 3layk ya akhi .....nachkorok 3la had sowar ..aladi laysa laha
manakol inama naqol hasbiya alah wani3ma wani3ma alwakil .......yarais

albaladiya ayna binya tahtia ayna masrif almiyah ayna wayna ......
ahadihi amadina aladina takolon tastakbil asoyah bihadihi fayadan at

tastakbiloun souyah walakin kolona mas aouloun. 3i ndama akoul
kolona mas aouloun hinama tati alintikhabat lam nstakhdimo al3akl

inama nastakhdimo al3atifa limada nakhtaro arajolo monasib  

iwa salam iwa mlih iwa ncha hsaha

mashallah, hamduallah rala rada alaghire , mais pour evaquer les eaux
, il faut que qu´il le fasse , ou sont ? les reponsables zaram ashab
politique ewa allah sbar ishta mosakine waha pas facile si on perd

notre toit, allah est grand hamduallah

ajmal balad fi al3alam

trabajo moro peuco malo et carro

  السالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
  انه لمشهد محزن

هذه نتائج السرقة والغش اين ميزانية مدينة الناضور? فانقارن الناضور بمليلبة الم
 تنزل في مليلية نفس كمية االمطاربالناضور ?والله هذا عار اننا في سنة 2010
ونعيش في العصر الحجري ونريد استرجاع مليلية وسبتة ? كيف وبماذا حالنا لم

  ولن يتغيرممتلكات بالمليارات تضيع
والمسئولين نائمون في العسل. كل راع مسئول عن رعيته. مدا قدرة المسئولين
تضهر في الكوارث الطبيعية ? اين انتم يا رؤساء المجلس االبلدي وعامل اقليم

 الناضور
بالله عليكم لم تخجلومن انفسكم? الجبال ابت على ان تحمل االمانة عندما عرها

الله سبحانه وتعالى عليها. الحول والقوة االبالله

assalomo 3alaykom wa r7mato llah ta3a wabarakatoho 
kalemato ghayour ...meen kebbar al ghayarà 3ala madinatéh, wa 3ala

abna2eha .. 
madha 3assani a9oul 3an wad3éyyati madinati madha ...?? f

NADORCITY lam tatrouk majallan  
litta3bir 3an 7alaté madinat NADOR ... fassourato bé2alfe kalemat , bal

wa 100......00000 satr.... 
madha 3asaya a9ol lakom ya as7aba l9olub dha3ifa ....ayna

ghayratokoum 3ala madinatékom ... fa2ana mén hadha lmenbar ...
menbar NADORCITY a9ol wakama a9ol da2éman .. 

...allahoma inta9ém min hom sharra inté9am... 
wa3a9bhom fi donya 9abla lakhera ... 

adh 3afo liman an ta9oolou: 
AMIN 

(jazakom llah 3ala tnabohékom 3la methlé hadhéhe lmanakêér...
atmanna le NADORCITY an latghafal 3an maydoro abna2a NADOR) 

signature:  
walo ................................................................................

TAHIYA LINADORCITY FIH MATAL YAKUL ALKADIB LAHU RIGLAIN
KASIRATAN WACH ATTARIK YAKUN BIDUN MAGARI LILMAA CHKUN

HADE ALMUHANDIS LLI SAMMAM HADA HAD ALMUHANDIS YAGIB AN
YUHAKAM WAYADCHUL ASSIGN WALAKIN MADA AKUL LIANNA
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في yassine 22:32 29/01/2010 أرسلت من قبل.144

في sodfa nadoria 21:46 29/01/2010 أرسلت من قبل.143

في mohamed 21:27 29/01/2010 أرسلت من قبل.142

في hafid-way 20:43 29/01/2010 أرسلت من قبل.141

في arifi zi ayt waryal 18:58 29/01/2010 أرسلت من قبل.140

في alhociemi 18:28 29/01/2010 أرسلت من قبل.139

في abou nada 17:54 29/01/2010 أرسلت من قبل.138

ALMUHANDIS YAARAF ANNAHU AAMIN FALIDALIK YAGUCH AL AMAL
LAWKANA YAALAM ANNA HUNAK MUTABAA LAHASABA ALF HISAB

AYUHA ALMUKAWILUN ? AYUHA ALMUHANDISUN ?AYUHA ALMS
ULUN ETTAKU YWMAN TADHABUNA FIHI ILA ALLAH ? 

SUALI LIAML ALMADINA WALMSULIM ANASYTUM ANNAKUM
ADDAYTUM ALKASAM AMAMA MALIK -ALBILAD AN TAKUNU

MUCHLISINA LILLAH WALILWATAN WALILMALIK ANASYTUM HADA
WALLAH ALMUSTAAN?

ce qui est arrivé à Nador est peu comparé aux inondations arrivées
dernièrement en Espagne , en France ,en Allemagne et bien d'autre

pays du monde,après une journée de soleil tout est redevenu à la
normal ce n'est pas la fin du monde!!!!

نحن معتادون على هذه الكوارث فقد اصبحت هذه الفيضانات موسم من مواسيم
السنة فكل سنة ستعرف مدينة الناظور هذه الكوارث فالله اكون ف عوانا, كيف
يعقل أن يتم وضع طريق طوله 2 كلم وال يوجد فيه أي مصرف ماء وال واد الحار

فعلى سبيل المثال هل يوجد بين الشارع الرابط بين شارع طنجة وطريق ازغنغان
مصرف لصرف الماء او مخرج لماء المطر , فباألحرى عوض أن يتم وضع طريق
السكة الحديدية في المكان الذي توجد فيه كان على المسؤولين التفكير في وضع
مصارف لمياه األمطار والمكان الذي وضع فيه السكة الحديدية تحت األرض كان
من األفضل وضعه كمصرف رئيسي لصرف مياه األمطار وتتجمع فيه جميع قنوات
صرف المياه..فنحن قبل كل شيء نحتاج الى البنيات التحتية قبل كل شيء..زوق

 ..زوق من برا أش خبارك من داخل

ah 3la anador 

السالم على الناضور األبية المنسيةوشكرا ليس لمــــــــــــــــوقـــع ناضور سيتي
بل هي قــــــــــنـــــــــــــــــــــــــاة ناضور سيتــــــي آآآه لو كانت المادة متاحة
لشاهدنا العاللـــــــي في األقمار اإلصطناعية عبر قناة ناضور سيتي ، شكرا على
التغطية ، صراحة تصريحات المواطنين التي شوهدت والطريقة التي وفقوا فيها
بين المواطنين وذاك العامل كانت ِجد احترافية ، وانشاء الله قريبا نود أن نرى

nach azough adjawbar khatamsamani ni zag oliman nach wajji thamalar
almassouliya iyiwdan nador ichak wassinan adissiwar za3ma throuhad

awliman radachak ma3ni kaniw mara shab alkharij thkassim atamara
adkhadmam kha arghabe waha arif yadwar it3ich dayasse ra ipobrithan

wazama adagan walo thakhwam thamourth nwom thajjim irabien
adagan mach akhssan mara watagam almodaharath ag europa mani ma

amach dass tagan issahrawiyan jam3amassand tmanyath katakhssan
chkhom attttttttass yamoth wor

azool i mara irrifien walah al3adim nach wassinir min ita3na arif gui
alkharita na almaghrib mani najja ajjand tmanyath idasadafan

ayathmathnar zi europa nachin natass nathnin tartassaban agra
nathmourth anar arrif nach talabar zi shabe europa adagan alidrabe
watiwhan hasbananar amhamaran nssan khadman arghabe s wagra

anagh tatar za irifien admonan mani ma ajjan iram anagh wathitahkim
ila yasha anagh tahssaban anar wajji dimaghrabien ranashin itkhassa

anahsabe dibaraniyan dikhanane akaaaaaaaaaaaaaath ayayawan
iyamjahdan azol 

 

هذى هو المغرب الحداثي الذي اراده صاحب الجاللة.فلما اكتب و اذكر في تعاليقي
اسم الملك لم تنشرواها يا ناضور سيتي ......اعلموا وانا على علم انكم ال ولن

تعلموا انني غيور على الناضور ال على الملك فانا ابن الريف لما رئيت الفيديوهات
المطرية بكت عيني دون احساس .طبعا المسئولون يردون ذالك كالعادة الى

التساقطات المطرية و نحن نعلم لو وجدت البنى التحتية كاللتي عند جيراننا في
مليلية لما صارت تلك الوديان في وسط المدينة .ارجع الى ما بدئت به حديثي
.لماذى ذكرت اسم الملك? بكل بساطة انه المسئول االول عن الحكومة وليس

الفاسي كما يتخيل للبعض و بالتالي لدى الملك الصالحيات التامة القالت الحكومة
و تعيين اخرى حتى يكون هناك اجتهاد من طرف الحكومة المتعاقبة رغم انني على

يقين انه لن يحدث اي تغيير ال من هذه وال من تلك......... الله ياخذ الحق...........جاء
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في mariam 16:57 29/01/2010 أرسلت من قبل.137

في brahim 00:18 29/01/2010 أرسلت من قبل.136

في donia tamazagt 00:17 29/01/2010 أرسلت من قبل.135

في life_live-05@live.fr 23:12 28/01/2010 أرسلت من قبل.134

في amin 22:54 28/01/2010 أرسلت من قبل.133

في muchosladrones 22:45 28/01/2010 أرسلت من قبل.132

في anour2009 22:10 28/01/2010 أرسلت من قبل.131

في sawsan 21:50 28/01/2010 أرسلت من قبل.130

في Numidie 21:49 28/01/2010 أرسلت من قبل.129

يقين انه لن يحدث اي تغيير ال من هذه وال من تلك......... الله ياخذ الحق...........جاء
في الحديث الشريف أن رجالً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موعد قيام

الساعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ضيعت األمانة فانتظر
الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند األمر إلى غير أهله فانتظر
الساعة) رواه البخاري.. اتمنى من كل قلبي ان تنشروا هذى الرئي الحر يا ناضور

سيتي الغناء هذى المنتدى االعالمي الثقافي ..................فالملك بشر لديه توجهاته
.ان هي خاطئة وانا بشر لدي رئيي الحرو هو صحيح.ثم اسلم.على الناضور الجريحة

salam za3ma ya7 abarchan albarlaman awmdyawi arha9 anwam hhhhh
iwa hdarto mzl majabt anatija?????????yah iskafsidit korchi nas

anasiwar so9amom khasa wighaytab9an awadi odji min ghaynikh ghir
aw misaba abi. et marahbabikom alhoceima wakha anza bzzzzzf

hamdolilah almadina ta9im tan9a tasfa kolchi hanat éwa 5 o5 3lina lol

نتمنى اعادة النظر في مدينة الناظور لكي تنجو من تلوث البيئة وتصبح ضررا
لسكان مدينة الناظور وشكرا لناظور سيتي

walah al ikhwan nmal danita wlh dawragh tatagh adayi isi arabi sanita
tfadalagh rmawt ora l7ogra zi t7asigh manawya nachin madiwdan ni .la

3lahsab ta3amol kinagh tagan wlh madiwdan inadja

slm.hadchi 3adi fi madinat lghach olkhida3 finhiya isla7at litamat man
ba3d fayadanat sana madiya ma3lich 7ta hna mamwalfinch nas far7anin

bhad fayadanat mohim akhiratoha misk hhhhh

الحكم الذاتي هو الحل

Al ver estas imgenes de la ciudad en la que he nacido, he se me ha
venido el mundo encima. Me da rabia, impotencia, verguenza... en fin,

un sin fin de cosas. La verdad es que parte de culpa la tenemos
nosotros "los ciudadanos", ya que si hubiera pasado en otra ciudad,

le gente hubiera salido a la calle a pedir explicaciones. 
Da rabia la imunidad que tienen los alcaldes de esta ciudad, en

concreto me refiero a MUSTAPHA AZOUAGH, que despues de robar
millones del deposito del ayuntamiento sigue haciendo vida feliz,

como si ese dinero se lo hubiera ganado con el sudor de la frente...
Este individuo, el cual tiene una hija que perfectamente puede

gastarse 100dhs al dia para sus caprichos, esto significa un total de
3000 dhs al mes, y esto sin contar con sus otros hijos y demas gastos,

pero por favor cuanto gana un alcalde de nador? 
Ahopra es el momento de ir a tocar a las puerta de su casa, ahora es el

momento de ajustar las cuentas copn el, que despues de 4 anios
obras y dineral perdido, estamos empezando desde cero como

siempre. 
Verguenza me daria si fuera el ingeniero que diseño el alcantarillado,

verguenza... 
Eso si contando que fuera un ingeniero, que lo dudo muchisimoo

lah yahdikom tsibo bladkom nador zwine mais malih li makhalawhch
itsayab 3rafto 3lach 7it ntoma lmosoulin ntouma li katantakhbo 3la

jouhalaa ou lmofsidin ntouma li kat7amlo had l3awa9ib dyal ay baria
merci (anour de mohemedia)

salam.tchakar swatas nadorcity sl2ihtimam nador otmanir adi3dar
ibridan adsagdan i9odas osalam mo3alikom.
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في houdaifa 21:41 28/01/2010 أرسلت من قبل.128

في sha_love@hotmail.es 21:32 28/01/2010 أرسلت من قبل.127

في hajjout ben hajjout 20:45 28/01/2010 أرسلت من قبل.126

في wax 20:17 28/01/2010 أرسلت من قبل.125

أرسلت من قبل سبحــــان الله في 28/01/2010 124.18:59

في ily,nena 18:37 28/01/2010 أرسلت من قبل.123

azu, 
je suis tout à fait d'accord avec NADJA num 98, notre région est sous

contrôle de batards qui en font ce qu'ils veulent, on nous a ramené
tous les voleurs du gharb et on leur a tous donné des postes de

dirigeants, et le résultat est plus que catastrophique. pouvoir
manipulateur, ils sont tous de la même souche en partant du bête

fonctionnaire et on arrivant jusqu'au monarque, que de l'hypocraisie,
la démocratie est vraiment loin de nous, à des années lumières.

sobhan alah adaka isagoad alah yahfad waha tadfan ratmzida tatan
anza

tabaraka allah ........ewa sidabi dama9ran.......inshaAllah anza ni 9a3
derkha:)

salami likulli ghayour 
 

annador bawabat almaghrib 3ala europa 
 

warasid i9tisadi mouhim fi hisabat ashab al9arar wa a3wanihim
almoutanafidin 

 
ashabou almasalih joulouhoum moulattakhatoun aydihim bi amwali

alharam 
 

yatamatta3ou 3ala hisabi almouwatin albasit haoulai houm sababou
almihne 

 
allati ya3ichouha annas sawaoun cana fayadan aw mazbala aw sihh aw

.aw .aw 
 

naktoubou wa nou3alli9 hal hada yakfi  
 

wa hadihi alfayadanat tadoulou 3ala anna haoulaii almouhandisin
walootor ghairo 

 
salihina lilmahammi allati wokilat lahoum a3oudou waa9oul okarrirou

wala amalou abadan 
 
 

anna waraa masaiibana koulliha arrachwa almal3ouna koulou almaiibi
waraaaha  

 
nidaii ila alladin ya3malouna samasira liliintikhabat an yafi9ou wa ila

almouwatin  
 

alldi yabi3ou dimmatahou an yafi9 
 

tahiati linadorcity walikoulli assahirina 3ala almaw9i3 
 

que pena de ciudad, espero que allah castige a todos los ladrones de
estas ciudad, amin 
iwa atam al ma3rof

 كــــل مـــا يــأتي مــن السمــــاء: إمـــــــــــا ثــــوابــا وإ عقــــابــا
لــكن أهـــل النـــاظـــور الطيـــبــين ال يتحقـــون هـــذا اال ستخـــفـاف من طرف
المســـؤولين على التجهيـــزات األســاسية لمديـــنة مثـــل النـــاظــور العــزيزة
على قلــوبنا،ال يختلف إثنــان علـــى مدى الحســـرة والتـــألم الذي نشـــعر بـه

ونحن نشـــاهــد هـــذه المنـــاظـــر المـــؤلمــة والمقـــززة. كـــان الله في عـــون
أهـــلنا بالنـــاظور الغـــاليـــة. لألسف الشــديد،فعـــقــاب النـــاظور يأتي دائمـــا
من المســـؤولين ورجـــاؤنا في الله عظيــــم أن يأتــي ثــواب النـــاظـــور من

عنـــده تعـــالــــــــــــــــــــى

salam o 3alaykom...khsagh adinigh i ¨´MOHAMED DE RABAT :64:
´´mafghanach khra39ar ighabiyan ni tghirach t3ichad di rabat ocha
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في nasser 18:09 28/01/2010 أرسلت من قبل.122

في imane 17:29 28/01/2010 أرسلت من قبل.121

في capuctha 17:11 28/01/2010 أرسلت من قبل.120

في al ghayor 3ala nador 16:56 28/01/2010 أرسلت من قبل.119

في ayaw_afnigh@hotmail.fr 16:44 28/01/2010 أرسلت من قبل.118

في thamaghnast-n tamazgha 16:33 28/01/2010 أرسلت من قبل.117

في sara2010 16:30 28/01/2010 أرسلت من قبل.116

في mostafa 15:55 28/01/2010 أرسلت من قبل.115

tghirach mintaged ni?.iwdan ani amchak iditawyan rafdi7ath itmath
nsan.iwa aba3da wi9a 9achak zi nador bazaf 3lik atinid mara tasawarad
khas ammo...nachin wakha nt3ich di europa macha amni na9im ntakhs

nador anagh o akhas namath...chak ro7 atamthad khighabiyan .
GRACIAS A TODOS LOS COMPAÑEROS DE NADOR CITY.

bismi llahi rrahmani rrahim slm aythma manima djan marra siwram
ntchakarikaniw attas ontchakka nador city...wallah ayayathma imawfigh

minghaynikh thamhayi dakira smandara inatwara ya rabbi athafdad
aythmathnakh wallah illa yasroyayi manaya sobhana allah allah ikhod

alhak wa salamo3likom ...

allahomma inna hada munnkar  
 

taukolo anna achta fach ka tanzal f chi blasa hada man katrat
almominin fiha, o za3ma nochan nador katro fiha al momini, aw annaho

hada 3i9ab man 3and allah 3ala kolchi alli tayaw9a3
tamma?????????????????????? 

 
as2alo allaha al-rahma wa aref9a bi al2a9alliya al-mo2mina al mawjoda

fi hadihi al madina  
 
 

allaho ikon f al3awn. 
 

fi amani allah

زعما عار عار والله ولينا بحال بهايم اللي جي ايدوز فينا وفين جمعيات المجتمع
المدني للي مسدعينا بنهيق ديالهم اطروا هاد المجتمع المكلخ لعل وعسى افيقو

  شويا واللى حنا مقابلين غي خوى خوية
  مهم والله ما وجتو راسكم راه اللي جاي كتر من للي مشى

  ها واحد فيديو جمعت فيه ديك كوارث
http://www.youtube.com/watch?v=OJu_c3Adyuk

la hawla wala 9owata ila bi alah . shabalhom b9at f nadi dyal al golf
wala f al kornich . khaskom t3arfo bali ga3 dakachi ghir al mo3atel 3la al

awsakh khas al ma39ol 3lach dakachi mahsalch f rbat wala f casa wala
fes hit fes hiya.........yarabi n3ich 3la dak nhar li ghatkon fih nador kima

ch7al hadi

yanzar yawtha droust di nador ighazran ani nach 3ad wafhimagh manis
dyaka sabhan alah hta binya tahtiya di nador ziro

salamo 3alaykom .azul x tharwa n tmurth inu .ya rabbi i7fadna mena
ekawareth  

thanditn n nador .wadji mghar elbinia tta7tia waha igharas tharhaf
.thandint n nador . 

ora d rabni nnas 3achwa'i swatttas. iwdan bnan mani ma .bnnan deg
ghazan .bnan .di srayaf . 

wa y99im min gha yini bnadam .wa9ira yakfi mghar lmachahid n
lkawareth inzar mkol lmachta  

adanegh ssaw3ant ljamaher cha3bia .huma anssan omi igha ntich
l'aswat nnegh di lintikhabat  

izmmaran adisin lmas'olia n al'i9lem di mazdagh nnas . 

pues salid y uniros que la union hace fuerza y la jente no lo sabe. pq
si os callais los politicos se saldran con la suya pero si gritais lo que

pasa tendran verguenza d si mismo hasta para salir a la calle. 
que ellos estan en sus chales como reyes viviendo pero quien lo paga

son la jente pobre que no tienen tetcho allh ye9d anfa3 waha
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في hassan 15:37 28/01/2010 أرسلت من قبل.114

في anissaa 15:37 28/01/2010 أرسلت من قبل.113

في salim 15:21 28/01/2010 أرسلت من قبل.112

في abdellatif_16@hotmail.fr 14:51 28/01/2010 أرسلت من قبل.111

في basmaljamila 14:48 28/01/2010 أرسلت من قبل.110

في basmaljamila 14:46 28/01/2010 أرسلت من قبل.109

في howa 14:24 28/01/2010 أرسلت من قبل.108

1  2  3  4

iwa tarkalah kha nador khanada rakho ntsadha mara yananar had
manis kaniw ntsadha asnini zi nado walah l3adimm snan ra dagan

magdonal d marjan watagan bo rahsab iwanza aam i3odaas idjan dachi
manisaka lmorachi hin i9an anag anag biba anador city 

  السالم عليكم
  على فكرة فهدا يقع في جميع المدن المغربية وليس في الناضور فقط والنوااحي

 
 .. والله اكون في عون الساكنة التي تعااني

salam alhamdolilah 3ala koli hal. sidarbi wadanagh yochi anzara arami
yessan mindin 9olo alhamdolillah wastaghfiro allah ama lmas2oulin

dnobnsan hyiri nsan nachin wadasan n9a walo allah yakhod fihom l7a9
wa chokran

السالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صور ومقاطع فيديو تعكس وبجالء غياب
كلي للجهات المسؤولة وتفضح بواطن االمور والتزوير والغش فانسداد الوديان
وعدم صيانتها وغياب القنوات الحقيقية لتصريف المياه ادت الى هذه الكارثة

والمطلوب هو تعبئة الراي العام الناظوري للوقوف في وجه اعداء المصلحة العامة
وتقديميهم الى المحاكمة ووقف كل االنجازات والمشاريع المشبوهة والتي هي في
طور االنجاز وعلى راسها تزفيت الشوراع واالزقة لكونها ال تشمل صيانة او انشاء

قنوات لتصريف مياه االمطار واشكر طاقم الموقع والساهرين عليه لنقلهم مجريات
االحداث في هذه المدينة

rouh ewa rouh alayhanik alayhanik aya nador awani idjan rabda
dilfayadan chak ikhsan tajid ouranach adihak manis yaka morachih ani

toura takad amou hasnach chak iyakhsan chak iyakhssaaaaaaan
lalalala tata lalalala hakawam min toura kar amara sawtam akhchanijan

wadji bou ma3rouf ka mara ini idjan ma3roufin mara dichafan  
nhara ya3dar tiwacha adyachar itaf mizaniya tkata cha azyan amakran

rajib ma3lik itsawtam khazitoun wani lah i3amarha dar rajol ma3koul
amara tabat amazwar rouh rouh anador yadwar aktar zi bou3ag 3ad

bou3ag hsen zayis yamkan wakha nach zi nador orke iksayi arhar atas
biba nadorciyi

ach khassak alghar9an ???? khasni macdonald's o marjan

salam o3alaykom , chafna o kanchofo o mazal ghadi nchufo ktar mn
hadi chi. wach hadi hia dawla lli kant nawya tnadam ka2s l3alam dyal

2010 ???? asidi baz walayni l7okoma dyalna makat7chamch o ma3arfa
fin kaydiro wjohom amam had lkawarith lli kathadad almowatin fkol

la7da.alalh ijazi kol wa7d masou2oul 3la had chi lli kayaw9a3 lebladna
l7abiba.

baz baz baz ou khlass sarko lwad bach idiro tran ou daba fin gayamchi
lma mabghina bo tran bghina ghir lwad dialna
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http://www.nadorcity.com/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_a2827.html?start=150#comments

