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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

السعودية،  العربية  اململكة  أكدت   
الداعم  موقفها  على  الخميس،  اليوم 
ــاء في  ملــغــربــيــة الــصــحــراء، كــمــا جـ
محضر الدورة ال 13 الجتماع اللجنة 

املشتركة املغربية السعودية.
 وأشار املحضر إلى أن اململكة تدعم 
اململكة  بها  تقوم  التي  الجهود  أيضا 
سياسي  حل  إيجاد  أجل  من  املغربية 

بناء  الــتــوافــق،  أســاس  على  واقــعــي 
على قرارات مجلس األمن ذات الصلة 
ــراف األمـــني الــعــام لألمم  وتــحــت إشـ

املتحدة.
الثابت  دعمها  اململكة  ــددت  وجـ  
للمملكة  الترابية  للوحدة  واملوصول 

املغربية.
»الجانب  أن  الدورة  محضر  وذكر   

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

 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.

اللجنة امل�ضرتكة املغربية - ال�ضعودية ت�ضجل بارتياح ما 

تعرفه عالقات البلدين من دينامية لفتة يف قطاعات خمتلفة

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

مختلفة في الفترة األخيرة.
 13 ال  ــدورة  الـ محضر  فــي  ــاء  وج
املغربية  املشتركة  اللجنة  الجتماع 
بالرباط،  الخميس  اليوم   ، السعودية 
في  تــمــثــلــت  ــة  ــي ــام ــن ــدي ال ــذه  ــ ه أن 
واملسؤولني  ــوزراء  الـ زيـــارات  تبادل 
كــالــتــجــارة  مختلفة  ــطــاعــات  ق فـــي 
والصناعة، واملالية، والطاقة، والبيئة 
شهدته  عما  فضال   ، والسياحة... 
والفنية  التقنية  املجاالت  من  العديد 

والثقافية من تطور ملموس.
يضيف  ــة،  ــجــن ــل ال الحــظــت  ــا  ــم ك

االستثمارية  الجوانب  أن  املحضر، 
إلى  ترقى  ال  والتجارية  واالقتصادية 
املتاحة  والــفــرص  اإلمكانيات  حجم 
اإلمكانيات  ظل  في  خاصة  بالبلدين، 
ــتــي تــوفــرهــا  والـــفـــرص الــكــبــيــرة ال
القطاع  دعوة  تمت  كما  اقتصاداتهما، 
رجــال  ومجلس  بالبلدين  الــخــاص 
األعمال املشترك، إلى انخراط أكبر في 

هذه الدينامية.
إلى  التوصل  الدورة  هذه  وشهدت   
النصوص  من  لعدد  النهائية  الصيغ 
شتى  همت  واالتفاقيات  القانونية 
سيتم  الــثــنــائــي،  الــتــعــاون  مــجــاالت 
االستحقاقات  خــالل  عليها  التوقيع 

القادمة.

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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ــابــت  ــث ــودي جــــدد دعـــمـــه ال ــعـ ــسـ الـ
للمملكة  الترابية  للوحدة  واملوصول 

الشقيقة«. املغربية 
 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.
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كشف سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس 
الحمراء،  الساقية  العيون  جهة  مجلس 
التوصل  ــم  ت هـــام  ــاق  ــف ات تفاصيل  عــن 
بشأن  املغربية  امللكية  الخطوط  مــع  لــه 
والدار  العيون  بني  جوية  الخطوط  زيادة 
أن  شأنه  من  الذي  االتفاق  وهو  البيضاء، 
ومدن  العيون  جهة  بني  الربط  في  يساهم 

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

والسبت. 
شكلت  لطاملا  التي  اإلتفاقية 

والتي  للساكنة،  حيويا  مطلبا 
ابتداء  التنفيذ  حيز  ستدخل 
ستنضاف  ــيــوز،  ــول ي  5 ــن  م
الهامة  االتفاقيات  عديد  إلى 
التي وقعها مجلس الجهة مع 

املغربية  امللكية  الخطوط 
فـــي مـــجـــال الــربــط 
جهة  بــني  الــجــوي 
الساقية  الــعــيــون 
الـــحـــمـــراء ومـــدن 
شـــمـــال املــمــلــكــة، 
ملجلس  سبق  فقد 
أبـــرم  أن  الــجــهــة 
في  اتفاقيات  عدة 

عدد  مضاعفة  شملت  والتي  اإلطــار،  هذا 
من  البيضاء  والدار  العيون  بني  الرحالت 
ثالثة  وإنشاء  رحلة،   14 إلــى  رحــالت   7
بالعاصمة  العيون  تربط  جوية  خطوط 
ــاء  ــع ــام اإلثــنــني واألرب ــك أيـ ــاط وذلـ ــرب ال
والجمعة، عالوة على رحلتني جويتني بني 
واألحد،  الجمعة  يومي  ومراكش  العيون 
وكذا افتتاح خط جوي جديد يربط مدينة 
خالل  من  البيضاء  الدار  بمدينة  السمارة 
ورحلة  أســبــوع،  كــل  مباشرتني  رحلتني 
جوية يومية نحو أكادير بدل أربعة رحالت 

جوية في األسبوع.
تعزز  أن  شأنها  من  تاريخية  اتفاقيات 
التطور  إلى  بالنظر  الجهة،  ومكانة  دور 
السنوات  فــي  عرفته  الـــذي  واإلشــعــاع 
الجدية  مدى  يعكس  الذي  الشي  األخيرة، 
واإللتزام الذي تعرفه رئاسة الجهة ممثلة 
ولد  حــمــدي  ســيــدي  السيد  شخص  فــي 
من  الجهود  يبذل  فتئ  ما  والذي  الرشيد، 
ظروف  وتحسني  بالجهة  االرتــقــاء  أجــل 
اإللتزام  على  والحرص  ساكنتها،  عيش 
ساكنة  تجاه  قطعها  التي  بالوعود  التام 
من  الجوية  الــرحــالت  بمضاعفة  الجهة 
مع  التفاعل  وكــذا  الشمالية،  املــدن  وإلــى 
للسكان  املتزايدة  واالحتياجات  املتطلبات 
من  االقــتــصــاديــني  والفاعلني  والــســيــاح 
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

اعمال دورة �ضهر يونيو 2022

 ا�ضتجابة ملطالب �ضاكنة اجلهة مت التفاق مع اخلطوط امللكية املغربية باإ�ضافة ثالثة رحالت يومية تربط
 العيون بالدار البي�ضاء بداية من �ضهر يوليوز القادم

رئيس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد يؤكد:

 جلنة الـ24/ال�ضحراء: جمهورية غينيا تعرب
عن دعمها ملخطط احلكم الذاتي
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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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أخــنــوش،  عــزيــز  السيد  ــرأس  تـ
االثنني  يــومــه  الــحــكــومــة،  رئــيــس 
توقيع  حــفــل   2022 يــونــيــو   13
برنامج  تنفيذ  حول  اتفاقية  إطــار 
وأساتذة   التعليم  أستاذات  تكوين 
االبــتــدائــي والــثــانــوي فــي أفــق 
وزارة  ــني  مــبــرمــة  ب سنة2025، 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
الوطنية  التربية  ووزارة  واالبتكار 
ووزارة  والرياضة  األولي  والتعليم 

 االقتصاد واملالية. 
تجسيدا  البرنامج  ــذا  ه يــأتــي 
يوليها  الــتــي  السامية  للعناية 
محمد  املــلــك  ــة  ــالل ــج ال صــاحــب 
وأيــــده  اهلل  ــادس  نـــصـــره  ــســ ــ ال
والبحث  والتكوين  التربية  لقضايا 
أساسية  رافعة  باعتبارها  العلمي 
العنصر  البشري   وركيزة  لتأهيل 
التنموي،  املــشــروع  فــي  محورية 
اإلطار  القانون  ملقتضيات  وتنفيذا 
املتعلق  بمنظومة   17-51 رقـــم 
العلمي  والبحث  والتكوين  التربية 
التي  الجديد،  التنموي  والنموذج 
مـــن  مستوى  الـــرفـــع  مـــن  جــعــلــت 
وعناية  تكوينا  واألستاذ  األستاذة 

من  للرفع  أساسيا  مدخال  وتحفيزا 
والتكوين  ببالدنا.  التربية  جــودة 
جديدة  هندسة  إرســاء  عبر  ــك  وذل
للتكوين األساس قوامها 5 سنوات، 
يــتــم الــتــكــويــن خــاللــهــا فــي ثالثة 
 فضاءات متكاملة )التكوين األساس 
التربية  فــي  اإلجـــازة  مسالك  فــي 
املختصة،  الجامعية  باملؤسسات 
الجهوية  باملراكز  املهني   والتأهيل 
والتدريب  والتكوين،  التربية  ملهن 

باملؤسسات التعليمية(. 
تلبية  البرنامج  هذا  يــروم  بهذا 
من  واملستقبلية  اآلنية  الحاجيات 
بمختلف  واألســاتــذة  األســتــاذات 
 تخصصات سلكي التعليم االبتدائي 
اإلجازة  مسالك  وجعل  والثانوي، 
في التربية رافدا أساسا لولوج مهن 
 التدريس، وذلك من خالل الرفع من 
أكثر  وجعلها  االستيعابية،  طاقتها 
التكوين  جــودة  وتحسني  جاذبية 

 األساس بها.  
لخمس  البرنامج  هذا  مدة  تمتد 
الحكومة  له  خصصت  وقد  سنوات 
أربعة  مليارات  يفوق  ماليا  غالفا 

درهم. 

  تنفيذ برنامج تكوين اأ�ضتاذات واأ�ضاتذة   التعليم البتدائي والثانوي يف اأفق �ضنة 2025

 جتويد التعليم العايل �ضي�ضاهم يف تعزيز اإ�ضعاع جهة العيون –

ال�ضاقية احلمراء على امل�ضتويني القاري والدويل
لفتيت يعقد اجتماع

 عمل مع نظريه الإ�ضباين

والبحث  العالي  التعليم  وزيــر  قــال 
العلمي واالبتكار، عبد اللطيف ميراوي، 
“تجويد  إن  بالعيون،  الجمعة  اليوم 
الجامعة  دور  وتعبئة  العالي  التعليم 
سيساهم في تعزيز إشعاع جهة العيون 
املستويني  على  الحمراء  الساقية   –

القاري والدولي”.
وأكد السيد ميراوي، في كلمة له خالل 
املناظرات  من  عشر  الحادية  املحطة 
الجهوية حول املخطط الوطني لتسريع 
تحول منظومة التعليم العالي والبحث 
مواكبة  ضرورة  على  واالبتكار،  العلمي 
هذه  تعرفها  التي  التنموية  الدينامية 
جــودة  ذي  تكويني  بــعــرض  الــجــهــة، 
النسيج  يحتاجها  التي  الكفاءات  يوفر 
قدرات  وتطوير  الجهوي،  االقتصادي 
مناخ  لخلق  واالبتكار  العلمي  البحث 
الوطنية  االستثمارات  جذب  على  يحفز 

والدولية.
دول  عــدة  فتح  أن  الــوزيــر  وأضـــاف 
بمدينة  لها  عامة  قنصليات  صديقة 
العيون، يكرس ليس فقط سيادة املغرب 
أيضا  يشكل  بل  أراضيه،  على  الكاملة 
تنعكس  أن  البديهي  من  للتنمية  رافعة 
املنطقة  كافة  على  اإليجابية  آثــارهــا 

اإلفريقية جنوب الصحراء.
الجهوية  املناظرة  أشغال  أن  وسجل 
الـ 11 لجهة العيون – الساقية الحمراء، 
املنظمة في إطار بلورة املخطط الوطني 

العالي  التعليم  منظومة  تحول  لتسريع 
PACTES-( ثوالبح العلمي واالبتكار
الستعراض  فرصة  تشكل   ،)RI 2030
التي  التشاورية  اللقاءات  خالصات 
الفاعلني  مختلف  مــع  عــقــدهــا  ســبــق 
ــوف عـــن كــثــب على  ــوق ــل ــجــهــة، ل ــال ب
يتعلق  ما  في  وتطلعاتهم  انتظاراتهم 

بجامعة الغد.
خالل  من  املنشود  الطموح  أن  وأكد 
املخطط الوطني لتسريع تحول منظومة 
العلمي  والــبــحــث  الــعــالــي  التعليم 
واالبــتــكــار، هــو إرســـاء نــمــوذج جديد 
أقطاب  على  يرتكز  املغربية  للجامعة 
اإلطار  توفر  دولية  بمواصفات  جامعية 
وتنمية  الغد  كــفــاءات  لتكوين  املالئم 
مهاراتهم وقدراتهم اإلبداعية، مبرزا أن 
هذا النموذج سيمكن من توفير الظروف 
األكــاديــمــي  املــســار  بــإنــجــاح  الكفيلة 
خالل  من  والطالب،  للطالبة  والعلمي 
ــرض  ــاجــع وع تــوجــيــه بــيــداغــوجــي ن
تعليمي يرتكز على مقاربات بيداغوجية 
مجاالت  في  موازية  وتكوينات  مبتكرة، 
مواكبة  على  قــدراتــهــم  تــعــزز  حيوية 

التحوالت السريعة لسوق الشغل.
تنظيم  تــم  التظاهرة،  هــذه  وخــالل 
فضاء  خلق  تروم  مستديرة  موائد  أربع 
الفاعلني  كــافــة  مــع  الــنــقــاش  لتعميق 
ــع أســس  ــل وضـ والـــشـــركـــاء، مـــن أجـ
يكرس  املغربية  للجامعة  جديد  نموذج 

الجهوية  والتنمية  االجتماعي،  اإلدماج 
وكذا  االقتصادي،  واإلدمــاج  املندمجة، 

التميز األكاديمي والعلمي.
من  مجموعة  عــلــى  الــتــوقــيــع  وتـــم 
ــات بـــني جــامــعــة ابـــن زهــر  ــي ــاق ــف االت
اللقاء،  هــذا  خــالل  بالجهة  وشركائها 
والــي  الخصوص  على  حضره  الــذي 
عامل  الحمراء  الساقية   – العيون  جهة 
إقليم العيون عبد السالم بكرات، وعمال 
وبوجدور،  وطرفاية  السمارة  أقاليم 
ورئيس  الــجــهــوي،  املجلس  ورئــيــس 
من  عــدد  جانب  إلــى  زهــر،  ابــن  جامعة 
ورؤساء  بالعيون  املعتمدين  القناصل 
املؤسسات  ورؤســاء  مغربية،  جامعات 
زهر،  ابــن  لجامعة  التابعة  الجامعية 
واملنتخبني،  الــبــرملــانــيــني  ــن  م ــة  ــل وث
واالجتماعيني،  االقتصاديني  والشركاء 
ورؤساء املصالح الخارجية، ومجموعة 
اإلدارية  واألطر  الباحثني  األساتذة  من 
املناظرة  هذه  وتأتي  والطلبة.  والتقنية 
التشاورية،  اللقاءات  ألشغال  تتويجا 
من  املتدخلني  كل  على  انفتحت  التي 
وتقنية  ــة  إداري وأطــر  باحثني  أساتذة 
خاصة  الشركاء،  مختلف  وكذا  وطلبة، 
والجهويني،  االقــتــصــاديــني  الفاعلني 
تعبئة  بهدف  وذلــك  املدني؛  واملجتمع 
جديد  نموذج  لبناء  الجماعي  الذكاء 

للجامعة املغربية.

السيد  الــداخــلــيــة  ــر  وزيـ عــقــد 
ونظيره  لــفــتــيــت،  الــوافــي  عــبــد 
اإلســبــانــي، الــســيــد فــيــرنــانــدو 
األربعاء  اليوم  مارالسكا،  غراندي 
بمدريد، اجتماع عمل أجريا خالله 
من  عــدد  حــول  معمقة  محادثات 

القضايا ذات االهتمام املشترك.
ــرك أن  ــشــت ــالغ م ــ وأوضـــــح ب
اللقاء،  هذا  خالل  ذكرا  الوزيرين 
للعالقات  االستراتيجية  باألهمية 
القائمة بني اململكتني، والتي تنهل 
من روابط الصداقة واألخوة التي 
امللك  الجاللة  صاحب  بني  تجمع 
الجاللة  وصاحب  السادس  محمد 

امللك فيليبي السادس.
ــران، فــي هــذا  ــ ــوزي ــ وأشــــاد ال
النموذجي  بالتعاون  الــســيــاق، 
الداخلية  وزارتـــي  مصالح  بــني 
تكريسا  يأتي  ــذي  وال بالبلدين، 
املسبوقة  وغير  الجديدة  للدينامة 
وإسبانيا،  املغرب  بني  للعالقات 
واالحترام  الشفافية  على  القائمة 
ــتــعــاون  ــة، وال ــادل ــب ــت ــثــقــة امل وال
الــصــريــح والــوثــيــق والــتــشــاور 

الدائم.
لفتيت  الـــســـيـــدان  نـــوه  كــمــا 
بالجهود  باملناسبة،  ومارالسكا، 
ــل الــتــنــزيــل  ــ ــن أج ــة مـ ــذولـ ــبـ املـ
ــنــقــاط  الــتــدريــجــي ملــخــتــلــف ال
الطريق  خــارطــة  فــي  املتضمنة 

املحادثات  أعــقــاب  فــي  املعتمدة 
الجاللة  صــاحــب  أجــراهــا  الــتــي 
رئيس  مع  السادس  محمد  امللك 
الحكومة اإلسبانية، فخامة السيد 
زيــارتــه  خــالل  سانشيز،  بــيــدرو 
شهر  املغربية  للمملكة  الرسمية 

أبريل املاضي.
على  الــضــوء  الــطــرفــان  وسلط 
ــي اإلســبــانــي  ــرب ــغ الــتــعــاون امل
الهجرات  مجاالت  في  النموذجي 
واألمن، السيما في مجال مكافحة 
اإلرهـــــاب والـــجـــرائـــم الــعــابــرة 
ضــرورة  على  مشددين  للحدود، 
هذا  في  لتعاونهما  أكبر  تعزيز 

املجال.
على  الحفاظ  أهمية  أبــرزا  كما 
اإلقليمي،  واالستقرار  لألمن  مناخ 
ــا رئــيــســيــا  ــدفـ ــى هـ ــق ــب الـــــذي ي
تتطلب  مــشــتــركــة،  ومــســؤولــيــة 
تعاونا فعاال في مختلف املجاالت 
ــل مــواجــهــة الــتــحــديــات  مــن أجـ
واملخاطر التي تهدد أمن البلدين.

باستئناف  الــوزيــران  ورحــب   
على  واتــفــقــا   " "مرحبا  عملية 
قطاعاتهما  بني  التنسيق  تعزيز 
أكبر  ضمان  بهدف  وذلك  املعنية 
العملية،  لهذه  النجاح  مــن  قــدر 
بدور  السياق  هــذا  في  مشيدين 
مؤسسة محمد الخامس للتضامن 

في قيادة هذه العملية.
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صدق مجلس الوزراء املوريتاني، 
مشروع  على  األربعاء،  امس  يوم 
على  بــاملــصــادقــة  يسمح  ــون  ــان ق
الجوار  وحسن  الصداقة  معاهدة 
والتعاون بني الحكومة املوريتانية 
في  املوقعة  اإلسبانية،  ونظيرتها 
في  مــدريــد  اإلسبانية  العاصمة 

ال24 يوليو 2008.
وفق بيان مجلس الوزراء، تنص 
املعاهدة املذكورة على وضع إطار 
البلدين،  بني  السياسي  للتشاور 
عالي  دوري  اجتماع  عبر  وذلــك 
وتفعيل  وتــشــجــيــع  ــوي،  ــت ــس امل
بني  واملالي  االقتصادي  التعاون 
الطرفني، وكذلك التعاون في مجال 
اتفاق  الي  باالستناد  وذلك  الدفاع 
التعاون في هذا املجال املوقع سنة 

.1989
تشجع  ــه،  ذات املصدر  وبحسب 
أجل  من  التعاون  على  املعاهدة 
في  املشتركة  اللجنة  عبر  التنمية 
الديمقراطية  الحكامة  مــجــاالت 
والتنمية املؤسساتية وبناء السلم 

وتلبية االحتياجات االجتماعية .
التعاون  على  املعاهدة  وتشجع 
في مجال األمن الغذائي، ومكافحة 
والثقافة،  والتعليم،  املــجــاعــة، 
التعاون  الــى  والــصــحــة،إضــافــة 
والشؤون  القانوني،  املجال  في 
وتنقل  ــرة،  ــج ــه وال الــقــنــصــلــيــة، 
األشــخــاص ومــكــافــحــة اإلرهـــاب 
والــجــريــمــة املــنــظــمــة، وتــهــريــب 

املخدرات.
على  التصديق  خطوة  وتــأتــي 

زيارة  من  أسبوعني  بعد  املعاهدة 
»دونيا  إسبانيا  ملكة  بها  قامت 
ليتيسا« إلى العاصمة املوريتانية 

نواكشوط.
محمد  املوريتاني  الرئيس  وكان 
نظم  قــد  الــغــزوانــي  الشيخ  ولــد 
منتصف مارس املاضي زيارة عمل 
للملكة اإلسبانية بدعوة من ملكها.

وصف  املذكورة  الزيارة  وخالل 
بيدرو  االسبانية  الحكومة  رئيس 
بالحليف  موريتانيا  سانشيز، 
مجاالت  فــي  السبانيا  املــحــوري 
رغبة  عن  معبرا  ــدفــاع،  وال األمــن 
مــدريــد فــي تــعــزيــز الــتــعــاون مع 
»الهجرة  مجاالت  في  نواكشوط 
ــد والــتــعــلــيــم والــصــحــة  ــصــي وال

والتنمية«.

عضو  ــس،  ــدري ــن ب ــد  خــال ســلــط 
"جمعية  الحكومية  غير  املنظمة 
للحكم  املــغــربــيــة  ــادرة  ــبـ املـ ــم  دعـ
الضوء  نــيــويــورك،  فــي  الذاتي"، 
على املخطط املغربي للحكم الذاتي 
قائما  "مبتكرا"  حــال  بــاعــتــبــاره 
في  باملضي  والكفيل  التوافق  على 
إلى  للتوصل  السياسية  العملية 

حل لقضية الصحراء.
ــد بـــنـــدريـــس، في  ــســي وقــــال ال
الـ24  لجنة  أعضاء  أمــام  له  كلمة 
"هذا  إن  املتحدة،  لألمم  التابعة 
حقيقية  ــة  ــرص ف شــكــل  املــخــطــط 
التوصل  بهدف  املفاوضات  لبدء 
في  الــنــزاع،  لهذا  نهائي  حل  إلــى 
احترام للشرعية الدولية، وتماشيا 
األمم  ميثاق  ومــبــادئ  ــداف  أه مع 
العام  األمــني  أن  سيما  ال  املتحدة، 
لألمم املتحدة ومبعوثه الشخصي، 
اعترفوا  قد  األمــن،  مجلس  وكذلك 
بأن املخططات السابقة غير ممكنة 

وبالتالي تم التخلي عنها".
قد  األمــن  مجلس  أن  إلى  وأشــار 
في  الذاتي،  الحكم  مخطط  وصف 
 ،2007 عــام  منذ  ــه  ــرارات ق جميع 
مصداقية"  وذو  "جاد  جهد  بأنه 
إلى  مشيرا  الصحراء،  قضية  لحل 
في  بــوضــوح  حـــدد  "املجلس  أن 
هذا  إنهاء  معايير  األخيرة  قراراته 
سياسي  حل  في  املتمثلة  النزاع، 
واقعي وعملي ومستدام، قائم على 

التوافق".
الحكم  "مخطط  أن  على  وشــدد 
يستجيب  الــذي  الحل  هو  الذاتي 

لكل هذه املعايير".
السيد  أشــار  ذلــك،  على  عــالوة 
الحكم  مخطط  أن  ــى  إل بــنــدريــس 

مجلس  بــدعــم  يحظى  ال  ــي  ــذات ال
األمن الدولي فقط، بل إن "الغالبية 
جميع  مــن  الــبــلــدان  مــن  العظمى 
الحكم  مخطط  تدعم  العالم  مناطق 

الذاتي املغربي".
الــدول  من  "العديد  أن  وأضــاف 
في  أعربت،  وأملانيا  إسبانيا  مثل 
بشكل  دعمها  عن  األخيرة،  اآلونــة 
يحترم  ــذي  الـ الــحــل  لــهــذا  علني 
الثقافية  والحقوق  اإلنسان  حقوق 
الصحراء  لسكان  اللغوي  والتنوع 
الحكم  مخطط  أن  مبرزا  املغربية"، 
القابل  الوحيد  الحل  "هو  الذاتي 

للتطبيق".
الذاتي  الحكم  مخطط  أن  وأبــرز 
دولــيــني  لــخــبــراء  بالنسبة  يــعــد، 
حــداثــة  األكــثــر  "الحل  لــلــقــانــون، 
السلطة"،  لتفويض  وديمقراطية 

في  الذاتي  الحكم  أن  إلــى  مشيرا 
أجزاء كثيرة من العالم حسم العديد 
من النزاعات ويقدم حال قائما على 
"رابح-رابح"  إطــار  فــي  التوافق 
ويحافظ على وحدة وسيادة الدول 
مع االحترام التام للقانون الدولي.

الذاتي  الحكم  مخطط  "إن  وقال 
في  الحق  املحليني  للسكان  يضمن 
ديمقراطية  بطريقة  شؤونهم  تدبير 
الالزمة  ــوارد  املـ لهم  يضمن  كما 

املنطقة". لتنمية 
أن  إلى  بندريس  السيد  وخلص 
يستطيعون،  املحليون  "السكان 
تدبير  املــخــطــط،  ــذا  هـ ــار  ــ إط فــي 
واالقتصادية  السياسية  شؤونهم 
احترام  مع  والثقافية  واالجتماعية 
السيادة الوطنية والوحدة الترابية 

للمغرب".

باالمم  ال 24  لجنة  أمام  املتدخلني  أحد  ندد   
املتحدة في نيويورك باالنتهاكات الجسيمة لحقوق 
النساء واألطفال التي ترتكبها "البوليساريو" في 
البلد  مع  الكامل"  "بالتواطؤ  تندوف،  مخيمات 

املضيف الجزائر.
التابعة  الـ24  لجنة  أمام  حديثه  معرض  وفي 
املجتمع  انتباه  بناني  سعد  لفت  املتحدة،  لألمم 
"ال  تندوف،  مخيمات  في  أنه  حقيقة  إلى  الدولي 
أشكال  أبشع  من  واألطفال  النساء  استثناء  يتم 
والنفسي  الجسدي  العنف  ذلك  في  بما  العنف، 
الذي ترتكبه +البوليساريو+ بالتواطؤ الكامل من 

الدولة املضيفة".
وأضاف أنه في صورة أصبحت واقعا يوميا 
تعاني  عقود،  مدى  على  لهن  بالنسبة  مأساويا 
في  لحقوقهن  جسيمة"  "انتهاكات  من  النساء 

مخيمات تندوف.
واستنكر السيد بناني، خالل االجتماع السنوي 
للجنة الـ24، كون النسان "محتجزات رغما عنهن، 
ويعانني من جميع أشكال املعاملة السيئة، بما في 
ذلك االغتصاب والوالدة القسرية. وقد رأت بعض 
األمهات أطفالهن يرحلون قسرا، ودون موافقتهن، 
دماغ  لغسيل  يتعرضون  حيث  أخرى،  بلدان  إلى 

وتلقني أيديولوجي".
أصبح  قد  االستعباد  أن  إلى  املتحدث  وأشار 
ظاهرة "عامة ومألوفة" في مخيمات تندوف، وذلك 
وفقا للعديد من املنظمات غير الحكومية ووكاالت 

حقوق اإلنسان الدولية.
كشفت  متعددة  وشهادات  تقارير  "إن  وقــال 
التي  والحرمان  للعبودية  املعاصرة  األشكال  كل 
في  تندوف،  مخيمات  في  النساء  منها  تعاني 
صمت، وطيلة عقود"، مشيرا إلى أن "االنتهاكات 
مفاجأة  ليست  للمرأة  اإلنسان  لحقوق  املمنهجة 
لألسف، ال سيما عندما نعلم أن ما يسمى بـ"زعيم 
إجرامي  سجل  له  غالي،  إبراهيم  البوليساريو"، 
كما  واالغتصاب،  الجنسي  العنف  يشمل  طويل، 

يتضح من حالة خديجتو محمود".

وأشار إلى أن املدعو غالي يحاكم في إسبانيا 
أعمال  إلى  باإلضافة  اإلنسانية،  ضد  جرائم  على 

تعذيب واغتياالت واختفاء قسري ضد املدنيني.
الكارثية  الوضعية  بناني  السيد  أبــرز  كما 
التي يعيشها األطفال في مخيمات تندوف، الذين 
أصبحوا من أكبر ضحايا جماعة "البوليساريو" 

اإلرهابية املسلحة.
وأضاف "في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، 
والفتيان،  للفتيات  العسكري  التدريب  يستمر 
في  وعسكرية،  وإرهــابــيــة  إجــرامــيــة  ــراض  ألغـ
مخيمات تندوف، من قبل +البوليساريو+، تحت 
إشراف البلد املضيف، الجزائر، وذلك في تجاهل 
الدولي،  اإلنساني  والقانون  اإلنسان  لحقوق  تام 
مع اإلفالت التام من العقاب"، مبرزا أن "األسوأ 
من ذلك يكمن في كون هؤالء األطفال يتم اقتيادهم 
بكامل  مجهزة  عسكرية  بوحدات  لاللتحاق  قسرا 

املعدات العسكرية القتالية الضرورية".
وقال إن "شبكات التواصل االجتماعي فضحت 
هذه املمارسات الوحشية واإلجرامية املتمثلة في 
بما  كأطفال-جنود،  املخيمات  من  األطفال  تجنيد 
على  قبل +البوليساريو+،  من  الفتيات،  ذلك  في 
أراضي البلد املضيف، في انتهاك صارخ للقانون 
نظام  أن  مضيفا  الطفل"،  حقوق  وألبسط  الدولي 
روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصف 
حتى  أنه  .وأبرز  حرب  جريمة  بأنه  الوضع  هذا 
موقع "البوليساريو" على اإلنترنت عرض صورا 

ومقاطع فيديو ألطفال مجندين عسكريا.
تقديم  من  "بدال  بالقول:  بناني  السيد  ونــدد 
فإن  أفــضــل،  ملستقبل  وتكوينهم  لهم  املعرفة 
فيهم  تغرس  +البوليساريو+  املسلحة  الجماعة 

الكراهية والعنف والحرب".
وخلص السيد بناني إلى أن "الوقت قد حان 
األمم  سيما  وال  الدولي،  املجتمع  يحاسب  لكي 
املتحدة، +البوليساريو+ والبلد املضيف ملخيمات 
الجسيمة  االنتهاكات  على  الجزائر،  تــنــدوف، 
املرتكبة ضد النساء واألطفال في هذه املخيمات".

الحاج بوطيب نائب رئيس جامعة الدراجات 
في ذمة اهلل 

بسم اهلل الرحمان الرحيم،

ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمن ُزْحِزَح  "ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوِإنََّما ُتَوفَّ
ْنَيا ِإلَّا َمَتاُع اْلُغُروِر." َة َفَقْد َفاَز َوَما اْلَحَياُة الدُّ اِر َوُأْدِخَل اْلَجنَّ َعِن النَّ

صدق اهلل العظيم

عميقني،  وحزن  وأسى  منكسرة  بقلوب 
للدراجات  املغربية  امللكية  الجامعة  تنعي 
فقيد الدراجة املغربية املرحوم قيد حياته 
 17 الجمعة  يــوم  بوطيب  لحسن  الحاج 

يونيو 2022.
لحسن  الحاج  املرحوم  أن  املعلوم  ومن 
طــرف  مــن  محبوبا  كـــان  ــذي  الـ بــوطــيــب 
تعرف  أو  عرفه  من  وكل  والعام  الخاص 
الرياضة  لخدمة  حياته  كــرس  قد  عليه، 
وجه  على  والدراجة  عامة  بصفة  املغربية 

الخصوص.
الفقيد الحاج لحسن بوطيب رحمة اهلل 
كسفير  دولي  وسام  على  الحاصل  عليه، 
للدراجة العاملية من طرف االتحاد الدولي 
يحصل  مغربي  أول  يعتبر   ،2010 سنة 
كان  وقد  للدراجات  دولي  حكم  درجة  على 
أحد  تأسيس  في   1960 سنة  الفضل  له 
أكبر الجمعيات الرياضية الوطنية الرائدة 
في رياضة سباق الدراجات، فريق االتحاد 

البيضاوي للدراجات.
كما كان للمرحوم إسهامات كبيرة في تطوير رياضة سباق الدراجات ببالدنا ولطاملا 

اعتبر مرجعا خبر األميرة الصغيرة ولم تغب عنه ال أدق التفاصيل وال عظامها.
بحضور  الظهر  صالة  بعد  البيضاء  بالدار  الرحمة  بمقبرة  الفقيد  جثمان  وسيوارى 

مسؤولي الجامعة امللكية املغربية للدراجات ومحبيه.
اللهم ارحم فقيدنا العزيز بواسع رحمتك واسكنه فسيح جناتك مع النبيني والصديقني 
والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا؛ اللهم نور قبره ويسر حسابه وتجاوز عنه؛ 
والعربية  املغربية  الدراجة  عائلة  وكل  األقربني  وعشيرته  أسرته  أفراد  كافة  ألهم  اللهم 
واألموات،  منهم  األحياء  املسلمني  جميع  وارحم  والسلوان،  الصبر  جميل  واألفريقية 

والحقنا بهم مسلمني مؤمنني يارب العاملني؛ وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
ا إليه راجعون. ا هلل وإنَّ وإنَّ

عن أسرة الدراجة املغربية
األستاذ محمد بن املاحي
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حــرائــق  انــدلــعــت  عــام 2021  صــيــف  فــي 
بشكل  القبائل  منطقة  غابات  في  جهنمية 
خسائر  خلفت  الحرائق  هذه  ومريب،  غريب 
حتى  والبشر،  والحيوان  النبات  في  فادحة 
واملسببات  ــاب  األســب عــن  التحقيقات  أن 
والسياسي  اإلجــرامــي  الفعل  بني  ما  تاهت 
على  ركز  العسكري  االتهام  أن  إال  والطبيعي، 
املعارضة  فــي  املتمثلة  الخارجية  األيـــادي 
النوم  وُتَطّيــر  تقلق  أصبحت  التي  الخارجية 
من عيون جماعة الكبرانات، وتحركت وكالت 
كراغلة  بقايا  إلى  نسبة   ( الكرغـولية  األنباء 
العسكرية"  شنقريحة   " ومجلة  األتراك( 
الرسمية  وغير  الرسمية  اإلعالمية  والقنوات 
التابعة للعسكر الجزائري  و كالت التهم إلى 
العصية  الجزائر  واستقرار  بأمن  املتربصني 
واالتهام  هكذا(،  الناتو)  وحلف  فرنسا  على 
إلى  وجه  الحرائق  تلك  إشعال  في  الرئيسي 
التي  األمازيغية"  القبائلية  املـــاْك  "حركة 
كبرانات  شلة  قبضة  من  باالستقالل  تطالب 
على  تنشط  التي  رشاد  حركة  وإلى  فرنسا، 

األراضي البريطانية بشكل سلمي وقانوني.
عقلية  عن  الغابوية  الحرائق  تلك  َعـّرْت  لقد 
وكشفت  فرنسا،  كبرانات  وجبروت  وتسلط 

عـــن مــكــامــن ومــكــونــات 
ــام الـــعـــســـكـــري  ــ ــظ ــ ــن ــ ال
النيران  تلك  الجزائري،  
ــان وقـــودهـــا مــدنــيــون  كـ

في  املــشــاركــة  على  أرغــمــوا  وعــســاكــر  ــزل  ع
وتحولوا  والقبائل  وزو  تيزي  حرائق   إطفاء 
قبل  فرنسا  كبرانات  تناحر  ضحايا  ــى   إل
األمر  بهم  ووصل  ببوتفليقة،  اإلطاحة  وبعد 
جمال  املــواطــن  وحــرق  التضحية  حــد  ــى  إل
تورط  على  للتغطية  وبهتانا  ظلما  اسماعيل 
من  لالنتقام  الحرائق  إشعال  في  شنقريحة 
العسكر  حكم  يرفضون  الذين  القبائل  سكان 
أحذية  تحت  االنتخابات  كل  في  واملشاركة  
أجل  من    !!! الجنيراالت  الكبرانات/  شلة  

تنفيذ  أوامر  موسكو و باريس ...
ففي خضم هذا التدافع الجزائري والصراع 
قديمان  شخصان  بــرز  والسلطة  املــال  على 
جديدان : األول بوال األركان  شنقريحة الذي 
خالد  آخر  مجرم  بشهادة  صالح  القائد  اغتال 
الروسية  الدبابات  مروض  شنقريحة  نــزار، 
في الصحاري الجزائرية وقائد معارك وهمية 
ضد الرمال بالذخيرة الحية )...( وهو جالس  
اإلرهابية  التنظيمات  حامي  أريــكــة   على 

ــب  ــري ــه ــت واملـــــهـــــوس ب
ــحــة والــكــوكــايــني  األســل
البوليساريو  بمساعدة 
 ، اللبناني  اهلل  وحـــزب 
املجيد  عبد  العربيد  الجزائر   رئيس  والثاني 
تبون الذي عينه الكبران املغتال احمد القائد  
صالح، كوميدي وبارع في لغة الكذب وفبركة 
الجزائري  الشعب  عقول  لتشتيت  األحــداث 
املنهك من الوقوف في الطوابير للظفر بكيس 
حليب وحبات بطاطا ... فزادوه لحم الحمير 

ونهيق النقانق .
القبائل،  منطقة  في  النيران  اندلعت  عندما 
املساعدة  تقديم  إلى  املغربي  العاهل  سارع 
"كندير  طائرات   مشاركة  تبون  على  وعرض 
CANADAIR  " املغربية املخصصة إلطفاء 
العسكري  النظام  لكن  الغابات،  في  الحرائق 
جملة  املغربية  املساعدات  رفض  الجزائري 
طائرات اسبانية ...  وتفصيال، وفضلوا كراء 
بل وذهب بهم األمر- كذلك - إلى اتهام املغرب 

في إشعال غابات القبائل.
لقد حل صيف هذه السنة وسجلت درجات 
تكرار  مــن  الــخــوف  ــدأ  وب قياسية،  حــراريــة 
بعدما  خــاصــة  املــاضــيــة  الــســنــة  ســيــنــاريــو 

َكــنديـْر  طــائــرات  صانعة   – كندا  اعترفت 
وبرئيسها  القبائل  بجمهورية   – الشهيرة 
فرحات مهني وفتح سفارة لجمهورية القبائل 
انفعاليون  فرنسا  كبرانات  أن  وبما  كندا،  في 
من  والشتم  السب  من  نصبها  ستنال  فكندا 
مخيلة  في  فقد  لكن  الضاربة  القوة  الجزائر 

تبون.
دولي  ملعرض  تدشينه  وخــالل  هــذا  تبون 
عند  وقوفه  وخالل   ،)...( الجزائر  في  تجاري 
أمريكي  عــارض  من  طلب  األمريكي  الجناح 
له  يتوسط  أن  الجرارات !!!  بيع  في  مختص 
لدى األمريكيني لكي يزودوه بطائرات كندير، 
على  قـــادرة  تكون  خاصة  بمواصفات  لكن 
الجزائر  وأن  هكذا(   ( البحر  بمياه  التزود 
سوف تدفع  "كـــاْش "، لكن وفي نفس الوقت 
الذي كان فيه تبون يعرض هذه الصفقة على 
عارض  الجرارات األمريكي، سبقه شنقريحة 
إلطفاء  الروسية  الخردة  من  طائرة  واستأجر 
الحرائق وملدة 3 أشهر، وأغلب الظن أن هذه 
علم  بــدون  بوفاريك  بمطار  حطت  الطيارة 
تبون الذي يجهل أن " كندير " هي من صنع 
الحرة  القبائل  بجمهورية  اعترفت  التي  كندا 

املستقلة .

برملانه،  مــن  وتــوابــعــه  الــجــزائــري،  النظام 
االنفصالية:  ــه  ــدت وزائ ــه،  ــالم وإع خارجيته 
التعاطي  في  النظام،  ذلــك  “البوليساريو… 
تعود  املتالحقة،  الديبلوماسية  هزائمه  مع 
“كوكتيل”  ــاء  ــق إل ــن  ــ أدم ــل  ب ســـنـــوات،  مــنــذ 
نوع  من  الصالحية،  فاقدة  كلمات،  من  ــارد  ب
“الشجب”  “االستنكار”،  “االستغراب”، 
املرافقة  الضرورية  التوابل  مع  و”اإلدانة”، 
وبقوة…  بشدة  الشديد،  مثل  الكلمات  لتلك 
املجرى  في  الفاعلني  على  الكوكتيل  ذلك  إلقاء 
الفعلي والهادر للتاريخ… املجرى الذي تحركه 
الدولة املغربية بتبصرها االستراتيجي وحسها 
التاريخي وواقعية تدبيرها للمنازعة الجزائرية 
في مغربية الصحراء، وما تولد عنها من تأزيم 
جزائري للعالقات املغربية الجزائرية بتأثيراته 
بإفريقيا  صالتها  وعلى  املغاربية  املنطقة  على 

وبالضفة الشمالية لحوض املتوسط.
القيادة الجزائرية مسكونة بأوهام وتهيؤات 
ال يمكن إال أن تنتج خيبات قصور في التعاطي 
بدأ…  أو  أوال،  الداخلية  الجزائر  أوضــاع  مع 
في  أنجع  وال  حاال  أحسن  تكون  أن  يمكن  وال 
ال  نظام  إنه  الخارجية.  الجزائر  عالقات  تدبير 
يبالي بشرعيته الداخلية وال يكترث ملصداقيته 
على  الجزائر  جنراالت  كيفه  نظام  الخارجية… 

تغذية مصالحهم بتشحيم أرصدتهم البنكية.
ذلك هو حاله منذ عقود وإلى اليوم… بدليل 
واملدنية  العسكرية  القيادات  من  الهائل  العدد 
في  بها  وألــقــى  النظام  مــن  شفطها  تــم  التي 
وزراء؛  أولني؛  وزراء  من  ولسنوات…  السجون 
مدراء أجهزة أمنية؛ محافظني ومدراء مؤسسات 
اقتصادية عمومية… بتهم الفساد واإلثراء غير 
املشروع… وقد طحنتهم كاسحة التنافس على 
التي  الكاسحة  البالد…  خيرات  من  اإلفـــادة 
من  االغتراف  في  مشاركني  كانوا  من  يقودها 
للممارسة  مهيأ  غير  نظام  إنه  البالد…  مرق 
بعقلها  وباألحرى  ومقتضياتها  الدولة  بمنطق 
البعيد  املدى  على  التاريخية  وباستراتيجيتها 
أرياح  حساب  فقط،  يجيد  إنه  وتمرحالتها… 
مكوناته، ويضبط توازناتها، على املدى القريب 
للحركة  رعايته  ــة  إدامـ تمكنه  نــظــام  وحده. 
في  الجيش  تمركز  من  املغرب،  ضد  االنفصالية 
يؤمن  ما  وهو  للجزائر…  السياسي  التدبير 
للجنراالت التكسب املريح بتغطيته من تحكمهم 

األمني والسياسي بالبالد.
لجنراالت  بالنسبة  املغربية  الصحراء  نزاع 
وجــود،  مسألة  الــجــزائــري  العسكري  النظام 
منشط  وألنها  عليهم  عائداتها  “لخصوبة” 
حيوي الرتفاع منسوب العداء للمغرب لديهم… 
وذلك ما يعجزهم عن النظر السياسي الواقعي 
في تدبير شؤون الدولة الداخلية وتفاعالتها مع 

محيطها الخارجي.
األســاس  املــولــد  هــي  الواقعية  أن  والــحــال 
بالواقعية  واملمارسة  السياسية…  للمردودية 
عن  تعبر  دولة  دولة…  إلى  تحتاج  السياسية 

حـــســـاســـات، مــتــطــلــبــات 
بكل  شــعــب،  وطــمــوحــات 
ــة  ــدول ال الشعب.  ــات  ــئ ف
في  معرفة  هي  كما  األمــة 

له  تنضبط  ال  الذي  التعريف  السياسي،  الفكر 
مواصفات النظام الجزائري.

املغرب دولة، تنطق بحروف ونبرات مفخمة… 
طويل  تاريخ  عبر  وطن  أنتجها  وطنية،  دولــة 
وتاريخيتها…  بوطنيتها  وصانته  وعميق… 
بنفس  يقودها  تاريخي  قائد  ملك،  لها  ــة  دول
استراتيجي متبصر ملصلحة نماء وتقدم املغرب 
وهو موحد أرضا وشعبا… دولة بروافع لرؤى 
بعيد  مدى  على  سياسات  وهي  استراتيجية، 
قوية  مؤسسات  تملكتها  البالد،  قائد  يوجهها 
بحس  ونساء  رجال  تنفيذها  في  ويبدع  وفاعلة 

وطني وجدارة عملية.
من  باالنطالق  املتسمة  السياسية  الواقعية 
واالستراتيجية،  املبدئية  الوطنية  االختيارات 
وإنجازها،  إليها  التوصل  في  املرونة  العتماد 
مارسها املغرب منهجية دولة… وأنتجت ضمن 
السياسي  ــدام  اإلقـ ذلــك  أنتجته…  مــا  غـــزارة 

التاريخي الرافع ملقترح الحكم الذاتي.
الصحراوية  لألقاليم  الذاتي  الحكم  مقترح 
النزاع  في  أرسى  الذي   ،2007 سنة  املغربية، 
نحو  متينا  جسرا  املغربية،  الصحراء  حــول 
فتح  املقترح  بذلك  امللك  جاللة  السلمي.  الحل 
ممرا معبدا بالكرامة، للجزائر تسلكه للتخلص 
من تحمل أعباء مكابرة بال أفق في رعاة حركة 
ذلك  أطلق  وجاللته  مستقبل…  بال  انفصالية 
يؤمن  ديمقراطي،  وطني  حــرص  من  املقترح 
التعاطي  ويخصب  وشعبا  أرضا  املغرب  وحدة 
وجهويا،  وطنيا  العام  الشأن  مع  الديمقراطي 
من  الذاتي  الحكم  مقترح  واجتماعيا.  سياسيا 
طبيعة أفقية تشمل املغرب ككل وإن كان موجه 
لألقاليم الصحراوية املغربية… ألنه يصدر عن 
مفعولها  يعزز  الدولة،  حكامة  في  نوعي  تحول 
تنمية  لصالح  مركزيتها  من  ويقلص  السيادي 
التنموي  الشأن  تملك  في  الشعبية  املشاركة 

الجهوية.
في  يتحرك  الذاتي  الحكم  مقترح  لسنوات، 
كل  في  املغربية…  الصحراء  حول  النزاع  ملف 
تدافع وترافع… في كل تفاوض أو تعارض… 
في كل اختالف أو اتفاق… داخله أو حوله… 
وسط  “الصامد  وضــع  في  واملقترح  لسنوات 
الــذي  الــيــوم،  هــذا  الــيــوم،  ــى  إل اإلعصار”… 
واكتساحه  الذاتي  الحكم  مقترح  مد  فيه  نشهد 
ألوسع مساحات التعاطي السياسي الدولي مع 
بصدقيتها،  تنمو  التاريخية  املبادرة  النزاع… 
املضي  إلى  وبحوافزها  ببالغتها  بواقعيتها، 

نحو املستقبل.
اإلسباني  الحدث  يــوم  اليوم…  إلــى  عنيت 
للمنازعة  الطويلة،  اليوميات  في  انبثق  الذي 
انبثق  املغربية…  الصحراء  حول  الجزائرية 

تـــحـــوال جـــوهـــريـــا فــي 
املنازعة، وإسبانيا تتبنى، 
مقترح  وتفصيال،  جملة 
“باعتباره  الذاتي،  الحكم 
من  ومصداقية  وواقعية  جدية  األكثر  األساس 
أو  الكالم…  انتهى   … الخالف”  تسوية  أجل 
ينبغي أن ينتهي ذلك الكالم الذي أنتجه النظام 
الجزائري لعدة عقود… سايرته فيه أو جاملته 
فيه أو قايضته به مصالحها دول ومنها الدولة 

اإلسبانية.
أضيف  أن  وعــلــي  جــوهــريــا  “تحوال  قــلــت 
بهذا  إسبانيا  ألن  جــدا،  مهم  وهو  جغرافيا”، 
اإلقرار املنصف لعدالة القضية الوطنية املغربية 
تبصم بالعشرة على حقيقة جغرافية الصحراء 
وراسخ  محفوظ  فهو  تاريخها  أما  املغربية… 
ومنه انطلقت مبادرة الحكم الذاتي… وكل هذا 
الصراع كان هدف النظام الجزائري من افتعاله 
مصطنع  تاريخ  اختالق  هو  وتأزيمه  وإطالته 
ومزيف لجغرافية الصحراء املغربية… األصلية 

واألصيلة.
املغربية،  واإلصالحية  السياسية  الواقعية 
أفرزت  التاريخية،  وبمنجزاتها  املغرب  لعموم 
للحل  واقعيا  مسلكا  الــذاتــي  الحكم  مقترح 
تابع  الوطنية…  وحدتنا  حول  للنزاع  السلمي 
ومقدرات  أوضاع  في  الهامة  التطورات  العالم 
وما يعد به املغرب… فتبوء املغرب موقعا مميزا 
في وعود التقدم، التعاون والسلم في العالم… 
املغرب  عــنــوان  الــذاتــي  الحكم  مقترح  وكـــان 
باعتباره  إليه…  املــؤديــة  السريع  والطريق 
مرونته  حيث  من  الجديد،  املغرب  وضع  يختزل 
وصرامته…  ــراره  إصـ حيث  ومــن  وانفتاحه 
انفصالي  ورم  استئصال  مشرط  وباعتباره 
والسياسية،  األمنية  للمناعة  فاقدة  منطقة  في 

وليست العصابات املسلحة هي ما ينقصها…
املتحدة،  ــم  األم فــي  األمـــن،  مجلس  ــرارات  قـ
مضمون  في  النظر  “تختلس”  وهي  لسنوات 
جزئيات  منه  وتقطف  الــذاتــي،  الحكم  مقترح 
األخير،   2021 أكتوبر  ــرار  ق إلــى  معانيه… 
الذي كتب بمداد املقترح وتبنى مراميه. وصدر 
“الفيتو”  حملة  مــن  أربــعــة  بموافقة  الــقــرار 
وامتناع واحد… ال أحد معترض… هذا يعني 
مع  التعاطي  في  املتحدة  لألمم  املرجعية  أن 
“النزاع” تتبنى مفردات ومرامي مقترح الحكم 

الذاتي.
إسبانيا “انتظرت” أو لنقل، محبة، “تأملت” 
على  املغربي  الحرص  بعدالة  املعترفني  مــرور 
دول  كل  األمريكية،  املتحدة  الواليات  وحدته… 
اإلفريقية،  الــدول  من  العديد  العربي،  الخليج 
أوروبا  دول  الالتينية،  أمريكا  دول  من  العديد 
األثناء  هذه  في  وأملانيا…  فرنسا  الوسطى… 
كــانــت دول إســبــانــيــا، وهـــي تــالحــظ أفـــواج 
الصحراوية  أقاليمنا  إلى  الدولي  “الحجيج” 
صــراعــات  ــداري  ــ ت كــانــت  قضيتها…  وإلـــى 
املغرب…  مع  التعامل  في  داخلها  وتوجهات 

املتحسس  الواقعي  التوجه  انتصر  أن  إلــى 
عالقاتها  وتفعيل  ترسيخ  في  اسبانيا  ملصلحة 
مع املغرب، القوي بوحدة أرضه وشعبه والقوي 
أن  وكان  والتنموية…  اإلصالحية  بمنجزاته 
في  تموقعها  عن  اإلسبانية  الحكومة  أعلنت 
“النزاع” قوة دفع إيجابية لحله سلميا بمقترح 
املغربي،  التراب  وحــدة  ضمن  الذاتي،  الحكم 

إلدارة األقاليم الصحراوية.
واملسكونة  والواقعية  الوطنية،  السياسة 
الذاتي  الحكم  مبادرة  أنتجت  التاريخ،  بكسب 
فتح  املبادرة  وتقدمت  املغربية…  الصحراء  في 
الصحراء  حــول  للنزاع  السلمي  الحل  طريق 
املغربية… واليوم املبادرة اإلسبانية، الواقعية 
املستحضرة لعبر التاريخ واملستشرفة لنداءات 
املستقبل في العالقات املغربية اإلسبانية… تلك 
املبادرة تؤمن املسار السلمي لحل النزاع بدفعة 
قوية… قريبا ستعززها إيطاليا وبريطانيا ودول 
ليتعزز  الالتينية…  وأمريكا  إفريقيا  من  أخرى 
الوطنية،  قضيتنا  مسار  في  النوعي  املنعطف 
في سياق هذا التحول الجيواستراتيجي الذي 
يعتري العالم، والذي يتفاعل معه املغرب بذكاء 
تاريخي،  وبحس  سياسية  وواقعية  وحكمة 

ويتموقع فيه فاعال ومؤثرا.
املفتقد  الجزائري  النظام  هذا  هي  املعضلة، 
ملميزات ومقدرات إدارة دولة… وضمنها وربما 
للوقائع  الواقعية  القراءة  على  القدرة  أولها 
يدبرها  التي  البالد  داخــل  الجارية  واألحــداث 

وخارجها.
هي  الجزائر  تفتقد  ما  أهــم  إن  ألقــول  أعــود 
لفيف،  هم  الجنراالت،  شؤونها…  لتدبير  دولة 
تحكمهم  في  وهــم  تناسبهم،  ال  الدولة  قواعد 
من  أمــامــهــم  يــجــري  مــا  كــل  “يعمهون”… 
وحدته  في  املغربي  للحق  الدولي  الدعم  تتابع 
هذه  ملالحظة  يدفعهم  ال  هــذا،  كل  الوطنية… 
املغرب  ومناصرة  االستراتيجية،  التغيرات 
والتي  الجغرافي،  املحيط  هــذا  في  ضمنها، 
لكنه  إيجابيا…  مواكبتها  منهم  تستوجب 
املزيد  إلــى  الجزائر  يقود  يبالي…  ال  نظام 
ولعله  أوضاعها…  في  والتدهور  العزلة  من 
اإلدانــة  كلمات  مخزون  من  له  املتوفر  في  يثق 
واالستغراب. وتوزيع االتهام بالخيانة على كل 
األساس  الذاتي”  “الحكم  مقترح  في  رأى  من 
الصحراء  حول  النزاع  لحل  والواقعي  الجدي 
عن  املعبر  الكالم  من  الكوكتيل  ذلك  املغربية… 
حنق املهزوم، يوزعه النظام الجزائري على األمم 
املتحدة والدول العظمى واملتوسطة والصغرى 
يتوغل  نظام  إنه  لالتساع…  مرشحة  والالئحة 
في عزلة دولية لن يخرجه منها إال تخلصه من 
من  وشفاؤه  له…  املزمن  وعداءه  املغرب  عقدة 
مبرر  منه  يسحب  الذي  الذاتي،  الحكم  كابوس 
سياساته… النزاع حول الصحراء املغربية… 
سيتعظ  أنــه  على  مــؤشــرات  ال  لألسف،  ولكن 
لألسف…  الدولة…  بثقافة  ويمارس  ويتعقل 

ال أمل.

مـحـمـد سـعـدونـي

طالع السعود األطلسي
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ــن  انـــــه شـــــرف الــــديــــن زبـ
عاتقه  على  اخذ  الذي  العابدين 
للفيلم  ــي  دول مهرجان  تنظيم 
كانت  أن  وبــعــد  بــالــصــحــراء، 
العيون  مدينة  مــن  االنــطــالقــة 
املهرجان،  هذا  مهد  كانت  التي 
انــتــقــل الــى اقــصــى الــجــنــوب، 
السياحية  البيئة  جمال  ليعانق 
موطنا  اختارها  التي  للداخلة 
مهرجان  وأشهر  ألكبر  جديدا 
ــم  ــي ــال ــه األق ــعــرف ســيــنــمــائــي ت
ــادرة  ــب ــن م ــة، ومـ ــراوي ــصــح ال
جمعوية  فعاليات  من  شخصية 

واعالمية.
أن  أتذكر   ، الدين  شرف  يقول 
بداياته  فــي  انطلق  املهرجان 
بــروح  انطلق   ، ــم  درهـ بصفر 
املغامرة والتحدي ونحن شباب 
ال نملك خبرة " السبورسورينغ 
 ، الداعمني  مع  التفاوض  وال   "
فنجحنا   ، اهلل  على  توكلنا  فقد 
والــيــوم   ، اهلل  ارادة  بفضل 
الــعــاشــرة  بالنسخة  نحتفي 
ــرت  ــ ــدا وأزه ــق ــمــت ع ــي اك ــت ال
ربوع  في  صفاء  وأينعت  ورودا 
يقول  وبات   ، وافريقيا  املغرب 
الداخلة  مهرجان  العابدين  زين 
املعادلة  في  صعبا  رقما  الدولي 
بني املهرجانات الوطنية ، وشاع 
الى أن اصبحنا نحظى بدعوات 
برلني  مهرجانات  مــن  رسمية 
ومدريد  باملاس  والس  بأملانيا 
كان  ومهرجان  بتونس  وقرطاج 

الدولي ومراكش والرباط .

املــهــرجــان  إدارة  ــنــت  وأعــل
الذي  بالداخلة  للفيلم  الدولي 
تنظمه جمعية التنشيط الثقافي 
الجنوبية  بــاألقــالــيــم  والــفــنــي 
لصاحب  السامية  الرعاية  تحت 
السادس،  محمد  امللك  الجاللة 
ــاح الــــدورة  ــت ــت عـــن مــوعــد إف
الــدولــي  للمهرجان  الــعــاشــرة 
 16 يــوم  لذلك  وحــددت  للفيلم 
فعالياته  تختتم  أن  على  يونيو 

في 20 يونيو 2022.
مدير  العابدين،  زيــن  ــرز  وأب

املــهــرجــان، أن هــذه الــدورة 
تحتفي بالسينما اإلفريقية 

مـــن خــــالل املــســابــقــة 
الـــرســـمـــيـــة لــلــفــيــلــم 
ــل بــحــضــور  ــوي ــط ال
ــيــني مــن  ــمــائ ــن ســي
ثــالثــة عــشــربــلــدا 
ــا هــي  ــ ــي ــ ــق ــ ــري ــ أف
والكوت  السينغال 
ونيجيريا  ديفوار 
وغــــانــــا ومــصــر 
والــــكــــامــــيــــرون 

ــو  ــاس ــاف ــن ــي ــورك وب
ــدا  ــ ــ ــــس ورون ــون ــ وت

والكاميرون  والبنني  وتــشــاد 
واملغرب.

العابدين  زين  وشكر  نوه  كما 
وعلى  واملساهمني  الداعمني  كل 
ومدير  الثقافة  وزيـــر  رأســهــم 
املغربي  السنيمائي  ــز  ــرك امل
املجلس  ورئيس  الجهة  وواليي 
الجهوي الخطاط ينجا ورؤساء 
الــجــمــاعــات الــتــرابــيــة وكــافــة 

السلطات املحلية .
املــهــرجــان  إدارة  وأضــافــت 
للفيلم  الرسمية  املسابقة  أن 

سبعة  تنافس  ستعرف  الطويل 
بالجائزة  الظفر  أجل  من  أفالم 
لجنة  وجائزة  الداخلة  الكبرى 
ــراج  الــتــحــكــيــم وجـــائـــزة اإلخــ

ويتعلق األمر باألفالم التالية:
– فيلم “ليلة امللوك” للمخرج 
العاج(  )ساحل  الكــوت  فيليب 
 LA NUIT DES ROIS

 – PHILIPPE LACÔTE
.))COTE D’IVOIRE

“قصص  فـــيـــلـــم   –
أبا  للمخرجني  جوجو” 
تــي مــاكــامــا، ســي جي 
فيري أوباسي ومايكل 
)نيجيريا(  أومــونــوا 
 JUJU STORIES
– ABBA T MA-
 KAMA, C J
‘FIERY’ OBA-
 SI, MICHAEL
OMONUA )NI-

.)GERIA
– فيلم “أمانسا طيافي” 
أوفــوســو  كــوفــي  للمخرج 

 AMANSA )غانا(  ــواه  ــب ي
TIAFI – KOFI OFO-
SU-YEBOAH )GHA-

.)NA
– فيلم “قابل للكسر” للمخرج 
BREA- )دأحم رشوان )مصر
 KABLE – AHMED

.)RASHWAN )EGYPTE
– فيلم “االنحناءات” للمخرج 
)الكاميرون(  واندجي  نارسيس 
BENDSKINS – NAR-
CISSE WANDJI )CA-

.)MEROUN
للمخرجة  “أناتو”  فيلم   –
)املغرب(  بوبكدي  علي  فاطمة 
 ANNATTO – FATIMA
ALI BOUBAKDI )MA-

.)ROC
للمخرج  “املعبر”  فيلم   –
)بوركينا  تاسيمبيدو  إيــريــن 
 LA TRAVERSÉE – )فاسو
 IRENE TASSEMBEDO

.))BURKINA FASO
وحــســب نــفــس الــبــالغ فــإن 
الرسمية  املسابقة  تحكيم  لجنة 
ســيــرأســهــا املــخــرج واملــنــتــج 
السينغالي موسى توريه وتضم 

اللجنة في عضويتها كل من:
كــبــومــاهــو   تــيــال  املــمــثــلــة   –

)بنني(
ــفــاســي  ال ــرح  ــ ف ــة  ــل املــمــث  –

)املغرب(
فيال  ببير  ديفيد  املــخــرج   –

)الكونغو(
التليلي  ســامــي  ــخــرج  امل  –

)تونس(
املــهــرجــان  منظمي  وحــســب 
سيتم  بالداخلة  للفيلم  الدولي 
منى  املغربية  النجمة  تكريم 
فتو التي بدأت مشوارها الفني 
في  لفيلم “حب  متميزة  ببطولة 
القادر  لعبد  البيضاء”  الــدار 
مسارها  تواصل  أن  قبل  لقطع 

الفني بعدد من األدوار الرئيسية 
في  الشرايبي  سعد  مع  خاصة 
فيلم “نساء ونساء” ومع فريدة 
العياالت”  “طريق  في  بورقية 
وأفالم أخرى فضال عن ظهورها 
في عدد من األعمال التلفزيونية 
الفنانني  ــن  م جعلتها  ــتــي  ال

املحبوبني عند الجمهور.

الدورة العا�ضرة للمهرجان الدويل للفيلم بالداخلة �ضتحتفي بال�ضينما الإفريقية

ن�ضعى اىل اأن ي�ضاهم  املهرجان يف حتقيق روؤية النموذج التنموي يف ال�ضق الثقايف الفني 

شرف الدين زين العابدين: 

من 10 إلى 20 يونيو 2022
 السنة 26 العدد: 295



11 إعالنات

AVIS DE CONSTITUTION
  STE «WIYA SAHARA
SERVICES»SARL D’AU

Il a été établi à LAAYOUNE en date de 
22/10/2021 le statut d’une S.A.R.L AU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : STE »WIYA SAHARA 
SERVICES« 
Forme juridique : SARL D’AU
• Objet   : commerce général, import et ex-
port. Commerce des produits alimentaires, 
insecticides, d’élevage, de la pêche d’agri-
culture. Travaux d’entretiens d’aménage-
ment et nettoyage quotidien des locaux ad-
ministratifs et public  .…EXT.
• Siège  ; BLOC W LOT MOULAY RA-
CHID N°126 LAAYOUNE.
 Les associés font apports à la société des 
sommes de 100.000,00 )CENT  Mille( di-
rhams en espèce énoncées ci-après : 
Mme. JANTI NORA..100.000.00 DHS
Le capital social est fixé à la somme de 
100.000,00 )CENT Mille(, il est divisé en 
1000 )MILLE( parts sociales de 100 )Cent 
dirhams( chacune, attribuées comme suite: 
Mme. JANTI NORA…1000PARTS
 Le dépôt légal effectué au secrétaire greffier 
du tribunal de 1ére Instance de Laayoune le 
11/11/2021, sous n°3278/2021 est la socié-
té a été immatriculée le jour même sous le 
n°38599.

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
 SOCIETE  BAMOLA-SEL  SARL-AU

 Aux termes d’un acte sous-seing privé, du 
15/11/2021 il a été établi les statuts d’une 
Sarl-Au dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination BAMOLA-SEL  
Objet : la production et la commercialisation 
de sel marin, Extraction et l’exploitation de 
sel marin, Usine de production de sels, stoc-
kage de sels, achat et vente de sels en détail 
ou gros, L’importation et l’exportation de 
toutes sortes de sel…
 Siege social:    SABKHAT TAZGHA COM-
MUNE AKHFENIR PROVINCE TAR-
FAYA.
Capital social: 100 000, 00  DHS.
Gérant:   M. MOHAMED LAMINE BAILA 
Le dépôt légal  a été effectué au greffe du 
tribunal de 1ère instance de Laayoune sous 
le numéro : 3482/2021 ET RC N° 38879.

AVIS DE MODIFICATION
  STE «EAGLES GARD» SARL

En date de 01/11/2021 l’assemble général 
extraordinaire décide ce qui suit :
-dissolution anticipée de la société, à comp-
ter du 18/03/2020 et sa mise en liquidation 
amiable– fixation du siège de la liquidation 
dans les locaux du siège social désignation 
de M. ZOUHAIR MOUTY, en qualité de 
liquidateur, à titre bénévole, sans limitation 
de pouvoirs.
Le dépôt légal effectué au secrétaire greffier 
du tribunal de 1ére Instance de Laayoune le : 
01/11/2021 sous le n° 3351/2021.

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
SOCIETE  BMA PRODUITS ET 

SERVICES SARL-AU

 Aux termes d’un acte sous-seing privé, du 
20/09/2021 il a été établi les statuts d’une 
Sarl-Au dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :
Dénomination
BMA PRODUITS ET SERVICES 
Objet : Commerce général, l’import et l’ex-
port, La commercialisation des produits ali-
mentaires en gros et en détail, transport de 
marchandise pour le compte d’autrui 
Siege social:    RUE 33 NR°33 QUARTIER 
EL WAHDA 02 LAAYOUNE. 
Capital social: 100 000, 00  DHS.
Gérant:   Mr MOHAMED ALI BOUJABHA.
Le dépôt légal  a été effectué au greffe du tri-
bunal de 1ère instance de Laayoune sous le 
numéro : 3089/2021 ET RC N° 38333

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
SOCIETE  DESERT OKEAN 

SARL-AU 

 Aux termes d’un acte sous-seing privé, du 
29/10/2021 il a été établi les statuts d’une Sarl 
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination            DESERT OKEAN 
Objet : Commerce général, l’import et l’ex-
port, Mareyage la commercialisation de tous 
types de poissons, La commercialisation, 
l’exportation et l’importation de tous types 
de poissons, transport de marchandise pour le 
compte d’autrui
Siege social:    QUARTIER DES VILLAS 
N°361 FOUM EL OUED  LAAYOUNE

Capital social: 100 000, 00  DHS.
Gérant:   Mr GULIAKOV VIACHESLAV 
Le dépôt légal  a été effectué au greffe du tri-
bunal de 1ère instance de Laayoune sous le 
numéro : 3369/2021 ET RC N° 38703.

AVIS DE CONSTITUTION
  STE «SHAAY CONSULTING»SARL

Il a été établi à LAAYOUNE en date de 
01/11/2021 le statut d’une S.A.R.L AU ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination: STE »SHAAY CONSUL-
TING« 
Forme juridique: SARL D’AU
•Objet   : Programmation, conseil et autres 
activités informatiques )negoce hard ware et 
soft ware( ; la gestion de la relation ; clients 
notament via les moyens de télécommunica-
tions ; l’externalisation et la sous-traitance 
…EXT.
•Siège  ; NUMERO 22 RUE AKFOUL 
HAY KHAT RAMLA 01 LAAYOUNE.
Les associés font apports à la société des 
sommes de 100.000,00 )CENT  Mille( di-
rhams en espèce énoncées ci-après : 
Mr. BADACHE HOCINE.100.000.00 DHS
Le capital social est fixé à la somme de 
100.000,00 )CENT Mille(, il est divisé en 
1000 )MILLE( parts sociales de 100 )Cent 
dirhams( chacune, attribuées comme suite : 
Mr. BADACHE HOCINE 1000PARTS
 Le dépôt légal effectué au secrétaire greffier 
du tribunal de 1ére Instance de Laayoune le 
01/11/2021, sous n°3349/2021 est la socié-
té a été immatriculée le jour même sous le 
n°38691.

AVIS DE CONSTITUTION
  STE «JALAL IBTIKAR»SARL

Il a été établi à LAAYOUNE en date de 
13/08/2021 le statut d’une S.A.R.L AU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : STE »JALAL IBTIKAR« 
Forme juridique  : SARL D’AU
•Objet   :Tous travaux de construction spé-
cialisés ; Tout activité de construction et de 
désigne liée à la constriction et confection de 
bâtiment ; toutes opérations commerciales, 
Financières ,industrielles , mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet social de la société.
•Siège  : QUARTIER EL QODS LOT 
EL WIFAQ BLOC D NR 167 LAAYOUNE.
 Les associés font apports à la société des 
sommes de 100.000,00 )CENT  Mille( di-
rhams en espèce énoncées ci-après : 
Mr. ABDELOUAHED JALA.100.000.00 
DHS
Le capital social est fixé à la somme de 
100.000,00 )CENT Mille(, il est divisé en 
1000 )MILLE( parts sociales de 100 )Cent 
dirhams( chacune, attribuées comme suite : 
Mr. ABDELOUAHED JALAL 
…1000PARTS
 Le dépôt légal effectué au secrétaire greffier 
du tribunal de 1ére Instance de Laayoune le 
08/10/2021, sous n°3090/2021 est la socié-
té a été immatriculée le jour même sous le 
n°38329.

AVIS DE CONSTITUTION
 STE « SOUFID POISSONS»SARL 

Il a été établi à LAAYOUNE en date de 
01/11/2021 le statut d’une S.A.R.L AU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : STE »SOUFID POIS-
SONS« 
Forme juridique                 : SARL D’AU
• Objet   : Mareyeur, la pêche maritime. 
• Transport de poissons, transport frigori-
fique de poissons.
• La pêche maritime le long des côtes natio-
nales, internationales et hauturière.
•Concession de toute franchise, brevet ou 
marque…..EXT.
•Siège  : AV OUM SAAD IMM 48 EAGE 3 
N°10 LAAYOUNE.
 Les associés font apports à la société des 
sommes de 100.000,00 )CENT  Mille( di-
rhams en espèce énoncées ci-après : 
Mr. MOHAMED SOUFID100.000.00 DHS
Le capital social est fixé à la somme de 
100.000,00 )CENT Mille(, il est divisé en 
1000 )MILLE( parts sociales de 100 )Cent 
dirhams( chacune, attribuées comme suite : 
Mr. MOHAMED SOUFID 1000PARTS
 Le dépôt légal effectué au secrétaire 
greffier du tribunal de 1ére Instance de 
Laayoune le 01/11/2021, sous n°3348/2021 
est la société a été immatriculée le jour 
même sous le n°38689.

AVIS DE CONSTITUTION
  STE «FLAMY»SARL

Il a été établi à LAAYOUNE en date de 

22/10/2021 le statut d’une S.A.R.L ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : STE »FLAMY« 
Forme juridique : SARL D’AU
Objet   :  Achats et ventes de matériel de 
restauration ; Café et restauration, Boulan-
gerie ;Traiteur des évènements ;Gestion des 
maisons d’hôtes ;Activités touristiques et 
organisation du tourisme de groupe ;Gestion 
des résidences touristiques ;La location, la 
création, l’exploitation, la gestion, le suivie, 
la participation dans tous fonds de commerce 
à usage de Maison d’hôtes ou Raids et  autres 
établissements à vocation touristique ; Ges-
tion d’exploitation commerciale )Organisa-
tion des spectacles, événementielle anima-
tion…( ;
• Siège  : QUARTIER AKFOUL N° 18 HAY 
KHAT EL RAMLA LAAYOUNE
 Les associés font apports à la société des 
sommes de 100.000,00 )CENT  Mille( di-
rhams en espèce énoncées ci-après : 
Mr. AMINE ALAOUI 100.000.00 DHS
Le capital social est fixé à la somme de 
100.000,00 )CENT Mille(, il est divisé en 
1000 )MILLE( parts sociales de 100 )Cent 
dirhams( chacune, attribuées comme suite : 
Mr. AMINE ALAOUI  1000 parts
Le dépôt légal effectué au secrétaire greffier 
du tribunal de 1ére Instance de Laayoune le 
22/10/2021, sous n°3267/2021 est la socié-
té a été immatriculée le jour même sous le 
n°38561.

AVIS DE MODIFICATION
  STE «BASSIT FISH» SARL

En date de 07/10/2021 l’assemble général 
extraordinaire décide ce qui suit :
- Limitation de l’objet à savoir ; Mareyeur, 
la pêche maritime ; Transport de poissons, 
transport frigorifique de poissons ; La pêche 
maritime le long des côtes nationales, inter-
nationales et hauturière ; Concession de 
toute franchise, brevet ou marque….EXT.
Le dépôt légal effectué au secrétaire greffier 
du tribunal de 1ére Instance de Laayoune le 
: 11/10/2021 sous le n° 3155/2021.

AVIS DE CONSTITUTION
  STE «LOKMALAX»SARL

Il a été établi à LAAYOUNE en date de 
16/09/2021 le statut d’une S.A.R.L ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination  : STE »LOKMALAX« 
Forme juridique : SARL 
•Objet   :  Mareyeur Marchand de poissons 
en gros )MAREYAGE(.Commercialisation 
de tous produits de mer. Import, export, 
vente et commercialisation de poissons 
frais congelé, traité, congélation ;  crustacé 
vivants, réfrigérer, congelé et de  tous pro-
duits de mer )fraîche, congelé, traité …..( .
Siège:    AV HAY KHAT RAMLA 01 RUE 
AKFOUL N°15 LAAYOUNE
Les associés font apports à la société des 
sommes de 100.000,00 )CENT  Mille( di-
rhams en espèce énoncées ci-après : 
Mr. MARZOUK EL MOURABIT:  70000, 
00 DHS 
Mr. FARID ELMOURABIT : 30000.00 
DHS
Le capital social est fixé à la somme de 
100.000,00 )CENT Mille(, il est divisé en 
1000 )MILLE( parts sociales de 100 )Cent 
dirhams( chacune, attribuées comme suite : 
Mr. MARZOUK EL MOURABIT : 700  
parts
  Mr. FARID ELMOURABIT : 300 parts
Le dépôt légal effectué au secrétaire greffier 
du tribunal de 1ére Instance de Laayoune 
le 16/09/2021, sous n°2913/2021 est la so-
ciété a été immatriculée le jour même sous 
le n°38075

AVIS DE CONSTITUTION
 STE «NAJI FISH »SARL AU

Il a été établi à LAAYOUNE en date de 
24/08/2021 le statut d’une S.A.R.L AU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination: STE » NAJI FISH « 
Forme juridique: SARL AU
•Objet   :  Mareyeur Marchand de pois-
sons en gros )MAREYAGE(.Commercia-
lisation de tous produits de mer. Import, 
export, vente et commercialisation de 
poissons frais congelé, traité, congélation 
;  crustacé vivants, réfrigérer, congelé et 
de  tous produits de mer )fraîche, congelé, 
traité …..(.
Siège : AV OUM SAAD IMM 48 
TRIOSIEME ETAGE APPART N°10 
LAAYOUNE
Les associés font apports à la société des 
sommes de 100.000,00 )CENT  Mille( di-
rhams en espèce énoncées ci-après : 
Mr. ELKHALFI MOHAMMED . 
100.000, 00 DHS 
Le capital social est fixé à la somme de 
100.000,00 )CENT Mille(, il est divi-

sé en 1000 )MILLE( parts sociales de 
100 )Cent dirhams( chacune, attribuées 
comme suite : 
Mr. ELKHALFI MOHAMMED …1000  
parts 
Le dépôt légal effectué au secrétaire 
greffier du tribunal de 1ére Instance 
de Laayoune le 30/08/2021, sous 
n°2793/2021 est la société a été immatri-
culée le jour même sous le n°37905

AVIS DE CONSTITUTION
  STE «LOKMALAX»SARL

Il a été établi à LAAYOUNE en date de 
16/09/2021 le statut d’une S.A.R.L ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : STE »LOKMALAX« 
Forme juridique : SARL 
• Objet:  Mareyeur Marchand de poissons 
en gros )MAREYAGE(.Commerciali-
sation de tous produits de mer. Import, 
export, vente et commercialisation de 
poissons frais congelé, traité, congélation 
;  crustacé vivants, réfrigérer, congelé et 
de  tous produits de mer )fraîche, congelé, 
traité …..( .
 Siège  : AV HAY KHAT RAMLA 01 
RUE AKFOUL N°15 LAAYOUNE
 Les associés font apports à la société des 
sommes de 100.000,00 )CENT  Mille( di-
rhams en espèce énoncées ci-après : 
Mr. MARZOUK EL MOURABIT : 
70000, 00 DHS 
Mr. FARID ELMOURABIT :  30000.00 
DHS
Le capital social est fixé à la somme de 
100.000,00 )CENT Mille(, il est divi-
sé en 1000 )MILLE( parts sociales de 
100 )Cent dirhams( chacune, attribuées 
comme suite : 
Mr. MARZOUK EL MOURABIT : 700  
parts
Mr. FARID ELMOURABIT  :300 parts
Le dépôt légal effectué au secrétaire 
greffier du tribunal de 1ére Instance 
de Laayoune le 16/09/2021, sous 
n°2913/2021 est la société a été immatri-
culée le jour même sous le n°38075

 AVIS DE MODIFICATION
 «SU3 ETUDE» SARL

 En date de 27/08/2021 l’assemble géné-
ral extraordinaire décide ce qui suit :
- la cession de 100 parts détenue par MR 
BRAHIM IKATTIOUNE  à MR FARAHI 
YASSINE, la nouvelle répartition de capi-
tal est la suivante :  
MR BRAHIM IKATTIOUN 500  parts 
Mr JAMAL IKATTIOUNE 300  parts 
MD HABIBA LEGRARA  …100  parts 
MR FARAHI YASSINE .100 parts
- accepte la démission de, MR BRAHIM 
IKATTIOUNE, de ses fonction de la gé-
rance et décide de nommer MR FARAHI 
YASSINE  nouveau gérant de la société 
et cette dernière sera engagée par sa si-
gnature unique pour toutes les opérations 
bancaires, administratives et financières
 Le dépôt légal effectué au secrétaire 
greffier du tribunal de 1ére Instance 
de Laayoune le : 03/09/2021sous le n° 
2843/2021.

AVIS DE CONSTITUTION
  STE «TASSINE TECHNICS»SARL

Il a été établi à LAAYOUNE en date de 
26/10/2021 le statut d’une S.A.R.L ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination: STE »TASSINE TECH-
NICS« 
Forme juridique: SARL 
Objet: fabrication, montage, remise en 
état, réparation, importations, commer-
cialisions et distribution de toute sorte 
de pièces et équipements des véhicules et 
engins à industries. Fabrication de maté-
riaux de construction. Travaux d’entretien 
et de maintenance des équipements hy-
dromécaniques Travaux de construction 
générales, fonçage et forçage de puits. 
Bâtiments d’habitation et industriels Tra-
vaux de terrassements généraux, assai-
nissement, voiries, réseaux divers routes, 
adductions d’eau, électricité, téléphone. 
Travaux d’équipement et d’aménage-
ment. Travaux de menuiserie, de bois, 
aluminium et PVC;
•Siège : N°19 HAY EL HAJARI 
LAAYOUNE
Les associés font apports à la société des 
sommes de 100.000,00 )CENT  Mille( di-
rhams en espèce énoncées ci-après : 
Mme. MERIEM TASSINE 60.000.00 
DHS
Mr. ABDERRAFII TASSINE 20.000.00 
DHS
Mme. CHAIMAA TASSINE 
20.000.00DHS
Le capital social est fixé à la somme de 

100.000,00 )CENT Mille(, il est divi-
sé en 1000 )MILLE( parts sociales de 
100 )Cent dirhams( chacune, attribuées 
comme suite : 
Mme. MERIEM TASSIN .600 PARTS
Mr. ABDERRAFII TASSIN .200 PARTS
Mme. CHAIMAA TASSINE 200 PARTS
 Le dépôt légal effectué au secré-
taire greffier du tribunal de 1ére Ins-
tance de Laayoune le 26/10/2021, sous 
n°3285/2021 est la société a été immatri-
culée le jour même sous le n°38593.

AVIS DE CONSTITUTION
 STE «ATTAF PESCA»SARL AU

Il a été établi à LAAYOUNE en date de 
09/09/2021 le statut d’une S.A.R.L AU ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : STE »ATTAF PESCA« 
Forme juridique: SARL AU
• Objet   :  Mareyeur Marchand de poissons 
en gros )MAREYAGE(.Commercialisation 
de tous produits de mer. Import, export, 
vente et commercialisation de poissons frais 
congelé, traité, congélation ;  crustacé vi-
vants, réfrigérer, congelé et de  tous produits 
de mer )fraîche, congelé, traité …..( .
Siège : AV OUM SAAD IMM 48 TRIOSIE-
ME ETAGE APPART N°10 LAAYOUNE
Les associés font apports à la société des 
sommes de 100.000,00 )CENT  Mille( di-
rhams en espèce énoncées ci-après : 
Mr. ATTAF SALAHDIN  100.000, 00 DHS 
Le capital social est fixé à la somme de 
100.000,00 )CENT Mille(, il est divisé en 
1000 )MILLE( parts sociales de 100 )Cent 
dirhams( chacune, attribuées comme suite : 
Mr. ATTAF SALAHDIN  1000  parts 
Le dépôt légal effectué au secrétaire greffier 
du tribunal de 1ére Instance de Laayoune le 
30/08/2021, sous n°2794/2021 est la socié-
té a été immatriculée le jour même sous le 
n°37953

AVIS DE CONSTITUTION
 STE «NAJI FISH »SARL AU

Il a été établi à LAAYOUNE en date de 
24/08/2021 le statut d’une S.A.R.L AU ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : STE » NAJI FISH « 
Forme juridique                 : SARL AU
• Objet   :  Mareyeur Marchand de poissons 
en gros )MAREYAGE(.Commercialisation 
de tous produits de mer. Import, export, 
vente et commercialisation de poissons frais 
congelé, traité, congélation ;  crustacé vi-
vants, réfrigérer, congelé et de  tous produits 
de mer )fraîche, congelé, traité …..(.
 Siège : AV OUM SAAD IMM 48 TRIOSIE-
ME ETAGE APPART N°10 LAAYOUNE
Les associés font apports à la société des 
sommes de 100.000,00 )CENT  Mille( di-
rhams en espèce énoncées ci-après : 
Mr. ELKHALFI MOHAMMED  100.000, 
00 DHS 
Le capital social est fixé à la somme de 
100.000,00 )CENT Mille(, il est divisé en 
1000 )MILLE( parts sociales de 100 )Cent 
dirhams( chacune, attribuées comme suite : 
Mr. ELKHALFI MOHAMMED 1000  parts 
Le dépôt légal effectué au secrétaire greffier 
du tribunal de 1ére Instance de Laayoune le 
30/08/2021, sous n°2793/2021 est la socié-
té a été immatriculée le jour même sous le 
n°37905

AVIS DE CONSTITUTION
  STE «ZUMRA DISTRIBUTION»SARL

Il a été établi à LAAYOUNE en date de 
13/07/2021 le statut d’une S.A.R.L  ayant les 
caractéristiques suivantes :
 Dénomination
: STE »ZUMRA DISTRIBUTION« 
Forme juridique                 : SARL 
•Objet   Achat, vente, et commercialisation  
des produits alimentaires ;Négoce interna-
tional en toutes matières et produits ;Repré-
sentation, la commission, l’intermédiation 
et le courtage ;Création, l’acquisition ou la 
vente de tous fonds de commerce, franchises, 
marques de fabrique, brevets d’invention, 
dessins industriels ou autres pouvant favori-
ser le développement de la société ;…ETC
Siège: RUE ABDA N°04 HAY KHAT 
RAMLA 01 LAAYOUNE
Capital: 1.000.000,00 DHS
Mr. OUADIA SAOUD:                                                                                             
5000 parts
Mr. ABDELHADI NOUINI:                                                                        
5000 parts 
Gérance : La société sera gérée et admi-
nistrer pour une durée indéterminée par Mr. 
OUADIA SAOUD et Mr. ABDELHADI 
NOUINI.
Le dépôt légal effectué au secrétaire greffier 
du tribunal de 1ére Instance de Laâyoune le 
13/07/2021, sous n°2339/2021 est la socié-
té a été immatriculée le jour même sous le 
n°37511.
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األخيرة 102012

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.
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