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التعاون املغربي ال�ضعودي ي�ضهد زخما وتطورا يف خمتلف الأبعاد بف�ضل 
الرعاية الكرمية لعاهلي البلدين

الحدث

الخارجية  الشؤون  وزير  أعرب   
ــي واملــغــاربــة  ــق ــري والــتــعــاون اإلف
ناصر  السيد  بــالــخــارج  املقيمني 
بوريطة، ونظيره السعودي صاحب 
فرحان  بــن  فيصل  األمــيــر  السمو 
عن  الخميس،  الــيــوم   ، سعود  َال 
املــرمــوق  للمستوى  ارتــيــاحــهــمــا 
الــــذي يــتــمــيــز بـــه الـــتـــعـــاون بني 
من  يشهده  ملا  وتثمينهما  البلدين، 
أبــعــاده  مختلف  فــي  وتــطــور  زخــم 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
واالجتماعية بفضل الرعاية الكريمة 
الجاللة  صاحب  البلدين  لقائدي 
خادم  وأخيه  السادس،  محمد  امللك 
الحرمني الشريفني، امللك سلمان بن 

عبد العزيز آل سعود.
 جاء ذلك خالل محادثات أجراها 
السيد بوريطة وسمو األمير فيصل 
الدورة  انعقاد  بمناسبة  فرحان  بن 
املشتركة  اللجنة  الجتماع   13 ال 

املغربية السعودية بالرباط.
الدورة  اجتماع  محضر  وأوضح   
محادثات   " أجــريــا  الــوزيــريــن  أن 
تقييما  شــمــلــت  مــثــمــرة  أخـــويـــة 
بني  الثنائي  التعاون  أوجــه  ملجمل 
عن  أعربا  حيث  الشقيقني،  البلدين 
الذي  املرموق  للمستوى  ارتياحهما 
ملا  وتثمينهما  التعاون،  به  يتميز 
يشهده من زخم وتطور في مختلف 
واالقتصادية  السياسية  أبــعــاده 
بفضل  واالجــتــمــاعــيــة  والــثــقــافــيــة 
البلدين  لقائدي  الكريمة  الرعاية 
حفظهما اهلل، وتعليماتهما السديدة 

في هذا االتجاه ".
على  املشترك  عزمهما  أكــدا  كما   
الكفيلة  السبل  كــافــة  اســتــشــراف 
وتنويعه  الــتــعــاون  هــذا  بتطوير 
واالرتقاء به نحو الشراكة املنشودة.
هــذه  أن  ــه  ــ ذات املـــصـــدر  ــر  ــ وذك  
املباحثات، " التي سادتها أجواء من 
التوافق واألخوة، شملت استعراضا 
اإلقليمية  ــع  ــي ــواض امل مـــن  ــدد  ــع ل
باهتمامهما  تحظى  التي  والدولية 
وجهات  تطابق  وتعكس  املشترك، 
النظر والتنسيق القائم بني البلدين 

الشقيقني بشأنها ".
ما  على  أيضا  الجانبان  واطلع 
توصل إليه الخبراء وكبار املوظفني 
من نتائج تبعث على االرتياح، خالل 
للجنة  التحضيرية  االجــتــمــاعــات 
التي عقدت يوم 13 ويوم 15 يونيو 

.2022
دورتها  املشتركة  اللجنة  وعقدت 
برئاسة  بــالــربــاط  عــشــرة  الثالثة 
ــر  ــد نــاصــر بـــوريـــطـــة، وزيـ ــســي ال
الخارجية  الشؤون 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
ــي  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ االفـ
واملــــغــــاربــــة 
ــني  ــ ــم ــ ــي ــ ــق ــ امل
ــارج ،  ــخـ ــالـ بـ
الجانب  عــن 

السمو  صــاحــب  وأخــيــه  املــغــربــي، 
سعود،  َال  فرحان  بن  فيصل  األمير 
ــة، عـــن الــجــانــب  ــخــارجــي ــر ال ــ وزي
ــودي، وبــمــشــاركــة أعــضــاء  ــع ــس ال

الوفدين املغربي والسعودي.
اللجنة  أعــمــال  افــتــتــحــت  ــد  وقـ
حيث  الوفدين،  لرئيسي  بكلمتني 

رحب رئيس الجانب املغربي، السيد 
صاحب  بــأخــيــه  بــوريــطــة،  نــاصــر 
َال  فرحان  بن  فيصل  األمير  السمو 
في  لسموه  املرافق  والوفد  سعود 

بلدهم الثاني اململكة املغربية. 
ومن جانبه أعرب صاحب السمو 

بالغ  عــن  سعود  َال  فيصل  األمــيــر 
حفاوة  على  الفائق  وامتنانه  شكره 
وطيب  الضيافة  ــرم  وك االستقبال 
الوفادة التي حظي بها أعضاء الوفد 
املرافق لسموه طيلة مدة إقامتهم في 

اململكة املغربية الشقيقة. 

 13 ال  الــــدورة  محضر  ــاد  ــ وأف
املغربية  املشتركة  اللجنة  الجتماع 
الــدورة  هــذه  انعقاد  أن  السعودية 
الرفيع  للمستوى  تجسيدا  يأتي 
تربط  التي  املتينة  األخوة  لعالقات 
العربية  باململكة  املغربية  اململكة 
السعودية، ووشائج املودة الصادقة 
البلدين  ــائــدي  ق بــني  تــربــط  الــتــي 
محمد  امللك  الجاللة  صاحب  حضرة 
الحرمني  خـــادم  وأخــيــه  ــســادس  ال
الــشــريــفــني املــلــك ســلــمــان بــن عبد 
اهلل  حفظهما   - سعود  َال  العزيز 
املشتركة  اإلرادة  من  وانطالقا   ،-
الشقيقني،  البلدين  تــحــدو  الــتــي 
قيادتيهما،  من  سامية  بتوجيهات 
لتعزيز َافاق التعاون الثنائي بينهما 
الشعبني  لتطلعات  يستجيب  بما 

املغربي  الشقيقني 
في  والسعودي 
الشراكة  تدعيم 
ــا ملــا  ــم ــه ــن ــي ب
تقدمهما  فيه 

وازدهارهما.
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 املغرب يجدد ت�ضامنه املطلق مع اململكة العربية ال�ضعودية ودعمه

املو�ضول لكل ما تتخذه من اإجراءات حلماية اأمنها وا�ضتقرارها

املطلق  تضامنه  املــغــرب  جــدد 
السعودية  العربية  اململكة  مــع 
تتخذه  ما  لكل  املوصول  ودعمه 
أمنها  لــحــمــايــة  ــراءات  ــ ــ إج مــن 
أراضيها  وسالمة  واستقرارها 

ومواطنيها واملقيمني بها.
وجاء في محضر الدورة ال 13 
الجتماع اللجنة املشتركة املغربية 
اليوم  انعقدت  التي  السعودية، 
الجانب  أن  بالرباط،  الخميس، 
املطلق  تضامنه  يجدد   « املغربي 
السعودية  العربية  اململكة  مــع 
إلــى  ــم  ــدائ ال ــه  ــوف ووق الشقيقة 
ما  لكل  املوصول  ودعمه  جانبها، 
تتخذه من إجراءات لحماية أمنها 
أراضيها  وسالمة  واستقرارها 

ومواطنيها واملقيمني بها ».
عمليات  اللجنة  أدانـــت  كــمــا 
الباليستية  الصواريخ  إطالق 
إيرانية الصنع من داخل 
اليمنية،  األراضـــي 

ضد  املسيرة  الــطــائــرات  وكــذلــك 
أهداف حيوية ومدنية في اململكة 
العربية السعودية ودولة االمارات 

العربية املتحدة الشقيقة.
من جهة أخرى، تطرقت اللجنة 
إلى  السعودية  املغربية  املشتركة 
واإلســالمــيــة  العربية  القضايا 
والدولية وسجلت بارتياح تطابق 
بشأنها،  البلدين  نظر  وجــهــات 
ــرورة تــواصــل  ــدت عــلــى ضــ ــ وأك
بما  بينهما،  والتشاور  التنسيق 
املشتركة  املصالح  تحقيق  يضمن 
قضايا  يــخــدم  وبــمــا  لــلــبــلــديــن، 
في  واإلسالمية  العربية  األمتني 
التي  السريعة  املــتــغــيــرات  ظــل 

تشهدها الساحة الدولية. 
السياق،  ــذا  ه فــي  ــددت،  وشــ  
ــعــمــل الــعــربــي  ــة ال ــي ــى أهــم عــل
املشترك، ودعت إلى تمكني الدول 
وحدتها  عن  الدفاع  من  العربية 

أمنها  وتــعــزيــز  وســيــادتــهــا 

قيم  اعالء  خالل  من  واستقرارها 
الجوار  والتضامن وحسن  التآزر 
واالمتناع عن التدخل في الشؤون 
وحدتها  وتهديد  للدول  الداخلية 

الترابية.
في  أملها  عن  اللجنة  وأعربت 
أن تجد األزمات التي تعاني منها 
دول عربية شقيقة كسوريا واليمن 
يصون  سياسيا  حــال  ولــيــبــيــا، 
والوطنية  الترابية  وحدتها  لها 
ويــضــمــن أمــنــهــا واســتــقــرارهــا 
في  شعوبها  تطلعات  ويحقق 
للقرارات  وفقا  والحرية،  التنمية 

األممية والدولية ذات الصلة.
وثمنت اململكة املغربية مبادرات 
اململكة العربية السعودية الرامية 

بالجمهورية  السالم  إحالل  إلى 
الشقيقة. اليمنية 



اللجنة امل�ضرتكة املغربية ال�ضعودية تدعو اإىل حماربة الإرهاب واحلركات النف�ضالية مبنطقة ال�ضاحل

لترشيح  دعــمــه  ــرب  ــغ امل جـــدد   
اململكة العربية السعودية العاصمة 
الرياض الستضافة معرض "إكسبو 

." 2030
  وأوضح محضر اجتماع الدورة 
املشتركة  اللجنة  الجتماع   13 ال 
أكدت  اللجن  أن  السعودية  املغربية 
البلدين  مواقف  تنسيق  أهمية  على 
والدولية  اإلقليمية  املنظمات  في 
االهــتــمــام  ذات  الــقــضــايــا  بــشــأن 
على  الجانبان  اتفق  كما  املشترك، 
مواصلة دعم ترشيحات البلدين في 

هذه املنظمات. 
يضيف  الــلــجــنــة،  اتــفــقــت  كــمــا   
املصدر ذاته، على اعتماد َالية مرنة 
املعلومات  تبادل  خاللها  من  يتم 
مسبقا حول ترشيحات البلدين في 
بداية كل سنة لضمان الدعم الالزم 

لها في الوقت املناسب.
التعاون  بتعزيز  اللجنة  ورحبت   
األطـــراف،  املتعدد  املستوى  على 

الجانب  أخــبــر  اإلطـــار  هــذا  وفــي 
باعتزام  السعودي  نظيره  املغربي 
مؤتمر  احتضان  املغربية  اململكة 
موضوع  حــول  عــال  مستوى  على 
واالستجابة  الصحية  الدبلوماسية 

منظمة  ــع  م بــتــعــاون  ــوارئ،  ــط ــل ل
الدولي  والبنك  العاملية  الصحة 
وجمهورية رواندا، وعبر عن تطلعه 
العربية  للمملكة  فعالة  ملشاركة 

السعودية في هذا املؤتمر الهام.

اليوم  السعودية،  املغربية  املشتركة  اللجنة  دعت 
االستقرار  لدعم  الجهود  من  مزيد  بذل  إلى  الخميس، 
وتعزيز التنمية املستدامة ومحاربة التطرف واإلرهاب 

والحركات االنفصالية بمنطقة الساحل. 
اللجنة  الجتماع   13 ال  ــدورة  ال محضر  وأوضــح    
العربية  اململكة  أن  السعودية   – املغربية  املشتركة 
السعودية ثمنت في هذا الصدد املقاربة الثالثية األبعاد 
على  تركز  التي  الساحل  منطقة  تجاه  املغربية  للمملكة 

األمن والتنمية وتكوين املوارد البشرية.
إدانتها  ذاتــه،  املصدر  يضيف  اللجنة،  وجــددت    
تكن  أيــا  وأشكاله  صــوره  بجميع  واإلرهـــاب  للتطرف 
اآلفة  هــذه  ربــط  عــدم  على  ــدت  وأك ودوافــعــه،  مبرراته 
الخطيرة بحضارة أو دين، كما شددت على أهمية تظافر 

الجهود اإلقليمية والدولية ملواجهة اإلرهاب واجتثاثه 
والقضاء على مسبباته.

  واستعرضت اللجنة الجهود الحثيثة التي يبذلها 
مجال  في  طوراها  التي  الرائدة  واملــبــادرات  البلدان 

مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف.
بني  التنسيق  مواصلة  ضرورة  على  اللجنة  وأكدت 
البلدين في مجال محاربة اإلرهاب على الصعيد الدولي 
األمم  منظمة  مستوى  على  خصوصا  األطراف،  متعدد 
والتحالف  التطرف  ملحاربة  الدولي  واملنتدى  املتحدة 

الدولي ضد داعش.
تعاون  إطالق  إمكانية  بدراسة  اللجنة  رحبت  كما    
في  تضامنية  مقاربة  وفق  االفريقية،  القارة  في  ثالثي 

املجاالت ذات األولوية.

اململكة العربية ال�ضعودية تعرب عن دعمها ملبادرات 
اململكة املغربية يف جمال مكافحة التغريات املناخية

سجلت اللجنة املشتركة املغربية – السعودية بارتياح 
ما تعرفه عالقات البلدين من دينامية الفتة في قطاعات 

مختلفة في الفترة األخيرة.
اللجنة  الجتماع   13 ال  الـــدورة  محضر  في  وجــاء 
بالرباط،  الخميس  اليوم   ، السعودية  املغربية  املشتركة 
ــوزراء  ال ــارات  زي تبادل  في  تمثلت  الدينامية  هــذه  أن 
والصناعة،  كالتجارة  مختلفة  قطاعات  في  واملسؤولني 
عما  فضال   ، والسياحة...  والبيئة  والطاقة،  واملالية، 
شهدته العديد من املجاالت التقنية والفنية والثقافية من 

تطور ملموس.

الجوانب  أن  املحضر،  يضيف  اللجنة،  الحظت  كما 
االستثمارية واالقتصادية والتجارية ال ترقى إلى حجم 
ظل  في  خاصة  بالبلدين،  املتاحة  والفرص  اإلمكانيات 
اإلمكانيات والفرص الكبيرة التي توفرها اقتصاداتهما، 
كما تمت دعوة القطاع الخاص بالبلدين ومجلس رجال 

األعمال املشترك، إلى انخراط أكبر في هذه الدينامية.
النهائية  الصيغ  إلى  التوصل  الدورة  هذه  وشهدت   
شتى  همت  واالتفاقيات  القانونية  النصوص  من  لعدد 
خالل  عليها  التوقيع  سيتم  الثنائي،  التعاون  مجاالت 

االستحقاقات القادمة.

اللجنة امل�ضرتكة املغربية - ال�ضعودية ت�ضجل بارتياح ما تعرفه عالقات 
البلدين من دينامية لفتة يف قطاعات خمتلفة

 أعربت اململكة العربية السعودية عن دعمها ملبادرات اململكة املغربية في مجال 
مكافحة التغيرات املناخية، " والتي تهدف إلى مواجهة التداعيات املدمرة لهذه 

التغيرات على الصعيدين اإلقليمي والعاملي".
وأوضح محضر الدورة ال 13 الجتماع اللجنة املشتركة املغربية السعودية، 
اليوم الخميس بالرباط، أن املغرب أكد بدوره على تقديره ملبادرتي "السعودية 
امللكي  السمو  صاحب  أطلقهما  اللتني  األخضـر"،  األوسط  و"الشرق  الخضراء" 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز َال 
سعود في مارس 2021، واعتبارهما تندرجان ضمن الجهود التي ما فتئت تقوم 
بها اململكة العربية السعودية في حماية البيئة، وما قامت به في هذا الصدد خالل 

فترة ترؤسها ملجموعة العشرين عام 2020م.
اململكة  باستضافة  االجتماع،  محضر  يضيف  املغربي،  الجانب  أشــاد  كما 
العربية السعودية خالل الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2021، النسخة االفتتاحية 
لـ"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" و"قمة مبادرة الشـرق األوسط األخضـر"، 
حماية  في  واملنطقة  السعودية  العربية  اململكة  توجه  رسم  شأنهما  من  والتي 
األرض والطبيعة، واملساهمة بشكل قوي في الجهود الدولية التي تبذل للتصدي 

لتحديات التغير املناخي من أجل الحفاظ على بيئة مستدامة.
منظمة  إلى  املغربية  اململكة  بانضمام  السعودية  العربية  اململكة  ورحبت   
التعاون الرقمي كدولة عضو في املنظمة، والتي تعتبر عضوية اململكة املغربية 
فيها مهمة لعمل املنظمة نظرا ملكانتها كمحور رقمي وتكنولوجي مرجعي على 

املستويني العربي واالفريقي.

اململكة   العربية   ال�ضعودية   توؤكد   على   موقفها  
 الداعم   ملغربية   ال�ضحراء

السعودية،  العربية  اململكة  أكدت   
الداعم  موقفها  على  الخميس،  اليوم 
ملغربية الصحراء، كما جاء في محضر 
الدورة ال 13 الجتماع اللجنة املشتركة 

ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ املـ
السعودية.

وأشـــــــــــار   
أن  إلــى  املحضر 
ــكــة تــدعــم  املــمــل
الجهود  أيــضــا 
بها  تقوم  التي 
املغربية  اململكة 
إيجاد  أجــل  مــن 
ــاســي  حــــل ســي
واقــــعــــي عــلــى 
التوافق،  أساس 
بناء على قرارات 
مــجــلــس األمـــن 

ذات الصلة وتحت إشراف األمني العام 
لألمم املتحدة.

الثابت  دعمها  اململكة  ــددت  وجـ  
للمملكة  الترابية  للوحدة  واملوصول 

املغربية.
»الجانب  أن  الدورة  وذكر محضر   
ــثــابــت  ــدد دعـــمـــه ال ــ ــعـــودي ج الـــسـ
للمملكة  الترابية  للوحدة  واملوصول 

املغربية الشقيقة«.
 وشددت اململكة العربية السعودية 
في  الذاتي  الحكم  مبادرة  دعــم  على 
سيادة  إطــار  في  املغربية  الصحراء 

كحل  الوطني  ترابه  ووحــدة  املغرب 
وقرارات  الدولي  القانون  مع  يتطابق 
لألمم  العامة  والجمعية  األمن  مجلس 

املتحدة.
ألي  رفضها  عــن  اململكة  وعــبــرت   
للمملكة  العليا  باملصالح  مــســاس 
أو  سيادتها  على  التعدي  أو  املغربية 

وحدة ترابها الوطني.

املغرب يجدد دعمه لرت�ضيح اململكة العربية ال�ضعودية العا�ضمة 
الريا�ض ل�ضت�ضافة معر�ض »اإك�ضبو 2030 «
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الرشيد  ــد  ول حــمــدي  ســيــدي  كشف 
الساقية  العيون  جهة  مجلس  رئيس 
تم  هــام  اتفاق  تفاصيل  عن  الحمراء، 
التوصل له مع الخطوط امللكية املغربية 
بشأن زيادة الخطوط جوية بني العيون 
من  الذي  االتفاق  وهو  البيضاء،  والدار 
جهة  بني  الربط  في  يساهم  أن  شأنه 

العيون ومدن شمال اململكة.
ولد الرشيد أوضح بأن مجلس الجهة 
قد توصل إلى هذا االتفاق الهام، والذي 
سيهم إضافة 3 خطوط جوية من وإلى 
والخميس  الثالثاء  أيام  البيضاء  الدار 

والسبت. 
مطلبا  شكلت  لطاملا  التي  اإلتفاقية 
حيز  ستدخل  والتي  للساكنة،  حيويا 
التنفيذ ابتداء من 5 يوليوز، ستنضاف 
إلى عديد االتفاقيات الهامة التي وقعها 
امللكية  الــخــطــوط  مــع  الجهة  مجلس 
بني  الجوي  الربط  مجال  في  املغربية 
ومدن  الحمراء  الساقية  العيون  جهة 
الجهة  ملجلس  سبق  فقد  اململكة،  شمال 
اإلطار،  هذا  في  اتفاقيات  عدة  أبرم  أن 
والتي شملت مضاعفة عدد الرحالت بني 
رحالت   7 من  البيضاء  والــدار  العيون 
خطوط  ثالثة  وإنشاء  رحلة،   14 إلــى 

الرباط  بالعاصمة  العيون  تربط  جوية 
والجمعة،  واألربعاء  اإلثنني  أيام  وذلك 
عالوة على رحلتني جويتني بني العيون 
وكذا  واألحــد،  الجمعة  يومي  ومراكش 
مدينة  يربط  جديد  جــوي  خط  افتتاح 
من  البيضاء  الـــدار  بمدينة  السمارة 
أسبوع،  كل  مباشرتني  رحلتني  خــالل 
بدل  أكادير  نحو  يومية  جوية  ورحلة 

أربعة رحالت جوية في األسبوع.
اتفاقيات تاريخية من شأنها أن تعزز 
دور ومكانة الجهة، بالنظر إلى التطور 
السنوات  في  عرفته  الــذي  واإلشــعــاع 
األخيرة، الشي الذي يعكس مدى الجدية 
الجهة  رئاسة  تعرفه  ــذي  ال ــتــزام  واإلل
ممثلة في شخص السيد سيدي حمدي 
ولد الرشيد، والذي ما فتئ يبذل الجهود 
وتحسني  بالجهة  ــاء  ــق االرت أجــل  مــن 
على  والحرص  ساكنتها،  عيش  ظروف 
قطعها  التي  بالوعود  التام  اإللــتــزام 
تجاه ساكنة الجهة بمضاعفة الرحالت 
وكذا  الشمالية،  املدن  وإلى  من  الجوية 
واالحتياجات  املتطلبات  مع  التفاعل 
والفاعلني  والسياح  للسكان  املتزايدة 
االقتصاديني من حيث الربط الجوي بني 

هذه الجهة ومدن الشمال.

علوات  مولود   " السيد  أكد 
اإلقليمي  املجلس  رئــيــس   "
اشغال  ترأسه  خالل  للعيون 
دورة شهر يونيو العادية والتي 
لوالية  العام  الكاتب  حضرها 
جهة العيون الساقية الحمراء 
بوتوميالت"  السيد"ابراهيم 
في  املدرجة  النقط  أهمية  على 
جدول االعمال والتي تأتي في 
االقليمي  املجلس  دور  سياق 
وبرنامجه الذي انطلق بتنفيذ 
االجتماعية  املشاريع  عشرات 
ــة الــهــامــة،كــمــا  ــصــادي ــت واالق
والعمل  الــجــديــة  بـــروح  ــوه  ن
ــذي يــقــوم بها  الــتــشــاركــي الـ
االعضاء  والــســادة  السيدات 
وعلى  املحلية  والــســلــطــات 
ــي جهة  ــ رأســهــا الــســيــد وال

العيون الساقية الحمراء.

 ومعلوم ان املجلس االقليمي 
عقد يوم االثنني االخيرأشغال 
للمجلس  ــة  ــادي ــع ال ــدورة  ــ الـ
ــمــي لــلــعــيــون بــقــاعــة  ــي ــل االق
لوالية  التابعة  االجتماعات 
جهة العيون الساقية الحمراء، 
التنظيمي  للقانون  طبقا  وذلك 
رقم 112-14 املتعلق بمجالس 

العماالت واالقاليم.
حضور  عرفت  التي  الــدورة 
أعضاء املجلس وأطر ورؤساء 
للمجلس،  التابعة  املصالح 
ــة على  حــيــث تــمــت املــصــادق
جميع نقط جدول االعمال التي 

تضمنت النقاط التالية:
واملــصــادقــة  الـــدراســـة   -  1
الجباٸي  بالقرار  تعديل  علی 
االقليمي  باملجلس  الــخــاص 

للعيون.

2 - الدراسة واملصادقة علی 
اتفاقية  وتعديل  قــراءة  اعــادة 
الجماعات  مجموعة  ــداث  اح
الساقية  بالعيون  الترابية 

الحمراء  
3_  الدراسة واملصادقة علی 
من  اعتمادات  تحويل  مشروع 
االول  بالجزء  اخر  الی  فصل 

من امليزانية .
4 - الدراسة واملصادقة علی 
شراكة  اتــفــاقــيــات  مجموعة 

وتعاون.
املصادقة  تمت  األخير  وفي 
باإلجماع  النقاط  جميع  على 
برقية  برفع  الـــدورة  لتختتم 
العالية  للسدة  وإخالص  والء 
امللك  الجاللة  صاحب  بــاهلل 
اهلل  نصره  الــســادس  محمد 

وأيده.

بنيويورك،  غينيا،  جمهورية  جــددت 
الذي  الذاتي  الحكم  ملخطط  دعمها  تأكيد 
اإلقليمي  النزاع  لتسوية  املغرب  اقترحه 

حول الصحراء.
بالشؤون  املكلف  األول  املستشار  وأكد 
في  والثقافية،  واإلنسانية  االجتماعية 
لدى  غينيا  لجمهورية  الدائمة  البعثة 
األمم املتحدة، في كلمة له خالل االجتماع 
أن  املتحدة،  لألمم  الـ24  للجنة  السنوي 
وحس  نية  بحسن  وتشيد  تعترف  بالده 
املغربية  للحكومة  السياسية  املسؤولية 
احترام  أجل  من  جهد  أي  تدخر  ال  التي 
التزاماتها وفقا للقانون الدولي ولقرارات 

مجلس األمن.
بالجهود  الغيني  املــســؤول  ــاد  وأشـ
لألمم  الــعــام  لــألمــني  بالثناء  الــجــديــرة 
جــديــدا  زخــمــا  تعطي  ــي  ــت وال املــتــحــدة 
أطلقها  التي  واألمـــن  الــســالم  لعمليات 
منطقة  وفــي  عامة  إفريقيا  فــي  أســالفــه 

الصحراء بشكل خاص.
جمهورية  رحبت  السياق،  هــذا  وفــي 
مستديرة  ملوائد  الدوري  بالتنظيم  غينيا 
املتمثلة  املعنية  األطراف  جميع  بمشاركة 
ــر واملـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا  ــزائ ــج فـــي ال
مجلس  لقرارات  وفقا  و”البوليساريو”، 
تم  الذي   ،2602 القرار  سيما  وال  األمــن، 

اعتماده في 29 أكتوبر 2021.
في   ” إنه  الغيني  الدبلوماسي  وقــال 
إطار هذا املقاربة التي تستند الى العملية 
يتعني  تشجيعها،  يجب  التي  السياسية 
على االطراف التحلي بالواقعية واملرونة 
من أجل التوصل إلى حل سياسي وعملي 
يتماشى  بما  التوافق،  على  وقائم  ودائم 

مع توصيات القرارات الـ18 املعتمدة من 
طرف مجلس األمن في هذا الشأن منذ عام 

.2007″
تتماشى  أن  فــي  أمله  عــن  أعــرب  كما 
إجراءات املبعوث الشخصي لألمني العام 
دي  ستافان  للصحراء،  املتحدة  لألمم 
هورست  سلفه،  إجــراءات  مع  ميستورا، 
املــوائــد  عملية  استئناف  مــع  كــوهــلــر، 
نفس  ودعــوة  صيغها  بنفس  املستديرة 

األطراف املعنية.
على  الضوء  الدبلوماسي  سلط  كما 
واالقتصادية  املؤسساتية  اإلصــالحــات 
التي تروم تعزيز حقوق اإلنسان والتنمية 
العيون  وخاصة  الجنوبية،  األقاليم  في 
ــغــرب عــلــى نجاح  ــة، وهــنــأ امل ــل ــداخ وال
التشريعية  االنتخابية  االستحقاقات 
 8 في  جــرت  التي  واملحلية  والجماعية 
الوطني  التراب  بمجموع   2021 شتنبر 

بما في ذلك منطقة الصحراء.
وفي هذا الصدد، أبرز مشاركة املمثلني 
املنتخبني للصحراء املغربية في الندوات 
اإلقليمية ملجموعة الـ24 وكذلك في املوائد 
املستديرة بجنيف، واالحترام التام لوقف 
ــالق الــنــار فــي الــصــحــراء، مــؤكــدا أن  إط
 19 لكوفيد-  للتصدي  املبذولة  الجهود 
الصريحة  الرغبة  على  “تدل  املنطقة  في 
أجل  من  التعاون  في  املغربية  للسلطات 

التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع”.
بالده  أن  إلى  الدبلوماسي  أشــار  كما 
األقــالــيــم  فــي  عــامــة  قنصلية  افتتحت 
الجنوبية “حيث تعتبر الظروف املعيشية 
للسكان أولوية حقيقية بالنسبة للسلطات 

املغربية”.

 املجل�ض القليمي للعيون ي�ضادق على جميع نقط جدول
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شكل موضوع “الحقوق الثقافية، 
الحماية”،  وأفــق  الصيانة  جهود 
مؤخرا  نظم  دراســـي  يــوم  مــحــور 
وذلك  بالعيون،  املؤتمرات  بقصر 
بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق 
العيون-الساقية  بجهة  اإلنــســان 

الحمراء.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، 
في إطار تفعيل استراتيجية املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان الرامية إلى 
تتبع فعلية حقوق اإلنسان، بما فيها 

الحقوق الثقافية.
شــددت  بــاملــنــاســبــة،  كلمة  وفـــي 
لحقوق  الوطني  املجلس  رئيسة 
بوعياش،  أمينة  السيدة  اإلنسان، 
الحقوق  فعلية  تناول  أهمية  على 
املتنوعة،  ابــعــادهــا  فــي  الثقافية 
لها  خصص  املجلس  أن  مضيفة 
التي  اآلراء  كل  في  مركزيا  موقعا 
تقديمه  بمناسبة  ســواء  أنجزها، 
للجنة  ــه  ــات ــوصــي وت ــه  ملــالحــظــات
الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، 
ملالحظاته  تقديمه  بمناسبة  أو 
التصريح  بشأن  الراهنة  وأولوياته 
الحكومي أو بمناسبة إنجاز تقاريره 
في  بالحق  املتعلقة  املوضوعاتية 

الصحة.
أن  بوعياش،  السيدة  واعتبرت 
يشكل  أن  يجب  الثقافة  في  الحق 
مشاريع  لتبييئ  ومرتكزا  مدخال 
الكفيلة بردم هوة  املندمجة  التنمية 
مصادر  وإنــتــاج  املجالي  التفاوت 
جديدة للثروة، وخلق فرص للشغل 
لتمكني  مبتكرة  إمكانات  وتوفير 

النساء والفئات الهشة.
الوطني  املجلس  رئيسة  وأبــرزت 
لحقوق اإلنسان، أن مخطط التنمية 
لفعلية  فعاال  اطارا  يمثل  الجهوية، 

ــي ابــعــادهــا  الــحــقــوق الــثــقــافــيــة ف
املتنوعة، بما فيعا تطوير النهوض 
وحمايتها  الحسانية  بالثقافة 

والحفاظ عليها.
اإليجابي  التراكم  “إن  وتابعت 
مستوى  على  الجنوبية  باألقاليم 
السياسات القطاعية املعنية بالثقافة 
إحــداث  عبر  الــثــقــافــي،  واملــنــتــوج 
إذاعيتني  محطتني  إعالمية،  قنوات 
تستثمر  جهوية،  وقناة  جهويتني 
للتعريف  الــبــرامــجــيــة  شبكتها 
في جميع  الجهوية  بالخصوصيات 
طفرة  شكل  وأبعادها،  مستوياتها 
األساسية  البنيات  حيث  من  كبيرة 
ــالث، واالهــتــمــام  ــث فــي الــجــهــات ال

واملوسيقى  بالثقافة  أيضا  املتزايد 
املهرجانات  خــالل  مــن  الحسانية 

واملبادرات الجماعية والفردية.
إلى  يوعياش  السيدة  وأشـــارت 
الثقافة  فعلية  عــلــى  الــرهــان  أن 
الحقوق  فعلية  ضمن  الحسانية، 
الــثــقــافــيــة بــمــخــتــلــف مــكــونــاتــهــا 
الوطنية، باعتبارها مدخال ومرتكزا 
إلى  بــاإلضــافــة  يتطلب  للتنمية، 
ــنــهــوض بــالــبــنــيــات األســاســيــة  ال
إقرار  أيضا  وتعميمها،  وتنويعها 
الثقافية  للشؤون  جــديــدة  حكامة 
مختلف  بـــني  ــة  ــي ــائ ــق ــت االل تــعــزز 
الثقافة  تثمني  أجــل  من  القطاعات 
الــولــوج  لتجويد  رافــعــة  وجعلها 

وتعزيز  االجتماعية  القطاعات  إلى 
مسارات التنمية والتمكني واإلدماج 

االجتماعي.
كما سلطت املتحدثة الضوء على 
العمل الهام الجاري املتمثل في جرد 
ودراسة وتوثيق النقوش الصخرية 
في جهة العيون الساقية الحمراء ، 
وال سيما في إقليم السمارة، داعية 
تعزيز  إلى  الفاعلة  الجهات  مختلف 
هذا  لحماية  والتنسيق  التعاون 

التراث الوطني والبشري.
مجلس  رئــيــس  أكــد  جهته،  مــن 
الحمراء،  الساقية   – العيون  جهة 
، حرص  الرشيد  ولد  سيدي حمدي 
املشاريع  دعم  مواصلة  على  الجهة 

تعزيز  إلـــى  الــهــادفــة  ــادرات  ــبـ واملـ
بجميع  وصونها  الحسانية  الثقافة 
ــك فــي إطــار املخطط  أبــعــادهــا، وذل

الجهوي للتنمية.
اللجنة  رئيس  أشــار  جانبه،  من 
بجهة  اإلنــســان  لحقوق  الجهوية 
توفيق   ، الحمراء  العيون-الساقية 
برديجي ، إلى أن هذا االجتماع هو 
الجهوية  االستراتيجية  من  جــزء 
التي تتيح الفرصة لجميع املتدخلني 
تنفيذ  تقييم  حول  آرائهم  لتقاسم 
األحكام الدستورية املتعلقة بالحفاظ 

على الثقافة الحسانية وحمايتها.
األمــر  إن  برديجي  السيد  ــال  وق
القيود  بتشخيص  أيــضــا  يتعلق 
املجال وتحديد  والتحديات في هذا 
واملنهجيات  الدقيقة  الــتــصــورات 
اإلنسان  حقوق  نهج  على  القائمة 
للحفاظ على التراث الثقافي الوطني 

وحمايته.
كما كان هذا اليوم الدراسي فرصة 
لتقديم املمارسات الفضلى في مجال 
واستحضار  الــثــقــافــيــة  الــحــقــوق 
واملجالس  املؤسسات  تجارب  أهم 
املنتخبة واملجتمع املدني والباحثني 
املــوروث  هذا  تثمني  في  واملبدعني 
املستوى  على  وترسيخها  الثقافي، 

التنموي والثقافي.
أقيم  الــحــدث  هــذا  هامش  وعلى 
الثقافة  من  “مالمح  معرض  من  كل 
واإلبداع”،  الحفظ  بني  الحسانية، 
املغرب  حــول  وكتاب  كتاب  و”مئة 
املجال واإلنسان”، من  الصحراوي، 
أجل تسليط الضوء على اإلنتاجات 
للثقافة  والالمادية  املادية  التراثية 
املؤسسات  بمشاركة  الحسانية، 
ــدعــني  ــب الــعــمــومــيــة املــعــنــيــة وامل

املحليني.

  بوركينا فا�ضو جتدد دعمها ملخطط احلكم الذاتي

وت�ضيد بجهود املغرب »اجلادة وذات امل�ضداقية«

 اللجنة اجلهوية حلقوق الإن�ضان بجهة العيون-ال�ضاقية احلمراء تنظم يوما درا�ضيا حول
» احلقوق الثقافية، جهود ال�ضيانة واأفق احلماية«

كوت ديفوار توؤكد اأن خمطط احلكم الذاتي هو احلل »القائم على التوافق«

ــام أعضاء  ــدت كــوت ديــفــوار، أم أك
بنيويورك،  الـ24  املتحدة  األمم  لجنة 
قدمه  الــذي  الذاتي  الحكم  مخطط  أن 
حول  اإلقليمي  النزاع  لتسوية  املغرب 
على  الــقــائــم  “الحل  هــو  الــصــحــراء 

التوافق”.
لكوت  الدائم  املمثل  السفير  وأكــد 
ديفوار لدى األمم املتحدة، السيد ليون 
كاكو أدوم، أن “املخطط املغربي للحكم 
يحظى  والــذي  الصحراء،  في  الذاتي 
القائم  الحل  يعتبر  واسع،  دولي  بدعم 
القانون  مــع  تماشيا  الــتــوافــق  على 
الدولي وميثاق األمم املتحدة وقرارات 
لألمم  العامة  والجمعية  األمن  مجلس 

املتحدة”.
في  يأخذ  املخطط  هذا  أن  وأضــاف 
االعتبار خصوصيات منطقة الصحراء 
في  بانتظام  سكانها  يــشــارك  الــتــي 
االنتخابية  االستحقاقات  مختلف 

الختيار ممثليهم بحرية.
وأشار الدبلوماسي، في هذا الصدد، 
إلى أن “اقتراع 8 شتنبر 2021 عرف 
الصحراء  لساكنة  قوية  جد  مشاركة 
املتميزة،  باملشاركة  مشيدا  املغربية”، 
الـ24،  للجنة  الحالية  ــدورة  ــ ال فــي 
من  ديمقراطيا  منتخبني  ملسؤولني 
مزايا  بخصوص  شهادات  تقديم  أجل 
هذا املخطط املغربي، الذي يساهم في 

تحقيق رفاهية سكان املنطقة.
السياسية  العملية  وبخصوص 
لألمم  الحصرية  الرعاية  تحت  القائمة 
املبعوث  آدوم  السيد  حــث  املتحدة، 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الشخصي 
ميستورا،  دي  ستيفان  للصحراء، 
على  الوساطة  جهود  مواصلة  على 
ال  سلفه،  أحــرزه  الــذي  التقدم  أســاس 
املوائد  عملية  إطالق  إعادة  عبر  سيما 
املستديرة للمفاوضات بمشاركة فعالة 
وموريتانيا  واملــغــرب  الــجــزائــر  مــن 

و”البوليساريو”.

وحث هؤالء املشاركني األربعة على 
التحلي  خالل  من  ملتزمني  يظلوا  أن 
مدة  طوال  التوافق  وروح  بالواقعية 
تسوية  إلى  التوصل  أجل  من  العملية 
سلمية للنزاع اإلقليمي حول الصحراء.

السفير  أشــاد  السياق،  هــذا  وفــي 
وذات  الحثيثة  بالجهود  اإليــفــواري 
املصداقية التي يبذلها املغرب لتحقيق 
الــتــمــكــني الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي 
ملنطقة  ــي  ــاف ــق ــث وال ــادي  ــصـ ــتـ واالقـ
السوسيو  التنمية  وتعزيز  الصحراء، 
ــصــحــراء مـــن خــالل  ــل ــة ل ــصــادي ــت اق
النموذج  إطار  في  كبيرة  استثمارات 
الجنوبية  لألقاليم  الجديد  التنموي 

الذي تم إطالقه في 2015.
ساهمت  قد  السياسة  هذه  إن  وقال 
بشكل كبير في تمكني الساكنة املحلية 
والرفع من مؤشر التنمية البشرية في 
اإلجـــراءات  هــذه  أن  مضيفا  املنطقة، 
إنجازات  أيضا  ترافقها  االقتصادية 
كــبــيــرة فــي مــجــال حــقــوق اإلنــســان، 
تحظى بإشادة قوية من طرف قرارات 

مجلس األمن، وال سيما القرار 2062.
من جهة أخرى، نوهت كوت ديفوار 
السلطات  اتخذتها  التي  بالتدابير 
كوفيد19-  لجائحة  للتصدي  املغربية 
في الصحراء، وال سيما حملة التلقيح 
النطاق  واســع  ولــوجــا  أتــاحــت  التي 
لساكنة املنطقة إلى اللقاحات املضادة 

للوباء.
في  اإليفواري،  الدبلوماسي  وأشاد 
الكامل  املغرب  باحترام  ذاته،  السياق 
داعيا  ــار،  ــن ال ــالق  إطـ وقـــف  لعملية 
احترام  إلى  األخــرى  املعنية  األطــراف 
الحفاظ  أجل  من  العسكرية  االتفاقات 
املنطقة  فــي  واالســتــقــرار  ــن  األم على 

بأسرها.
وخلص السيد آدوم إلى دعوة جميع 
على  االعتماد  إلــى  املعنية  األطـــراف 
السياسية  العملية  في  املحرز  التقدم 
وذلك  الصحراء،  حول  النزاع  لتسوية 
سياسي  حــل  إلـــى  الــتــوصــل  بــهــدف 
على  وقائم  ومستدام  وعملي  وواقعي 

التوافق.

األمم  لجنة  أمام  فاسو،  بوركينا  جددت 
ملخطط  دعمها  على  التأكيد  الـ24،  املتحدة 
للتوصل  املغرب  قدمه  الذي  الذاتي  الحكم 
الصحراء،  حــول  للنزاع  نهائي  حل  الــى 
وذات  "الجادة  اململكة  بجهود  مشيدة 

املصداقية" لحل هذه القضية.
لبوركينا  الــدائــم  املمثل  السفير  وأكــد 
سينكا،  سيدو  املتحدة،  األمــم  لــدى  فاسو 
في كلمة له خالل االجتماع السنوي للجنة 
السياسية  العملية  تدعم  بالده  أن  ال24، 
الرعايةالحصرية  تحت  تتم  التي  الجارية، 
لألمني العام لألمم املتحدة، بهدف التوصل 
وقائم  ومستدام  وواقعي  سياسي  حل  إلى 
وفقا  اإلقليمي،  النزاع  لهذا  التوافق  على 
قـــرارات  عليها  نصت  الــتــي  للتوصيات 

مجلس األمن الثمانية عشر منذ 2007.
   وأشاد، في هذا الصدد، بالجولة األولى 
لألمني  الشخصي  املبعوث  بها  قــام  التي 
دي  ستافان  للصحراء  املتحدة  لألمم  العام 

ميستورا في املنطقة في يناير املاضي. 
التقدم  على  الضوء  تسليط  سياق  وفي 
جلستي  خــالل  إحــرازه  تم  الــذي  امللحوظ 
في  انعقدتا  اللتني  املــســتــديــرة  ــد  ــوائ امل

وموريتانيا  واملغرب  الجزائر  بني  جنيف 
الدبلوماسي  أعــرب  "البوليساريو"،  و 
السيد  لجهود  بالده  دعم  عن  البوركينابي 
من  العملية  هذه  الستئناف  ميستورا  دي 
املشاركني  نفس  مــع  سلفه،  توقف  حيث 
وبنفس الصيغة ، تماشيا مع قرار مجلس 

األمن رقم 2602.
وفي السياق ذاته ، نوهت بوركينا فاسو 
األربعة  املشاركني  إلى  األمن  مجلس  بطلب 
أن يظلوا ملتزمني طوال مدة العملية لضمان 
األمــم  بــأن  قناعتها  عــن  معربة  نجاحها، 
االضطالع  في  تستمر  أن  "يجب  املتحدة 

بدور رئيسي في حل هذه القضية".
إلى  التوصل  أن  إلــى  السفير  وأشــار   
أمده  طال  الذي  النزاع  لهذا  سياسي  حل 
في  األعضاء  الــدول  بني  التعاون  وتعزيز 
شك  بال  "سيسهم  العربي  املغرب  اتحاد 
منطقة  في  واألمــن  االستقرار  تحقيق  في 

الساحل".
كما دعا جميع األطراف إلى احترام قرار 
تقويض  يتم  ال  "لكي  النار  إطــالق  وقــف 
الهادفة  املتحدة  لألمم  العام  األمني  جهود 

للتوصل إلى حل سياسي لهذه القضية".
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كورونا  تــداعــيــات  بسبب  تأجيله  بعد 
منتدى  لتنظيم  فوسبوكراع  مؤسسة  تعود 
ــزراعــة  ــي الــثــانــي حــول ال ــدول الــعــيــون ال
األفريقي  املعهد  مــع  بــاإلشــتــراك  امللحية 
 )ASARI( املستدامة  ــزراعــة  ال لبحوث 
التطبيقية  للفنون  السادس  محمد  وجامعة 
الدولي  OCPواملركز  ومؤسسة   )UM6P(

 )ICBA للزراعة امللحية )إكبا
إحــرازه  تم  الــذي  التقدم  املنتدى  وبحث 
الوطنية  املستويات  على  امللوحة  إدارة  في 
املمارسات  تقدم  مع  والعاملية  واإلقليمية 
بشكل  امللوحة  بإدارة  املتعلقة  والسياسات 
من  واسعة  مجموعة  من  واالستفادة  أكبر، 
العلماء  ــك  ذل فــي  بما  املصلحة  أصــحــاب 
ــخــبــراء حيث  وواضــعــي الــســيــاســات وال
وسيكون بمثابة منصة لتبادل املعرفة حول 

أحدث التطورات والعمل على امللوحة.
وأكد رئيس مجلس جهة العيون الساقية 
أن   ، الرشيد  ولــد  حمدي  سيدي  الحمراء 
مجلس الجهة ، يسعى إلى توحيد الجهود 
إلنجاح هذا املشروع الكبير الخاص بتحلية 
ولد  وشـــدد  الجهة،  مستوى  على  املــيــاه 
العيون  جهة  مجلس  أن  على  الرشيد 

الحمراء،  الساقية 
يولي أهمية بالغة لتفعيل برامجه التنموية 
تراب  مستوى  على  املياه  بتحلية  الخاصة 
في  مشاريعه  إنجاح  على  والعمل  الجهة، 
على  رائدا  نموذجا  تكون  حتى  املجال  هذا 

املستوى القاري.
ويهدف امللتقى الذي حضره الكاتب العام 
الرشيد  ولد  حمدي  وسيدي  العيون  لوالية 
رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء 
الجهوي  املــركــز  مــديــر  أجعيفر  ومحمد 
الحمراء  الساقية  العيون  بجهة  لالستثمار 
 ، شحتان  محمد  فوسبوكراع  شركة  ومدير 
وعدد من القناصل العامون لدول جزر القمر 
والغابون والكونغو ،فضال عن رئيس جامعة 
يهدف    ، التطبيقية  للفنون  السادس  محمد 
اإلستراتيجيات  على  األمثلة  تبادل  إلــى 
والسياسات والتدابير واملشاريع ودراسات 
التملح  ــع  م للتكيف  الــنــاجــحــة  الــحــالــة 
أنحاء  جميع  فــي  حــدتــه  مــن  والتخفيف 
واملستقبلية  الحالية  للسيناريوهات  العالم 
وإلى  املناخ  تغير  اإلعتبار  في  تأخذ  التي 
مختلف  بــني  وشـــراكـــات  ــط  ــ رواب تــكــويــن 
والدولية  واإلقليمية  الوطنية  املــبــادرات 
التي تستهدف التملح وكذا تسهيل الحوار 

بــــني 
ــات  ــاسـ ــيـ ــسـ صـــانـــعـــي الـ
التنمية  ووكــاالت  واملانحني 
وإلــى  والــخــبــراء  والعلماء 
عمل  ــرحــات  ــت ــق م ــر  ــطــوي ت
املستويات  على  مشتركة 
الـــوطـــنـــيـــة واألفـــريـــقـــيـــة 

والدولية.
امللوحة  إدارة  وستكون 
للتربة  الفعال  واإلستخدام 
ــوارد املــيــاه  ــ ــ ــحــة وم ــال امل
وإنتاج  واألعــالف  لألغذية 
الهدف  الــحــيــوي  ــود  ــوق ال

للمنتدى. األسمى 
ويعد تنظيم هذا املنتدى 
على  علمي  تــعــاون  ثــمــرة 
مؤسسة  بني  سنوات  مدار 
وجامعة  ــراع،  ــوك ــوســب ف
متعّددة  الــســادس  محمد 

للعلوم  الوطني  واملعهد  التخصصات، 
امللحية،  للزراعة  الدولي  واملركز  الفالحية، 
في  املالحة  البيئة  في  الــزراعــة  مجال  في 
وستختار  العيون،  بجهة  الــواد  فم  محيط 

ــة  ــي ــم ــل ــع ــة ال ــنـ ــجـ ــلـ الـ
ــي  ــت ــات ال ــوطـ ــطـ ــخـ املـ
للنشر  إدراجــهــا  يمكن 
ــنــبــاتــات  فـــي مــجــلــة ال
في   )  MDPI.COM(
“التقدم  ب  خــاص  عــدد 

في الزراعة امللحية”.
مسؤول  مصدر  ــال  وق
أن  املنظمة،  اللجنة  من 
ــي  ــدول ــدى ال ــت ــن هـــذا امل
جهة  في  امللحية  للزراعة 
فراغ؛  من  يأت  لم  العيون 
علمي  تعاون  ثمرة  فهو 
بني  سنوات   4 مدار  على 
مــؤســســة فــوســبــوكــراع، 
ــاء املــهــتــمــني  ــ ــرك ــشــ ــ وال
البيئة  في  الزراعة  بمجال 
املالحة في محيط فم الواد 

وتأتي  العيون.  بجهة 
النتائج التي ت الذي أعطى الفالحني األمل 
على  ألراضيهم  املستدام  االستغالل  فــي 

الرغم من عقبات امللوحة.

 19 زراعة  على  امليداني  العمل  كز  ر  وقد 
الواد.  فم  محيط  في  تجربتها  تم  محصوال 
صاحبه  الذي  العمل  هذا  بفضل  تّمكنا  وقد 
الفالحية  املمارسات  على  الفالحني  تدريب 
نسب  فهم  من  امللحية  البيئات  في  الجيدة 
ــــالح فــي الــتــربــة وأســبــابــهــا،  تــوزيــع األم
التي  املحاصيل  إدارة  ممارسات  وتطوير 
تحسني  ثــم  ومــن  عالية؛  إنتاجية  تحقق 
دخول الفالحني في محيط فم الواد.  شملت 
صورة  ستغير  التي  الرئيسية  املحاصيل 
)الثمام  الواد:  فم  ملحيط  الفالحي  اإلنتاج 
بالبروتني  غني  عشب  وهــو   ) الترياقي 
نبات  وهو   ) )والسيسبان  كعلف،  ُيستخدم 
والكينوا  أيضا،)  كعلف  ُيستخدم  بقولي 
عالية  إنتاجية  ذات  غذائية  حبوب  وهي   )
للهكتار  أطنان   3 إنتاجها  متوسط  يبلغ 
الواحد بنوعية وحجم جيدين للغاية ، وقد 
الخبراء  من  عــدد  بمشاركة  املنتدى  تميز 
جميع  ــن  م ــن  ــارزي ــب ال واملــخــتــصــني 

والحلول  اآلراء  لتبادل  العالم،  أنحاء 
املناطق  في  املائية  املوارد  بإدارة  املتعلقة 

الصحراوية.

م�ضاركة اإيجابية لرئي�ض جهة العيون ومدير املركز اجلهوي لال�ضتثمار يف منتدى العيون 
الدويل الثاين حول الزراعة امللحية

ترأسه الكاتب العام ومدير شركة فوسبوكراع  
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Annoncesإعالنات Annonces
 AVIS DE CONSTITUTION

  STE «BAFOU SERVICES» SARL
D’AU

IL A ÉTÉ ÉTABLI À LAAYOUNE EN 
DATE DE 16/06/2022 LE STATUT 
D’UNE S.A.R.L D’AU AYANT LES 
CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :
DÉNOMINATION : STE «BAFOU 
SERVICES«
FORME JURIDIQUE : SARL D’AU
OBJET   DÉRATISATION, DÉSIN-
SECTISATION  DÉSINFECTION ;MA-
TÉRIEL, PRODUITS ET SERVICES 
D’HYGIÈNE ;TOUS TRAVAUX DE 
NETTOYAGES, GARDIENNAGES, 
LAVAGES DES VOITURES,  SÉCU-
RITÉ ET DE SURVEILLANCES,  DE 
JARDINAGES,  DE  PLOMBERIE   
SANITAIRES, D’ÉLECTRICITÉ   ET 
LES REBOISEMENTS, TOUS SER-
VICES DE CAFÉS, RESTAURATIONS 
ET TRAITEURS ;MAREYEUR ;MAR-
CHAND DE POISSONS EN GROS 
)MAREYAGE( ;COMMERCIALI-
SATION DE TOUS PRODUITS DE 
MER.…ETC
SIÈGE : QUARTIER AKFOUL 
N°20 HAY KHAT EL RAMLA 01 
LAAYOUNE.
CAPITAL: 100.000, 00 DHS
MR. ABDELGHAFOUR MESSHIK:500 
PARTS 
GÉRANCE : LA SOCIÉTÉ SERA GÉ-
RÉE ET ADMINISTRER POUR UNE 
DURÉE INDÉTERMINÉE PAR MR. 
ABDELGHAFOUR MESSHIK.
LE DÉPÔT LÉGAL EFFECTUÉ AU 
SECRÉTAIRE GREFFIER DU TRI-
BUNAL DE 1ÉRE INSTANCE DE 
LAÂYOUNE LE 16/06/2022, SOUS 
N°1775/22 EST LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ 
IMMATRICULÉE LE JOUR MÊME 
SOUS LE N°42131.

AVIS DE MODIFICATION
  STE «MARSA FLEXIBLE» SARL

EN DATE DE 31/05/2022 L’AS-
SEMBLE GÉNÉRAL EXTRAORDI-
NAIRE DÉCIDE CE QUI SUIT :
1- LE TRANSFERT DE TOUTES LES 
PARTS SOCIALES DÉTENUS PAR 
LES ANCIENS ASSOCIES :
- MR. SIDI YAHDIH RAGUBI SOIT 
500 (CINQ CENT) PARTS SOCIAL, 
MR. BELKES AJBABDI SOIT 168 
)CENT SOIXANTE HUIT ( PARTS SO-
CIAL,  MR. BELKES AJBABDI SOIT 
166) CENT SOIXANTE SIX ( PARTS 
SOCIAL ET MR. ALI AJBABDI, SOIT 
166) CENT SOIXANTE SIX ( PARTS 
SOCIAL, SELON LA RÉPARTITION 
CI-DESSOUS AUX : 
MR. ABDELAAZIZ EL BIKAM :.334 
PARTS
MR. ABDELOUAHD EL BIKAM :333 
PARTS
MR. ABDELKHALEK EL BIKAM 
:.333 PARTS 
2- ACCEPTATIONS DES+ DÉMIS-
SIONS DE  MR. SIDI YAHDIH RA-
GUBI ; MR. ALI AJBABDI; MR. ADIL 
AJBABDI DE LEURS FONCTIONS 
EN LEURS  QUALITÉS DES COGÉ-
RANTS ET DÉCIDE DE NOMMER 
MR. ABDELAAZIZ EL BIKAM EN SA 
QUALITÉ DE GÉRANT QUI ENGAGE 
LA SOCIÉTÉ PAR SA SIGNATURE 
UNIQUE POUR TOUTES LES OPÉRA-
TIONS BANCAIRES, FINANCIÈRES 
ET ADMINISTRATIF POUR UNE DU-
RÉE INDÉTERMINÉE.
3- LA MISE À JOUR DES STATUTS.
LE DÉPÔT LÉGAL EFFECTUÉ AU 
SECRÉTAIRE GREFFIER DU TRI-
BUNAL DE 1ÉRE INSTANCE DE 
LAAYOUNE LE : 09/06/2022 SOUS LE 
N° 1681/2022.

AVIS DE CONSTITUTION
  STE «BAIKAM BROTHERS »

 SARL

IL A ÉTÉ ÉTABLI À LAAYOUNE 
EN DATE DE 03/07/2019LE STATUT 
D’UNE S.A.R.LAYANT LES CARAC-
TÉRISTIQUES SUIVANTES :
DÉNOMINATION : STE «BAIKAM 
BROTHERS«
FORME JURIDIQUE  : SARL
OBJET MAINTENANCE ET ENTRE-
TIEN INDUSTRIEL ET TAVAUX DI-
VERS VENTES TOUS PRODUITS DE 
MER FRAIS CONGELÉS TOUTES 
OPÉRATION CONCERNANT L’IN-
DUSTRIE DE LA PÈCHE CÔTIER 
MAREYAGE…ETC
SIÈGE  :QUARTIER EL QODS AV EL 
HIZAM NR 726 LAAYOUNE.
CAPITAL: 100.000, 00 DHS

MR. ABDELAAZIZ EL BIKAM:500 
PARTS 
GÉRANCE : LA SOCIÉTÉ SERA GÉ-
RÉE ET ADMINISTRER POUR UNE 
DURÉE INDÉTERMINÉE PAR MR. 
ABDELAAZIZ EL BIKAM.LE DÉ-
PÔT LÉGAL EFFECTUÉ AU SECRÉ-
TAIRE GREFFIER DU TRIBUNAL DE 
1ÉRE INSTANCE DE LAÂYOUNE LE 
03/07/2019, SOUS N°1717/19 EST LA 
SOCIÉTÉ A ÉTÉ IMMATRICULÉE LE 
JOUR MÊME SOUS LE N°28679.

AVIS DE MODIFICATION
  STE «STE YM TRAVAUX

SERVICES» SARL D’AU

EN DATE DE 26/05/2022 L’AS-
SEMBLE GÉNÉRAL EXTRAORDI-
NAIRE DÉCIDE CE QUI SUIT :
1(LA CESSION DE 500 )CINQ MILLE( 
PARTS SOCIAL DÉTENUES PAR : 
MR. YOUSSEF HAMED  À  MR. MOU-
NIR NAFI.   
2(- 2(  LA TRANSFORMATION DE LA 
FORME JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ 
D’UNE SARL À UNE SARL D’ASSO-
CIÉ UNIQUE.
- 3(  ACCEPTATION DE LA DÉMIS-
SION DE  MR. YOUSSEF HAMED  DE 
LEUR FONCTION EN LEUR QUALI-
TÉ DE GÉRANT DE LA SOCIÉTÉ ET 
DÉCIDE DE NOMMER MR. MOUNIR 
NAFI EN SA QUALITÉ DE GÉRANT 
QUI ENGAGE LA SOCIÉTÉ PAR SA 
SIGNATURE UNIQUE POUR TOUTES 
LES OPÉRATIONS BANCAIRES, FI-
NANCIÈRES ET ADMINISTRATIF.
-4(  LA MISE À JOUR DES STATUTS. 
LE DÉPÔT LÉGAL EFFECTUÉ AU 
SECRÉTAIRE GREFFIER DU TRI-
BUNAL DE 1ÉRE INSTANCE DE 
LAAYOUNE LE : 03/06/2022 SOUS LE 
N° 1602/2022.

AVIS DE MODIFICATION
 STE «BON CONFORT» SARL D’AU

EN DATE DE 01/06/2022 L’AS-
SEMBLE GÉNÉRAL EXTRAORDI-
NAIRE DÉCIDE CE QUI SUIT :
1(LA CESSION DE 50)CINQUANTE( 
PARTS SOCIAL DÉTENUES PAR 
: MR. GAMMOUN MOHAMED, 
30)TRENTE( PARTS SOCIAL DÉTE-
NUES PAR : MR. GAMMOUN HI-
CHAM ET 20)VINGT( PARTS SOCIAL 
DÉTENUES PAR : MME. EL HAFIANI 
RABIA  À MR. MOUNIR NAFI,  DE 
NATIONALITÉ MAROCAINE, NÉ LE 
01/01/1987 À FQUIH BEN SALAH, 
TITULAIRE DE LA CIN N° ID209 
DEMEURANT À QUARTIER EL 
KASABA RUE AL QADISSIA NR 04 
LAAYOUNE 
2(ACCEPTATION DES DÉMISSIONS 
DES TROIS COGÉRANTS, MR. GAM-
MOUN MOHAMED, MR. GAMMOUN 
HICHAM ET  MME. EL HAFIANI 
RABIA  DE LEURS FONCTIONS 
EN LEURS QUALITÉS DES COGÉ-
RANTS DE LA SOCIÉTÉ ET DÉCIDE 
DE NOMMER, MR. MOUNIR NAFI 
EN SA QUALITÉ DE GÉRANT QUI 
ENGAGE LA SOCIÉTÉ PAR SA SI-
GNATURE UNIQUE POUR TOUTES 
LES OPÉRATIONS BANCAIRES, FI-
NANCIÈRES ET ADMINISTRATIF. 
3(TRANSFORMATION DE LA 
FORME JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ 
D’UNE SARL À UNE SARL D’ASSO-
CIÉ UNIQUE
4(LA MISE À JOUR DES STATUTS DE 
LA SOCIÉTÉ ET LA MODIFICATION 
PAR CONSÉQUENCE DES ARTICLES 
03-06-07-16 DES STATUTS. 
LE DÉPÔT LÉGAL EFFECTUÉ AU 
SECRÉTAIRE GREFFIER DU TRI-
BUNAL DE 1ÉRE INSTANCE DE 
LAAYOUNE LE : 03/06/2022 SOUS LE 
N° 1604/2022.

AVIS DE CONSTITUTION
  STE «AZOUAR PESCA» SARL

IL A ÉTÉ ÉTABLI À LAAYOUNE EN 
DATE DE 27/05/2022 LE STATUT 
D’UNE S.A.R.L AYANT LES CARAC-
TÉRISTIQUES SUIVANTES :
DÉNOMINATION : STE «SYSTEMAT 
SYNERGY« 
FORME JURIDIQUE  : SARL 
OBJET : • MAREYEUR ;MAR-
CHAND DE POISSONS EN GROS 
)MAREYAGE( ;COMMERCIALI-
SATION DE TOUS PRODUITS DE 
MER ;IMPORT, EXPORT, VENTE ET 
COMMERCIALISATION DE POIS-
SONS FRAIS CONGELÉ, TRAITÉ, 
CONGÉLATION ;  CRUSTACÉ VI-
VANTS, RÉFRIGÉRER, CONGELÉ 

ET DE  TOUS PRODUITS DE MER 
(FRAÎCHE, CONGELÉ, TRAITÉ …..), 
PÊCHE MARITIME. APPROVISION-
NEMENT, CONGÉLATION, TRAITE-
MENT  PRODUCTION  ET COMMER-
CIALISATION DE TOUS PRODUITS 
DE MER ; RAVITAILLEMENT DES 
BATEAUX.
SIÈGE:    AV SKAIKIMA 386 HAY 
ELWAHDA 01 LAAYOUNE
CAPITAL: 100.000, 00 DHS
MR. AZEDDINE EL OUARDI 
34.000.00 DHS
MR. ABDELKERIM EL MASNAOUI  
33.000.00 DHS
MR. ALLAL EL OUARDI .33.000.00 
DHS
GÉRANCE: LA SOCIÉTÉ SERA GÉ-
RÉE ET ADMINISTRER POUR UNE 
DURÉE INDÉTERMINÉE PAR MR. 
AZEDDINE EL OUARDI 
LE DÉPÔT LÉGAL EFFECTUÉ AU 
SECRÉTAIRE GREFFIER DU TRI-
BUNAL DE 1ÉRE INSTANCE DE 
LAÂYOUNE LE 31/05/2022, SOUS 
N°1532/2022 EST LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ 
IMMATRICULÉE LE JOUR MÊME 
SOUS LE N°41837.

AVIS DE CONSTITUTION
 STE «ANAMI» SARL D’AU

IL A ÉTÉ ÉTABLI À LAAYOUNE EN 
DATE DE 23/05/2022 LE STATUT 
D’UNE S.A.R.L D’AU AYANT LES 
CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :
DÉNOMINATION: STE «ANAMI« 
FORME JURIDIQUE  : SARL D’AU
OBJET: • ACHAT VENTE ET DIS-
TRIBUTION DE’ TOUT PRODUIT 
NATIONALE ET INTERNATIONALE 
; IMPORTS EXPORTS ; NÉGOCE GÉ-
NÉRALE ; PRESTATION DE SERVICE 
; TRAVAUX DIVERS.
SIÈGE :    AV SMARA HAY LES OFFI-
CIERS.DEUXEIME ETAGE N° 41
LAAYOUNE.
CAPITAL : 100.000, 00 DHS
MR. AHMED OUHYA  1000 PARTS
GÉRANCE : LA SOCIÉTÉ SERA GÉ-
RÉE ET ADMINISTRER POUR UNE 
DURÉE INDÉTERMINÉE PAR MR. 
AHMED OUHYA.
LE DÉPÔT LÉGAL EFFECTUÉ AU SE-
CRÉTAIRE GREFFIER DU TRIBUNAL 
DE 1ÉRE INSTANCE DE LAÂYOUNE 
LE 26/05/2022, SOUS N°1480/22 EST 
LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ IMMATRICULÉE 
LE JOUR MÊME SOUS LE N°41771.

AVIS DE CONSTITUTION
  STE «SYSTEMAT SYNERGY»

SARL D’AU

IL A ÉTÉ ÉTABLI À LAAYOUNE EN 
DATE DE 24/05/2022 LE STATUT 
D’UNE S.A.R.L D’AU AYANT LES 
CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :
DÉNOMINATION : STE «SYSTEMAT 
SYNERGY« 
FORME JURIDIQUE  : SARL D’AU
OBJET  : • IMPORT-EXPORT ; NÉ-
GOCIANT ; TENANT UN BUREAU 
D’ÉTUDES ; DÉVELOPPEMENT 
DES PROJETS DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES ; DISTRIBUTION 
DE PRODUITS TECHNOLOGIQUES ; 
AGENCEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DIVERS ;
SIÈGE  :    N°173 LOTISSEMENT EL 
RAHA LAAYOUNE 
CAPITAL : 100.000, 00 DHS
MR. MOHAMMED AZZAOUI  1000 
PARTS
GÉRANCE : LA SOCIÉTÉ SERA GÉ-
RÉE ET ADMINISTRER POUR UNE 
DURÉE INDÉTERMINÉE PAR MR. 
MOHAMMED AZZAOUI 
LE DÉPÔT LÉGAL EFFECTUÉ AU SE-
CRÉTAIRE GREFFIER DU TRIBUNAL 
DE 1ÉRE INSTANCE DE LAÂYOUNE 
LE 27/05/2022, SOUS N°1504/22 EST 
LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ IMMATRICULÉE 
LE JOUR MÊME SOUS LE N°41801.

AVIS DE MODIFICATION
  STE «STE AHL TAIMA» SARL

D’AU

EN DATE DE 11/05/2022 L’ASSEMBLE 
GÉNÉRAL EXTRAORDINAIRE DÉ-
CIDE CE QUI SUIT :
1( L’ACCEPTATION DE LA DÉMIS-
SION DE  MR. OUHIYA ALI, TITU-
LAIRE DE LA CIN N° SH111494,  ET 
MME. HINDA OUHIYA, TITULAIRE 
DE LA CIN N° BE852478, DE LEUR 
FONCTIONS EN LEUR  QUALITÉS 
DES COGÉRANTS ET DÉCIDE DE 
NOMMER  MR. OUHIYA MOHAMED, 
TITULAIRE DE LA CIN N° SH10380, 

GÉRANT  DE LA SOCIÉTÉ, ET 
CETTE DERNIÈRE SERA ENGAGÉE 
PAR LA SIGNATURE DE GÉRANT 
POUR TOUTES LES OPÉRATIONS 
ADMINISTRATIVES, BANCAIRES 
ET FINANCIÈRES POUR UNE DU-
RÉE INDÉTERMINÉE.
2( LA MISE À JOUR DES STATUTS DE 
LA SOCIÉTÉ ET LA MODIFICATION 
PAR CONSÉQUENCE D’ARTICLE 16 
DES STATUTS. 
 LE DÉPÔT LÉGAL EFFECTUÉ AU 
SECRÉTAIRE GREFFIER DU TRI-
BUNAL DE 1ÉRE INSTANCE DE 
LAAYOUNE LE : 27/05/2022 SOUS LE 
N° 1505/2022.

‘’STE AGUA Y ARENA SARL AU ‘’
                                                                                                                     
LE 18/05/2022
-NOM DE L’ENTREPRISE : AGUA Y 
ARENA 
-OBJET : AUTRES SERVICES PER-
SONNELS . PRODUCTION ET LA 
VENTE DES PLANTES LA PRODUC-
TION DES PRODUITS MARAICHERS 
PRODUITS COSMETIQUE NATUREL 
-LA VENTE ,LA DISTRUBITION, LE 
REPRESENTATION DE PRODUITS 
PARAPHARMACEUTIQUES ET PA-
RAMEDICAUX
-LE CAPITAL SOCIAL EST FIXÉ À 
LA SOMME DE 100.000 IL EST DIVI-
SÉ EN 1000 PARTS SOCIALES DE 100 
CHACUNE, ATTRIBUÉES COMME 
SUIT :
-MR NIZAR OUAHBI 1000 PARTS
-           
-SIÈGE SOCIAL : LOTISSEMENT 
WALI ELAAHDE RUE 08 NR 10 
LAAYOUNE.
-L’ADMINISTRATION EST CONFIÉE 
À MR NIZAR OUAHBI  POUR UNE 
PÉRIODE ILLIMITÉE.
-LE DÉPÔT : LE DÉPÔT EST EFFEC-
TUÉ AU SECRÉTARIAT-GREFFE 
DU TRIBUNAL DE 1ER INSTANCE 
LAÂYOUNE   LE 11/05/2022  SOUS 
LE 1305  .

AVIS DE CONSTITUTION
  STE «NITE BLANC

 POLYVALANTE» SARL

IL A ÉTÉ ÉTABLI À LAAYOUNE EN 
DATE DE 21/04/2022 LE STATUT 
D’UNE S.A.R.L AYANT LES CARAC-
TÉRISTIQUES SUIVANTES :
DÉNOMINATION : STE « NITE 
BLANC POLYVALANTE « 
FORME JURIDIQUE : SARL 
OBJET TRANSPORTS DE TOUS 
MATÉRIAUX ET MATIÈRES DE 
CONSTRUCTIONS ET MARCHAN-
DISES POUR LE COMPTE PROPRE ET 
COMPTE D’AUTRUI. TRANSPORT 
DE PERSONNEL, DE VOYAGEURS. 
TRANSPORT ET DE MESSAGERIE 
ET DE BAGAGE. T R A N S P O R T 
ROUTIER DE MARCHANDISES 
NATIONAL ET INTERNATIONAL 
; MAREYEUR. COMMERCIALISA-
TION DE TOUS PRODUITS DE MER 
; IMPORT, EXPORT, VENTE ET COM-
MERCIALISATION DE POISSONS  
FRAIS CONGELÉ ;ETC
SIÈGE: AV OUM SAAD IMM 
48 TROIXIEME ETAGE APP 10  
LAAYOUNE.
CAPITAL: 100.000, 00 DHS
MME LAKBIRA MOUTCHOU: 500 
PARTS
MR MOHAMED MOUTCHOU: 500 
PARTS
GÉRANCE : LA SOCIÉTÉ SERA GÉ-
RÉE ET ADMINISTRER POUR UNE 
DURÉE INDÉTERMINÉE PAR MME 
LAKBIRA MOUTCHOU ET MR MO-
HAMED MOUTCHOU. 
LE DÉPÔT LÉGAL EFFECTUÉ AU 
SECRÉTAIRE GREFFIER DU TRI-
BUNAL DE 1ÉRE INSTANCE DE 
LAÂYOUNE LE 21/04/2022, SOUS 
N°1159/2022 EST LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ 
IMMATRICULÉE LE JOUR MÊME 
SOUS LE N°41349.

AVIS DE CONSTITUTION
  STE «QUICK AND SAFE

 TRANSPORT» SARL

IL A ÉTÉ ÉTABLI À LAAYOUNE EN 
DATE DE 21/04/2022 LE STATUT 
D’UNE S.A.R.L AYANT LES CARAC-
TÉRISTIQUES SUIVANTES :
DÉNOMINATION : STE «QUICK AND 
SAFE TRANSPORT« 
FORME JURIDIQUE : SARL 
OBJET : TRANSPORTS DE TOUS 
MATÉRIAUX ET MATIÈRES DE 
CONSTRUCTIONS ET MARCHAN-

DISES POUR LE COMPTE PROPRE 
ET COMPTE D’AUTRUI. TRANS-
PORT ET DE MESSAGERIE ET DE 
BAGAGE, DE VOYAGEURS DE PER-
SONNEL ET TOURISTIQUE LOCA-
TION DES ENGINS DE CHANTIERS 
ET TOUS AUTRES VÉHICULES  
MAREYEUR. MARCHAND DE POIS-
SONS EN GROS )MAREYAGE( COM-
MERCIALISATION DE TOUS PRO-
DUITS DE MER ETC
SIÈGE  : RUE ZEMOUR NR 19 HAY 
EL OUAHDA 01  LAAYOUNE.
CAPITAL : 600.000, 00 DHS
 MR. MOHAMAD ALI NAJI  3000 
PARTS
MME. NAJAT EL JOUMANI 
3000PARTS
GÉRANCE : LA SOCIÉTÉ SERA GÉ-
RÉE ET ADMINISTRER POUR UNE 
DURÉE INDÉTERMINÉE PAR MR. 
MOHAMAD ALI NAJI ET MME. 
NAJAT EL JOUMANI. 
LE DÉPÔT LÉGAL EFFECTUÉ AU SE-
CRÉTAIRE GREFFIER DU TRIBUNAL 
DE 1ÉRE INSTANCE DE LAÂYOUNE 
LE 21/04/2022, SOUS N°1160/22 EST 
LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ IMMATRICULÉE 
LE JOUR MÊME SOUS LE N°41351.

AVIS DE CONSTITUTION
  STE «NGFORMA OUD PRIVE»

 SARL

IL A ÉTÉ ÉTABLI À LAAYOUNE EN 
DATE DE 14/04/2022 LE STATUT 
D’UNE S.A.R.L AYANT LES CARAC-
TÉRISTIQUES SUIVANTES :
 DÉNOMINATION: STE «NGFORMA 
OUD PRIVE« 
FORME JURIDIQUE: SARL 
OBJET:  FORMATION ET SOU-
TIEN SCOLAIRE ;RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DES FEMMES ET 
JEUNES ; ACCOMPAGNEMENT DES 
COOPÉRATIVES ET ASSOCIATION ; 
L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMA-
TION PRIVÉ DE TOUT NIVEAU ; LA 
FORMATION AUX DIFFÉRENTS MÉ-
TIERS ;  LE RAPPROCHEMENT DES 
OFFRES ET DEMANDES D’EMPLOI 
; LA PRÉPARATION AUX EXAMENS 
;  LA CRÉATION DES INSTITUTIONS 
D’ÉDUCATIONS PRIVÉES ; ASSU-
RER LES SUIVIS ET LE CONSEIL EN 
MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT GÉ-
NÉRAL ;  CONCEVOIR, MONTER ET 
GÉRER LE PROJET PÉDAGOGIQUE ;  
IMPORTER-EXPORTER DES MATÉ-
RIAUX D’ENSEIGNANT ET D’ÉDU-
CATION ;LA CONSTRUCTION, LA 
CRÉATION ET L’EXPLOITATION 
DES CRÈCHES GARDERIES ÉCOLES 
PRIMAIRE ET SECONDAIRES  .
SIÈGE : ROUTE D’EL MARSA KM 
01-LAAYOUNE 
CAPITAL: 10.000, 00 DHS
MR. AYOUB OUDAOU: 25 PARTS
MLLE. FATIMA ZAHRA OUDAOUD : 
25 PARTS
MLLE. HAJAR OUDAOUD : 25 PARTS
MR. HASSAN AKDIM : 25 PARTS
GÉRANCE : LA SOCIÉTÉ SERA GÉ-
RÉE ET ADMINISTRER POUR UNE 
DURÉE INDÉTERMINÉE PAR MME 
HAJAR OUDAOUD.
LE DÉPÔT LÉGAL EFFECTUÉ AU 
SECRÉTAIRE GREFFIER DU TRI-
BUNAL DE 1ÉRE INSTANCE DE 
LAAYOUNE LE 05/04/2022, SOUS 
N°1175/2022 EST LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ 
IMMATRICULÉE LE JOUR MÊME 
SOUS LE N°41373.

‘’STE NAJIDRINOX SARL ‘’
                                                                                                                   
LE 12/04/2022
-NOM DE L’ENTREPRISE : NAJIDRI-
NOX SARL 
-OBJET : AUTRES SERVICES PER-
SONNELS . TRAVAUX DE LA SOU-
DURE . TRAVAUX ALUMINIUM. 
CONSTRUCTION ET CHARPENTE 
METALLIQUE.
-LE CAPITAL SOCIAL EST FIXÉ À 
LA SOMME DE 100.000 IL EST DIVI-
SÉ EN 1000 PARTS SOCIALES DE 100 
CHACUNE, ATTRIBUÉES COMME 
SUIT :
-NAJYB DRISSI 500 PARTS
-EL HOUSSINE LAMGHARI 500 
PARTS
-
-SIÈGE SOCIAL : HAY ELHAS-
SANI RUE TALMAZOUNE NR 13  
LAAYOUNE.
-L’ADMINISTRATION EST CONFIÉE 
À NAJYB DRISSI  POUR UNE PÉ-
RIODE ILLIMITÉE.
-LE DÉPÔT : LE DÉPÔT EST EFFEC-
TUÉ AU SECRÉTARIAT-GREFFE 
DU TRIBUNAL DE 1ER INSTANCE 
LAÂYOUNE   LE 12/04/2022  SOUS 
LE 989/2022  .
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رواق  فـــي  املــشــاعــر  اخــتــلــطــت 
والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  الشركة 
الــدولــي  املــعــرض  فعاليات  ضمن 
يونيو   8 األربعاء  بالرباط،  للكتاب 
ومشاعر  الــحــزن  مشاعر   ،2022
األمل، حزن على فراق الزميل محمد 
ــداه، املــديــر املــركــزي  ــ األغــضــف ال
على  عام  مرور  بعد  العيون،  لقناة 
مسيرته  استكمال  في  وأمل  رحيله، 
املهنية بنفس الطموح والتحدي بل 
ملف  على  تشويش  لكل  والتصدي 

الوحدة الترابية..
الراحل  عاشه  طويل  مهني  مسار 
بصوته  مدافعا  منافحا  لغضف، 
وصورته وقلمه عن حوزة البالد في 
ومازالت  فكانت  الجنوبية،  أقاليمنا 
سابقة  الــجــهــويــة،  الــعــيــون  قــنــاة 

إعالمية في العالم العربي.
حضرته  الــذي  التكريمي  اللقاء 
األســرتــني الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة، 
ضاقت عن استيعابها رواق الشركة 
وكان  والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية 
وتجديد  الذكريات  لتجديد  مناسبة 
ملهنته  حياته  وهب  رجل  مع  العهد 

ولبالده.
 مبادرة تكريمية كانت في محلها 
للشركة  الــعــامــة  اإلدارة  قبل  مــن 
ممثلة  والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية 
في فيصل العرايشي، وهي املتعلقة 
الذي  اإلعالمية،  الــذاكــرة  بإحياء 
قيم  املــؤســســة  خــاللــه  مــن  تجسد 
التي  والوفاء  والتقدير  االعتراف 
أطرها  تجاه  إدارتها  سياسة  تشكل 
والتقنية،  واإلداريـــــة  اإلعــالمــيــة 
وتسعى من خالله إلى ربط املاضي 

الرسالة  استمرارية  في  بالحاضر 
وقيم  والتلفزة  ــإلذاعــة  ل النبيلة 

العمومية. الخدمة 
التكريمي،  اللقاء  هــذا  وخـــالل 
الراحل  وأصدقاء  زمالء  استحضر 
بحضور  ــداه،  ــ ال األغــضــف  محمد 
في  املهنية  مسيرته  أسرته،  أفــراد 
العمومي،  التلفزي  اإلعــالم  تطوير 
تنفيذ  جهود  في  إسهاماته  السيما 
تلفزية  قناة  أول  تأسيس  مشروع 
والشرق  إفريقيا  بشمال  جهوية 
قناة "العيون"،  في  ممثلة  األوسط، 

التي انطلق بثها سنة 2004.
ــذا الـــصـــدد، أجــمــعــت  ــ ــي ه ــ وف
املكرم،  حق  في  املقدمة  الشهادات 
أنه بصم في إدارته لقناة "العيون" 
الجهوية على أداء مهني، أبان فيه، 
التي  التعزية  برقية  في  ورد  كما 
إلى  السادس  محمد  امللك  وجهها  
يوم  وفاته  إثر  الراحل،  أسرة  أفراد 
02 ماي 2021، "عن كفاءة ومهنية 
ــروح  ب متشبعة  عــالــيــة  إعــالمــيــة 

على  شديدة  وغيرة  صادقة  وطنية 
ثوابت األمة ومقدساتها".

نجاح  أن  إلى  املتدخلون  ولفت   
ــل فـــي جــعــل هـــذه الــقــنــاة  ــراحـ الـ
مهامها  وتنجز  القرب  إعالم  تجسد 
إعالمية  خدمة  تقديم  في  الجسيمة 
عمومية ذات برمجة عامة ومتنوعة، 
بتعبير جهوي في أغلبيته، موجهة 
خصوصا لساكنة األقاليم الجنوبية 
مهني  مسار  باكورة  كان  لبالدنا، 
ابتداء  انطلق  ومتخصص،  مرجعي 

الراحل  ولــج  ملــا   ،1977 سنة  مــن 
ميدان الصحافة.

متابعة  فــي  تخصصه  وبفضل 
مــســتــجــدات الــقــضــيــة الــوطــنــيــة 
طاقم  بمعية  الراحل،  تمكن  األولى، 
مهنية  كفاءات  من  املكون  القناة، 
باألقاليم  مباشر  ارتباط  لها  شابة 
هذه  تنفيذ  ضمان  من  الجنوبية، 
لخطها  العمومية  اإلعالمية  الخدمة 
الواقعة  وااللــتــزامــات  التحريري 
تحمالت  دفتر  بموجب  عاتقها  على 
والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية  الشركة 
واعية  رؤيــة  على  ذلك  في  مستندا 
الترابية  الــوحــدة  عــن  الـــذود  بــأن 
إعالمية  معركة  أيضا  هو  للمملكة 
والتصدي  الحقيقة  تثبيت  أجل  من 
للمصالح  املعادية  لـ"البروباغندا" 

للوطن. العليا 
واعتبر املشاركون في هذا اللقاء 
التكريمي أن الراحل محمد األغضف 
للوطن  ترك  لكنه  دنيانا  غادر  الداه، 
صلة  يعد  كبيرا  إعالميا  صــرحــا 

إذ  الحسانية،  الثقافة  مــع  وصــل 
الجهوية،  "العيون"  قناة  تواصل 
كبرى  العيون،  مدينة  من  انطالقا 
بقيادة  املغربية،  صحرائنا  حواضر 
بدا،  عليوة  الزميل  بالنيابة  املدير 

املحافظة  بالنيابة،  املكلف  املدير 
وبرامجها  التحريري  خطها  على 
والرياضية،  والثقافية  السياسية 
وخـــاصـــة الـــنـــشـــرة اإلخـــبـــاريـــة 
بعد  يوما  يتوسع  التي  الرئيسية 
املغرب  فــي  مشاهديها  ــدد  ع ــوم  ي

وتندوف. وبموريتانيا 
ــم مــنــافــســة تــســع قــنــوات  ــ ورغ
الحوض  بثها  يستهدف  فضائية، 

الحسانية  للثقافة  الــجــغــرافــي 
)شنقيط، املوريتانية 1، املوريتانية 
املرابطون،  املوريتانية،  الثقافة   ،2
تظل  دافا(،  الــســاحــل،  املــحــضــرة، 

قناة "العيون" بجمهورها البالغ 5 
ماليني مشاهد، في الصدارة بفضل 
التي  املتميزة  املوضوعية  سمعتها 
سنة  منذ  املؤسسون  لها  رسمها 
2004، وبحجم إجمالي من ساعات 
بعد  سنة  ارتفاعه  يواصل  البث، 
أخرى، فبلغ في سنة 2021 أكثر من 
313 ساعة من اإلنتاجات الداخلية، 
و156 ساعة من اإلنتاج الخارجي.

هــذا  أن  إلـــى  ــارة  ــ ــ اإلش تــجــدر 
ــم فــيــه،  ــاء الــتــكــريــمــي ســاه ــق ــل ال
محمد  الـــراحـــل  أبــنــاء  بــحــضــور 
حمداتي  شبيهنا  ــداه،  ال األغضف 
في  السابق  العضو  العينني،  ماء 
ومسؤولي  الــدســتــوريــة،  املحكمة 
والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية  الشركة 
املكلف  املركزي  املدير  مماد،  محمد 
ــوات األمـــازيـــغـــيـــة، كــريــم  ــن ــق ــال ب

والعالقات  التواصل  مدير  سباعي، 
املؤسساتية، إلهام الهراوي، مديرة 
الرقمية،  والحلول  اإلشهار  مديرية 
والبرامج  اإلنتاج  مدير  خال،  علي 
لإلذاعة، وعبد اللطيف املبرع، مدير 
بنداود،  صباح  لــإلذاعــة،  األخــبــار 
باإلذاعات  املكلفة  املساعدة  املديرة 
الــجــهــويــة، بــاإلضــافــة إلــى زمــالء 

الراحل في قناة "العيون" الجهوية، 
وعدد  وثقافية  فنية  فعاليات  وكذلك 
وسائل  مختلف  من  الصحافيني  من 

اإلعالم الوطنية.

المعرض الدولي للكتاب: تكرمي الراحل لغ�ضف خدمة لثقافة الوحدة والتما�ضك


