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أول جريدة ورقية ووطنية تصدر من قلب الصحراء  المغربية
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الجزائر ..
وعقدة العداء للمغرب 

امللك محمد السادس يؤكد 
لغوترييس موقف املغرب الثابت 

لتسوية نزاع الصحراء

قـال وزيـر الـشـؤون الخـارجـيـة والـتعاون 
اإلفـريقـي واملـغاربة املـقيـمين بالخارج 
نـاصـر بـوريـطة، إن الـمـغرب وإســبانيـا 
“مـرتاحـان بشـكل كامل” لتفعيل خارطة 
الطـريق الثـنائية التـي تم اعتمادها يف 
أبريل املاضي، خالل زيارة رئيس الحكومة 
اإلسبانية، بيدرو سانشيز، للمغرب، بدعوة 
من امللك محمد السادس..                 ص6

 قـال املـلك أن “ما تقوم به اململكة املغربية 
من جهود ومساعي لصالح القضية الفلسطينية 
هـو الـتـزام صـادق ومـوصـول تدعـمه إجـراءات 
ميـدانية ملـموسة تلـقى كل التقـدير واإلشادة 
مـن لدن القيادة والشعب الفلسطينيين”، داعيا 
إلـى الـنأي بهذه القضية العادلة عـن املزايدات 
العـقيمـة والحـسابات الضـيقة التي ال  تخدمها 

يف شيء..                                                  ص4

جدد امللك نصره اهلل، التأكيد ىلع املوقف 
الثابت للمغرب لتسوية هذا النزاع اإلقليمي 
عـلى أساس مبادرة الحكم الذاتي يف إطار 
الـسـيادة والوحدة التـرابية للمملكـة كـما 
جـدد جـاللتـه دعم اململكة لجهود األمين 
العـام ومـبعـوثه الشخصي السيد ستافان 
دي مـيسـتورا مـن أجـل قـيـادة املسلسل 
السياسي..                                          ص5

فــقد مكنت عـودة املغرب لحـضـن عائلتـه 
املـؤسـساتيـة اإلفريقية، التي تعد تكريسا 
للرؤية امللكية من أجل إفريقيا قوية، وتأخذ 
زمـام مـصـيـرها بـيدهـا، آمـنـة ومـزدهـرة، 
مـن تـدعيم خـيار املـملكة من أجل تعاون 
جـنـوب-جـنوب تـضـامـنـي ومـثمر لجميع 
األطـراف، وكذا تعزيز حضورها ىلع األصعدة 
السياسية واالقتصادية واألمنية..         ص2

المديرة العامة 
لليونيسكو تشيد بالتزام 

الملك محمد السادس 
بحماية التراث الثقافي
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المغرب  بين  الروابط  تتميز 
وتنوعها،  بتعددها  وإفريقيا 
الجغرافي  االنتماء  جانب  فإلى 
ــالـــح االقـــتـــصـــاديـــة  ــصـ ــمـ والـ
العالقات  تستند  والسياسية، 
إلى  أيضا  اإلفريقية  المغربية 
ميراث ديني عميق يشكل البعد 
ــروحــي أكــبــر مــيــزاتــه وأهــم  ال
المغرب  ارتبط  فقد  خصائصه.. 
بعالقات  التاريخ  عبر  وإفريقيا 
دور  لها  ــان  ك ودينية  روحــيــة 
وتفاعل  تراكم  حدوث  في  كبير 

بينهما،  ــاري  حـــضـ
المغرب  قـــام  حــيــث 
بــــــــــأدوار بــالــغــة 
توطيد  في  األهمية 
ــالت الــروحــيــة  ــص ال
بين  والــثــقــافــيــة 

ضفتي  شـــعـــوب 
ــراء،  ــ ــحـ ــ ــصـ ــ الـ
ــم فــي  ــ ــاهـ ــ وسـ

لبنات  وضــع 
الـــثـــقـــافـــة 

يقية  فر إل ا

وإقـــامـــة 
ــا  ــه صــرح

ــن خـــالل  ــ م
ــد  ــ ــ ــواف ــ ــ ت
الـــطـــرق 

الصوفية 
مـــــــــــــن 
ــزه  ــراكـ مـ

الــثــقــافــيــة 
عـــــلـــــى بـــــالد 

ــا جــنــوب  ــي ــق ــري إف
الــصــحــراء، بــل إن 
شكلت  الزوايا  هذه 
في حد ذاتها إحدى 

ــظــاهــر وتــجــلــيــات  م
الــــروابــــط والـــصـــالت 

جمعت  الــتــي  الــثــقــافــيــة 
نشهده  وما  الطرفين،  بين 

الــيــوم مــن تــرابــط صــوفــي 
القارة،  دول  من  العديد  وتعلق 
إفريقيا  غـــرب  ــي  ف خــصــوصــا 
خير  لهو  المغربي،  بــاإلســالم 
الروحي  اإلرث  هــذا  على  دليل 
التاريخي الذي راكمه الجانبان

ــودة الــمــغــرب  ــ فــقــد مــكــنــت ع
المؤسساتية  عائلته  لحضن 
تكريسا  تعد  التي  اإلفريقية، 
إفريقيا  أجل  من  الملكية  للرؤية 
مصيرها  زمــام  وتــأخــذ  قــويــة، 
ــرة، من  ــزدهـ بــيــدهــا، آمــنــة ومـ
أجل  من  المملكة  خيار  تدعيم 
تضامني  جنوب-جنوب  تعاون 
وكذا  ــراف،  األط لجميع  ومثمر 

األصعدة  على  حضورها  تعزيز 
ــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ــاســي ــســي ال

واألمنية.
المغرب  ــودة  عـ أن  ــد  ــي واألك
لالتحاد اإلفريقي أضفت دينامية 
اإلفريقية  السياسة  على  جديدة 
منها  جــعــل  ــي  ــت ال ــلــمــغــرب،  ل
محمد  الملك  الجاللة  صاحب 
عرش  اعــتــالئــه  منذ  ــســادس  ال
ضمن  أولوية  الميامين  أسالفه 
السياسة الخارجية، مدرجة في 

دستور تــصــديــر 

2011 وكذا الدور الحيوي الفعال 
الذي يقوم به جاللة الملك، وهو 
القارة  مع  سنويا  العهد  يجدد 
االتفاقيات  بتوقيع  اإلفريقية 
االقتصادية  العالقات  وإقــامــة 
الثقة  واســتــعــادة  والتنموية، 
بــيــن الــمــغــرب ومــجــمــوعــة من 
دينامية  ــار  إطـ فــي  ــدول  ــ ال

المغربية  العالقة  فــي  جــديــدة 
اإلفــريــقــيــة قــوامــهــا الــتــعــاون 
في  المغرب  وإسهام  الصادق، 
ما  خاصة  االقتصادية  التنمية 
تعلق بالبنى التحتية والفالحة 
والصيد  والــمــعــادن  ــاك  ــن واألب
ــبــحــري واإلعـــــالم والــســكــن  ال
االجتماعي و  الزيارات الملكية، 
لهذا  جديدا  بعدا   ، أعطت  التي 
المغرب  عــالقــات  فــي  التحول 
األسباب  ولهذه  القارة،  بدول 
اهــتــمــام  ــركــز  ت جميعها 
حــول  بــرمــتــه  المجتمع 
العمق اإلفريقي للمغرب، 
الـــمـــعـــزز تــاريــخــيــا 
ودينيا  وروحــيــا 
ــا  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ وصـ
ــا  ــوريـ ــتـ ودسـ
واقتصاديا 
، فالمغرب 
كـــــــمـــــــا 
وصــــفــــه 
الـــــمـــــلـــــك 
ــل  ــ ــراحـ ــ الـ
الـــحـــســـن 
الـــثـــانـــي 
اهلل،  رحمه 
الــــشــــجــــرة 
الــكــبــيــرة الــتــي 
جــذورهــا  تترسخ 
وينتصب  إفريقيا  في 
العربي  العالم  في  جذعها 
في  أغصانها  وتمتد  اإلسالمي 
وفي  القول  يمكن  بل  أوروبـــا، 
العالم أجمع. فموقعه الجغرافي 
ومكانته  الكبيرة،  وامكانياته 
االســتــراتــيــجــيــة فـــي مــحــور 
الديبلوماسية  ــات  ــعــالق ال
موقف  في  تجعله  الدولية، 
مع  للند  الــنــد  ويــقــف  قــوي 

الجميع.  
,أكد   2017 ســنــة  فـــي 
الملك  الجاللة  صــاحــب 
نصره  السادس  محمد 
الـــرؤســـاء  ــام  ــ أم اهلل 
حفل  خــالل  األفــارقــة 
الثامنة  القمة  اختتام 
لالتحاد  والعشرين 
االفــريــقــي بــالــقــول، 
هذا  جميل  هو  "كم 
أعود  الــذي  اليوم، 
فــيــه إلـــى الــبــيــت، 
غياب.  طــول  بعد 
قارتي،  فأفريقيا 
وهي أيضا بيتي. 
أخيرا  عــدت  لقد 
وكــم  بيتي.  إلــى 
بلقائكم  سعيد  أنا 
..هي  جديد"  مــن 
استراتيجية  رؤيــة 
حكيم،  ملك  من  حكيمة 
ارتباط  مــدى  عن  بصدق  تعبر 
في  ورغبته  بإفريقيا   المغرب 
العالقات  وتقوية  وتجديد  فتح 
األخوية مع كل الدول اإلفريقية 
كافة  وعلى  والشقيقة  الصديقة 
يجمعنا  مــا  ألن  المستويات، 
وقت  وحــان  يفرقنا  مما  أكثر 
السالم  على  المبنية  التكتالت 

واألمن والتنمية.  

ــدة  ــرائ ال الملكية  الفلسفة 
ــع  ــواق ال أرض  عــلــى  تــرجــمــت 
الزيارات  من  العديد  خالل  من 
ــدول  الــمــلــكــيــة لــلــعــديــد مــن الـ
اإلفــريــقــيــة وعــقــد الــمــئــات من 
األفارقة  الشركاء  مع  االتفاقيات 
وتقديم  الــمــجــاالت،  شتى  فــي 
أجل  مــن  المغربية  الــخــبــرات 
وازدهار  وتنمية  واستقرار  أمن 
جعلت  األفـــارقـــة  الــمــواطــنــيــن 
السياسيين  الخبراء  من  العديد 
أن  على  يؤكدون  واالقتصاديين 
تركز  أن  عليها  يجب  إفريقيا 
التنمية  مجال  في  مجهوداتها 
ــة،  ــصــادي ــت االجــتــمــاعــيــة واالق
ــة  ــي ــراط ــوق ــم ــدي وتـــرســـيـــخ ال
في  وهــي  البشرية،  والتنمية 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  حاجة 
أجل  مــن  والــنــمــو،  السلم  ــى  ال
شعوبها  وتــقــدم  تقدمها  دعــم 
تسعى  وأن  مواطنيها،  ورفاهية 
للوحدة والتضامن والتآزر فيما 
التحديات  كافة  لمواجهة  بينها 

المتعلقة بالتنمية واألمن. 
تصاحبها  حكيمة  ملكية  رؤية 
خطوات عملية ملموسة وكثيرة 
إفريقيا  عــلــى  بــالــنــفــع  ــعــود  ت
وساكنتها، من بينها على سبيل 
المثال ال للحصر، إطالق مبادرة 

لرؤساء الدول األفريقية.
عملياتي  إطــار  إرســاء  تهدف 
األفريقية  ــدان  ــل ــب ال لــمــواكــبــة 
مختلف مراحل تدبيرها لجائحة 
المرصد  وإنــشــاء   ,  19 كوفيد 
المغرب،  في  للهجرة  اإلفريقي 
باقتراح من جاللة الملك بصفته 
رائـــدا لــالتــحــاد اإلفــريــقــي في 

قضية الهجرة. 
رؤية المملكة المغربية الثابتة 
في  المشترك  اإلفريقي  للعمل 
مجاالت السلم واألمن والشؤون 
واضحة،  وغيرها  السياسية 
والتضامن  الوحدة  على  ترتكز 
وعدم  الــجــوار  وحسن  الفعلي 
الداخلية  الشؤون  في  التدخل 
ــدول والــحــكــم الــرشــيــد، ألن  ــل ل
الحقيقي  الــمــفــتــاح  ــو  ه ــك  ذلـ
كل  في  إفريقيا  وتنمية  لتطور 

المجاالت.  
إال  يحلها  لن  إفريقيا  مشاكل 
بتعاونهم  أنفسهم،  ــة  ــارق األف
كل  وتظافر  الميادين،  شتى  في 
والتنمية  ــن  األم فــي  جهودهم 
البشرية  قدراتهم  واستثمار 
االقتصادية  قــارتــهــم  ــوارد  ــ وم
بمنطق  الــهــائــلــة  والطبيعية 
والتعاون  المتبادل  االحــتــرام 

الحقيقي
 المغرب من خالل هذا الرهان 
ــومــاســي واالجــتــمــاعــي  ــل ــدب ال
واالقتصادي  والثقافي  والديني 
ــدم نــمــوذجــا  ــق ــاري، ي ــجـ ــتـ والـ
وهو  جنوب،   – جنوب  للتعاون 
تحرص  التي  المجاالت  أهم  من 
عدد من منظمات األمم المتحدة 
مستوى  لــرفــع  تفعيلها  عــلــى 
ــتــجــاري بــيــن الـــدول  الــنــمــو ال
سجين  زال  ما  ــذي  ال النامية، 

أرقام مخجلة.
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العالقات املغربية اإلسبانية ..الحاضر واملستقبل 
مرحلة  ومدريد  الرباط  بين  العالقات  دخلت 
البلدين  بين  العالقات  تاريخ  في  مسبوقة  غير 
ثنائية "رفيعة  بقمة  تتوج  أن  وينتظر  الجارين، 
طي  بعد  الحالي،  العام  نهاية  قبل  المستوى" 
من  وعـــام  حـــادة،  ديبلوماسية  أزمـــة  صفحة 
استقبال  خلفية  على  الطرفين،  بين  القطيعة 
االنفصالية  البوليساريو  جبهة  زعيم  إسبانيا، 
مدريد  اعتماد  من  عقود  وبعد   ، غالي  إبراهيم 
المغربية  الصحراء  قضية  في  الحياد  من  نوعًا 
توجه  باعتماد  أخيرًا  اإلسبانية  الحكومة  قامت 
دعمت  حيث  المغرب،  مع  عالقاتها  في  محوري 
مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط كمرتكز 
العاهل  خص  جانبه،  من  الصحراء،  نزاع  لحل 
باستقبال  اإلسباني  ــوزراء  ال رئيس  المغربي  
رسمي، ما يعكس ارتياح الرباط للتوجه الجديد 
البيان  من  جانب  يؤكده  ــذي  ال األمــر  لمدريد، 
البلدان  وأكــد  االستقبال،  أعقب  الــذي  الثنائي 
الــروابــط  وأهــمــيــة  "بحجم  منهما  وعــيــًا  ــه  أن
والتطلعات  تجمعهما،  التي  االستراتيجية 
والرخاء،  واألمن  للسالم  لشعبيهما  المشروعة 
في  جديدة  مرحلة  بناء  اليوم  يدشنان  فإنهما 
على  الجانبان  اتفق  الثنائية"..حيث  عالقاتهما 
معالجة المواضيع ذات االهتمام المشترك بروح 
من الثقة والتشاور، بعيدًا من األعمال األحادية 
أو األمر الواقع، باإلضافة إلى االستئناف الكامل 
منظم،  بشكل  والبضائع  لألفراد  العادية  للحركة 
بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية 
والبحري،  البري  المستوى  على  ولألشخاص 
مجال  في  التعاون  وتعزيز  إطالق  إعادة  وكذلك 
تفعيل  إعادة  على  كذلك  البلدان  واتفق  الهجرة، 
ذات  المجاالت  مختلف  في  القطاعي  التعاون 
االقتصادية  فيها  بما  الــمــشــتــرك،  االهــتــمــام 
والثقافية،  والصناعية  والطاقية  والتجارية 
إضافة إلى التواصل حول تحيين معاهدة حسن 
على   ،1991 لعام  والتعاون  والصداقة  الجوار 
التي  واألولويات  والمحددات  المبادئ  أساس 
ستوجه العالقات الثنائية في السنوات المقبلة 
.. ويأتي ذلك في وقت تبدي فيه الرباط رضاها 
"خريطة  لتفعيل  الجارين  بين  النقاش  سير  عن 

الطريق"، التي فتحت صفحة جديدة في العالقات 
بين الرباط ومدريد. ورغم األزمات المتتالية التي 
مرت بها تلك العالقات خالل السنوات الماضية 
في سياق ما يسمى بـ"الجوار الصعب"، إال أنها 
تتميز بالتطور على أكثر من صعيد، حيث تعتبر 
منذ  للمملكة  األول  التجاري  الشريك  إسبانيا 
2012، كما استطاع البلدان على الصعيد األمني 
العابر  اإلرهـــاب  لمواجهة  الثقة  جسور  بناء 

للحدود جعلت "أمن مدريد يمر عبر الرباط".
ــح لــلــجــانــب اإلســبــانــي  ــواضـ فــالــمــوقــف الـ
دعم  على  والمبني  الصحراء  قضية  بخصوص 
خطة  في  يرى  والذي  التوافقي،  السياسي  الحل 
تميز  يشجع  الحل،  لهذا  سبيال  الذاتي  الحكم 
محاوالت  كل  رغم  اإلسبانية  المغربية  العالقات 
الجزائر ودول أخرى للتأثير على إسبانيا داخليا 
من أجل لي ذراعها للحيلولة دون تميز العالقات 

المغربية اإلسبانية وتطورها" 
الموقف  بهذا  الــدولــيــة  اإلشـــادة  عــن  فضاًل 
الدبلوماسية  الخطوة  أن  على  يبرهن  ــذي  ال
السيادة  احترام  مفادها  إسبانيا  اتخذتها  التي 
الداخلية،  شؤونه  في  التدخل  وعدم  المغربية 
تحواًل  الموقف  ــذا  ه اعتبار  "يمكن  مضيفا 
واعترافًا  اإلسبانية،  الخارجية  السياسة  في 
في  المغرب  بها  يتميز  التي  اإلقليمية  بالمكانة 
تالئم  أن  إسبانيا  حاولت  لذا  األفريقية،  القارة 
السياسة  أولــويــات  مع  الخارجية  توجهاتها 
القضية  رأســهــا  وعلى  المغربية،  الخارجية 
بين  العالقات  وتعزيز  توطيد  بقصد  الوطنية 
ومواجهة  المجاالت،  من  العديد  في  الجانبين 
التهديدات  في  المتمثلة  المشتركة  التحديات 

اإلرهابية ومشكلة الهجرة غير النظامية".
الدولية  والــتــطــورات  اإلقليمية  فالتحديات 
المتسارعة، خصوصا أزمات الطاقة، واالنتكاسة 
تداعيات  بفعل  العالم  يعرفها  التي  االقتصادية 
ــحــرب الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا،  ــا، وال ــورون ك
وكذلك الضغط الكبير الذي يمارسه المهاجرون 
عوامل  كلها  أوروبا،  إلى  الوصول  في  الراغبون 
إسبانية  مغربية  عــالقــات  لتفرض  تضافرت 

متميزة.

غير  حالة  الجزائري  النظام  يعيش 
عادية من العداء لجاره الغربي يمكننا 

تسميتها بـ” المغربفوبيا”
بكل  تسعى  الجزائر  أن  والــواضــح 
ــرة  دائ ــى  إل المغرب  جــر  ــى  إل الــطــرق 
طريق  عن  الصراع  وتأجيج  التراشق 
حتى  تنطلي  ال  واهية  أسباب  اختالق 
السياسة  شــؤون  في  المبتدئين  على 

والديبلوماسية واإلعالم 
استمرار  أسباب  عن  التساؤل  وعاد 
الــمــؤســســة الــعــســكــريــة الــجــزائــريــة 
األسلحة  ــوع  أنـ مختلف  اقــتــنــاء  فــي 
وتخصيص موارد مالية ضخمة سعيًا 
للحصول على القطع الحربية، في وقت 
خانقة،  اقتصادية  أزمة  البالد  تعيش 
"الهيئات  رحمة  تحت  بوضعها  تهدد 
من  الــرغــم  وعلى  الدولية".  المالية 
في  السلطات  قدمتها  التي  التبريرات 
مع  التوتر  ومنها  الماضية  السنوات 
المغرب، إضافة إلى التدهور األمني في 
منطقة الساحل، ثم الحرب الليبية، فإن 
وضعيات  في  ذاتها  السياسة  استمرار 

مختلفة، فتح أبواب االستغراب ..
من  مليارات  لتبديد  تسعى  فالجزائر 
من  مليارا(  عشرين  )نحو  الـــدوالرات 
أجل شراء أسلحة روسّية ال فائدة تذكر 
يتعّلق  األمــر  كان  إذا  إاّل  اللهّم  منها، 
بتنفيعات ما ومصالح شخصّية وتأكيد 
النتماء الجزائر إلى فكر ما قبل انتهاء 

الحرب الباردة
إلى أن الغبن واالحباط الذي يعيشه 
أن  كيف  يرى  وهو  الجزائري   النظام 
خمسة عقود من الدسائس والتآمر على 
والعداء  الرياح  أدراج  ذهبت  المغرب 
نظامها  منه  جعل  للمغرب،  تكنه  الذي 
بالشعب  تضر  استراتيجية  عقيدة 
الجزائري أكثر مما تخدمه الذي يكتوي 
ــدوالرات  الـ مــن  الماليير  ــروب  ه بنار 
الجزائر   أصبحت  أن  إلى  الخارج  إلى 
نفسها  بإثبات  متزايد  بشكل  مهووسة 

القالقل  من  سنتين  بعد  إقليمية  كقوة 
فترة  منذ  دورهــا  وانحسار  الداخلية، 
زمنية أطول، في القضايا اإلقليمية بدال 
لتطلعات  واالستجابة  المصارحة  من 

الشعب الجزائري 
المناورات  له  تتعرض  ما  كل  وبرغم 
من  المستوى،  هــذا  على  الجزائرية، 
جينراالت  فإن  متتالية،  وخيبات  فشل 
بأهمية  يقتنعوا  لــم  الــمــراديــة  قصر 
األمر  جنونهم  عن  التراجع  أو  التعقل 
نفسيات  تفارق  ال  حقيقية  فوبيا  صار 

العسكريين في الجار الشرقي للمملكة، 
يحققه  نجاح  كــل  عند  للعلن  وتظهر 
أحد  يعد  ولــم  مجال،  أي  في  المغرب 
بكل  العقلية  هــذه  يحلل  أن  يستطيع 
والديبلوماسية  الــســيــاســة  أدوات 
والمنطق ، لم يدرك عسكر الجيران أن 
تحوالت  كثير  وأن  الوقت،  غير  الوقت 
شهدتها الدنيا، وأن تحديات اليوم غير 
ما كانت عليه زمن الحرب الباردة، ومن 
ثم يواصلون حمقهم، وهروبهم وحدهم 

نحو المجهول.

أجرى الملك محمد السادس ، اتصاال هاتفيًا بالشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير دولة قطر.

وقالت وكالة أنباء قطر “قنا”، أن الملك محمد السادس هنأ أمير 
قطر خالل اإلتصال ، بمناسبة انطالق بطولة كأس العالم ، مشيدا 
في  المشاركة  للمنتخبات  التوفيق  متمنيا  التنظيم،  بحسن  جاللته 

البطولة.
كما جرى خالل االتصال حسب وكالة أنباء قطر ، بحث العالقات 
األخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وعدد من 

القضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك.

امللك محمد السادس يتصل بأمري قطر الجزائر ..وعقدة العداء للمغرب 
ويهنئه على التنظيم الرائع لكأس العالم



على  الــســادس،  محمد  الملك  أشــرف 
تدشين المحطة الطرقية الجديدة لمدينة 
المدخل  يهيكل  مشروع  وهــو  الــربــاط؛ 
تحديث  في  ويساهم  للمدينة،  الجنوبي 
مستوى  على  الــمــدن  بين  النقل  قطاع 
إشعاع  تعزيز  ــذا  وك المملكة،  عاصمة 

صورة المدينة وتعزيز جاذبيتها.
الجديدة  الطرقية  المحطة  وتتوفر 
أهــداف  إطــار  في  تندرج  التي  للرباط، 
المدينة  لتنمية  المندمج  الــبــرنــامــج 
المغرب  عاصمة  األنوار،  مدينة  “الرباط 
الثقافية”، على 46 رصيفا لحافالت نقل 
لمدة  الحافالت  لركن  وموقفا  المسافرين 
طويلة )22 مكانا(، في مقابل 38 رصيفا 

بالمحطة الطرقية القديمة “القامرة”.
الجديدة،  الطرقية  المحطة  وبإمكان 
خارجي  موقف  على  أيضا  تتوفر  التي 
ومنطقة  األجـــرة  وســيــارات  للسيارات 
عن  فضال  المؤقت  والــتــوقــف  لــإنــزال 
تجارية،  ومــحــالت  لإطعام  فــضــاءات 
مسافر  آالف  عشرة  من  ــد  أزي استقبال 
يوميا، في مقابل 6 آالف مسافر بالنسبة 
مركزا  تحتضن  كما  القديمة.  للمحطة 
لم  فيما  تجاريا،  محال   40 يضم  تجاريا 
 15 على  سوى  “القامرة”  محطة  تتوفر 

محال.
تطلب  الــذي  المشروع،  هــذا  ويعكس 
 245 بقيمة  استثمارات  تعبئة  إنجازه 
محمد  للملك  الوطيد  العزم  درهم،  مليون 
الــربــاط  مدينة  تمكين  على  ــســادس  ال
مكانتها  مستوى  في  تحتية  بنيات  من 
المقيمين  السكان  النتظارات  وتستجيب 

والزوار.
وفضال عن بنائها وفق هندسة معمارية 
متفردة تزاوج بين األصالة والمعاصرة، 
الطريق  إلــى  مباشر  لولوج  وتوفيرها 
تم  فقد  البيضاء،  -الدار  الرباط  السيار 
تشييد هذه المحطة الجديدة على مساحة 
هكتارات،   8 مساحتها  تفوق  أرضــيــة 
بالمدخل الجنوبي للطريق السيار الرباط 
– الدار البيضاء وعلى مقربة من المركب 

الرياضي األمير موالي عبد اهلل.
التي  الطرقية،  المحطة  وتستجيب 
إنجازها  أشغال  انطالقة  الملك  أعطى 
معمارية  لضوابط   ،2017 أكتوبر  في 
حديثة تتيح تثمين الفضاءات الداخلية، 
المسافرين  لحركة  سلس  تدبير  أجل  من 
الخارجي  المحيط  جــاذبــيــة  وتــعــزيــز 
وضمان مقومات األمن والسالمة وجودة 

الخدمات.
الجديدة  الطرقية  المحطة  وتعتبر 
الجيل  من  لوجيستيكية  بنية  للرباط 
على  تسييرها  في  تعتمد  حيث  الجديد، 
يمكن  للتدبير  متكامل  معلوماتي  نظام 
وإرشــاد  استقبال  ظــروف  تحسين  مــن 

المسافرين، وضمان إدارة مثلى لعمليات 
باإلضافة  واللوجيستيك  المسافرين  نقل 

إلى تسهيل عمليات اقتناء تذاكر السفر.
أكبر  لربح  ضمانه  ــى  إل وبــاإلضــافــة 

معرفة  في  النظام  هــذا  يساعد  للوقت، 
ــالق ووصــــول الــحــافــالت  ــط أوقــــات ان
عن  البحث  عملية  يسهل  مما  ومسارها؛ 
كل  ومكافحة  الوسطاء  وتفادي  الرحالت 

التذاكر،  أسعار  في  مشروعة  غير  زيادة 
الطرقي  النقل  بقطاع  النهوض  أجل  من 
مختلف  ربط  من  يمكن  الذي  للمسافرين 

مدن المملكة ويضمن فرص شغل مهمة.

الجديدة  الطرقية  المحطة  تضم  كما 
بنيات تحتية وتجهيزات متنوعة، تمكن 
على  الحصول  من  وزوارهــا  المسافرين 
لشروط  تام  احترام  في  الخدمات  أفضل 
األمن والسالمة؛ وهو األمر الذي ينطبق 
ستتوفر  الذين  النقل  مهنيي  على  أيضا 
استجابة  لالشتغال  جيدة  ظــروف  لهم 
من  لتمكينهم  وانتظاراتهم،  لتطلعاتهم 
رقم  مــن  والــرفــع  تنافسيتهم  تحسين 

معامالتهم وصون كرامتهم.
الموقع  وبــحــكــم  أخــــرى،  جــهــة  ــن  م
الجديدة  الطرقية  للمحطة  االستراتيجي 
الوطنية  الــطــرق  بشبكة  وارتــبــاطــهــا 
والطرق السيارة، سيساهم هذا النموذج 
ــرور  ــن اخــتــنــاق حــركــة م ــحــد م ــي ال ف
وخفض  الرباط،  مدينة  داخل  الحافالت 
معدل التلوث، عالوة على التدبير األمثل 
ربط  خالل  من  السيما  المسافرين،  لنقل 
المواصالت  بشبكة  الطرقية  المحطة 

الحضرية.
الجديدة  الطرقية  المحطة  وتــأتــي 
العالية،  المضافة  القيمة  ذات  للرباط، 
لــتــنــضــاف إلـــى مــخــتــلــف الــمــشــاريــع 
محمد  الملك  يقودها  التي  والمبادرات 
ظروف  تحسين  إلى  الرامية  السادس، 
تنمية  وتــحــقــيــق  الــمــواطــنــيــن  عــيــش 
مندمجة، ومستدامة وشاملة لجميع مدن 

المملكة.

4 متابعات من 16 إىل 30 نونرب 2022  العدد: 68

امللك محمد السادس يدشن املحطة الطرقية الجديدة يف مدينة الرباط

امللك يدعو إىل إبعاد القضية الفلسطينية عن املزايدات العقيمة والحسابات الضيقة

امللك محمد السادس يشيد بالتعاون املتميز القائم بني »يونسكو« واملغرب
المتحدة  األمم  لمنظمة  العامة  المديرة  تقدمت 
السيدة  )يونسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية 
أودري أزوالي، للسالم على صاحب الجاللة الملك 
محمد السادس، وذلك على هامش تدشين جاللته 

للمحطة الطرقية الجديدة للرباط.
بجودة  الملك  جاللة  أشــاد  المناسبة،  وبهذه 
جاللته  مشيرا  والمغرب،  اليونسكو  بين  الشراكة 
األممية  المنظمة  بين  القائم  المتميز  التعاون  إلى 
الثقافي  التراث  على  المحافظة  أجل  من  والمملكة 
تنتقل  التي  والتقاليد  الثقافة  وصون  المادي  غير 

من جيل إلى آخر.
وأعرب صاحب الجاللة، بشكل خاص، عن شكره 
للمديرة العامة لليونسكو على جميع الجهود التي 
التراث  على  والمحافظة  الحماية  أجل  من  تبذلها 
من  لالستيالء  عرضة  يكون  والذي  لألمم،  الثقافي 
ثقافات  قبل  من  التقليد  أو  أخــرى،  بلدان  طــرف 

أخرى.
من جهتها، أشادت السيدة أودري أزوالي، التي 
تعتز بالمغرب، بلدها األصلي، بالتزام جاللة الملك 
وحمايته  المادي  غير  بالتراث  النهوض  لفائدة 

بالمغرب.
جميع  على  صادق  المغرب  بأن  ذكرت  وبعدما 

أشادت  بالتراث،  المرتبطة  اليونسكو  اتفاقيات 
واالستراتيجي  المحوري  بالطابع  أزوالي  السيدة 

للعالقات التي تجمع منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة والمغرب.

أكد الملك محمد السادس، أن ما يقوم به المغرب من 
التزام  هو  الفلسطينية  القضية  لصالح  ومساعي  جهود 
ملموسة  ميدانية  ــراءات  إجـ تدعمه  ومــوصــول  صــادق 
والشعب  القيادة  لــدن  من  واإلشـــادة  التقدير  كل  تلقى 

الفلسطينيين.
وأبرز الملك محمد السادس في رسالة سامية موجهة 
إلى شيخ نيانغ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب 
بمناسبة  للتصرف،  القابلة  غير  لحقوقه  الفلسطيني 
تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن 
“ما تقوم به المملكة المغربية من جهود ومساعي لصالح 
تدعمه  وموصول  صادق  التزام  هو  الفلسطينية  القضية 
إجراءات ميدانية ملموسة تلقى كل التقدير واإلشادة من 
النأي  إلى  داعيا  الفلسطينيين”،  والشعب  القيادة  لدن 
بهذه القضية العادلة عن المزايدات العقيمة والحسابات 

الضيقة التي ال تخدمها في شيء.
وقال الملك “من منطلق األمانة التي نتقلدها بصفتنا 
التعاون  منظمة  عــن  المنبثقة  الــقــدس  للجنة  رئيسا 
القانوني  الوضع  على  الحفاظ  إلــى  ندعو  اإلســالمــي، 
تراثا  باعتبارها  المقدسة  للمدينة  والديني  والحضاري 
مشتركا لإنسانية وأرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي 

بالنسبة ألتباع الديانات التوحيدية الثالث”.
وأضاف الملك أنه تحت اإلشراف الشخصي له، تقوم 
مشاريع  وتنفيذ  بإنجاز  الشريف  القدس  مال  بيت  وكالة 
لفائدة  واجتماعية  وتعليمية  وصحية،  سكنية  ملموسة، 
أساسها  في  تروم  المشاريع  هذه  أن  مبرزا  المقدسيين، 
وتحسين  المقدسة  للمدينة  الحضارية  الهوية  صيانة 

المقدسية  للساكنة  والمعيشية  االجتماعية  األوضــاع 
ودعم صمودها.

موقفه  على  التأكيد  المناسبة  بهذه  الملك  ــدد  وج
الثابت والواضح من عدالة القضية الفلسطينية وحقوق 
في  حقه  مقدمتها  وفي  المشروعة،  الفلسطيني  الشعب 
القدس  وعاصمتها  المستقلة،  الفلسطينية  دولته  إقامة 
الشرقية، تعيش في أمن وسالم إلى جانب دولة إسرائيل.

بمكانة  تحظى  الشريف  القدس  مدينة  أن  على  وشدد 

لما  واإلسالمية  العربية  الشعوب  وجــدان  في  متميزة 
كونها  عن  فضال  وعقائدي،  روحي  بعد  من  عليه  تنطوي 
مدرجة ضمن قضايا الوضع النهائي التي يتعين إيجاد 

حل لها في إطار المفاوضات المباشرة.
دولية  أزمــات  كانت  “لئن  الملك  قال  أخــرى  جهة  من 
الدولي  المجتمع  اهتمام  بأولوية  اآلن  تحظى  طارئة 
ومؤسساته، فإن القضية الفلسطينية ستظل، باعتبارها 
منطقة  في  واالستقرار  السالم  مفتاح  القضايا،  أقــدم 

الشرق األوسط”، موضحا في هذا الصدد أن أمن المنطقة 
واستقرارها يتطلب مساع وجهود متواصلة للخروج من 
منطق الصراع والعنف إلى منطق السالم والتعاون وبناء 

فضاء مزدهر لجميع شعوبها.
وأضاف أن “حالة االنسداد في العملية السياسية بين 
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ال تخدم السالم الذي 
اإليجابية  باإلشارات  مشيدا  المنطقة”،  يسود  أن  نتطلع 
والمبادرات المحمودة المبذولة إلعادة بناء الثقة بهدف 
إطالق مفاوضات جادة كفيلة بتحقيق حل عادل وشامل 
ودائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، 

وعلى أساس حل الدولتين باعتباره خيارا واقعيا.
االزدهــار  إلشاعة  الرامية  المبادرات  أن  الملك  وأكــد 
والرخاء في المنطقة، ستظل، رغم أهميتها، غير كافية في 
ظل صراع طال أمده وبات يرهن مستقبل األجيال المقبلة.

وأضاف أن غياب األفق السياسي للقضية الفلسطينية، 
واإلجراءات األحادية التي تقوض فرص السالم، فسحت 
استباحتها  فــي  لــإمــعــان  المتطرفة  للقوى  الــمــجــال 
إلى  مشيرا  والكراهية،  العنف  ثقافة  ونشر  للمقدسات 
أن هذا األمر ينذر بتحول النزاع من صراع سياسي إلى 
المنطقة  على  وخيمة  عواقب  له  تكون  قد  عقائدي  صراع 

بأسرها.
ودعا الملك محمد السادس كافة الفرقاء الفلسطينيين 
فلسطينية  مؤسسات  لبناء  الواحد  الفريق  بروح  للعمل 
قوية بـ”قيادة أخينا فخامة السيد محمود عباس، رئيس 
الفلسطيني  الشعب  تطلعات  لتحقيق  فلسطين،  دولــة 

الشقيق إلى الحرية واالستقالل والعيش الكريم”.



التعاون  تعزيز  إلى  السادس،   محمد  الملك  دعا 
التراث  حماية  مجال  في  األطــراف  متعدد  الدولي 
الثقافي غير المادي، وتبادل التجارب واألفكار في 

سبيل صونه.
في  المشاركين  إلى  رسالة  في  الملك،  دعا  كما 
الدولية  الحكومية  للجنة  عشرة  السابعة  الــدورة 
األمم  لمنظمة  المادي  غير  الثقافي  التراث  لصون 
)اليونسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة 
عن  “البحث  إلى  الرباط،  مدينة  تحتضنها  التي 
تراثنا  أهمية  على  الناشئة  لتربية  السبل  أنجع 
الثقافية  بروافده  غني  بشري  كإرث  به،  واالهتمام 
عمق  في  الضاربة  التاريخية  وروابطه  المتعددة، 

التاريخ”.
وشدد الملك محمد السادس في هذه الرسالة التي 
تالها األمين العام للحكومة، محمد الحجوي، على 
ومكونات  الغني،  الثقافي  الموروث  رقمنة  ضرورة 
التراث غير المادي، تماشيا مع تطور العصر، وما 

يعرفه العالم من تحديات رقمية وتكنولوجية.
خلفه  بما  أطفالنا  اهتمام  “لضمان  أنه  وأبــرز 
أسالفنا من تراث ثقافي، يتعين مواكبة التحوالت 
رقمية  محتويات  تقديم  في  واالنــخــراط  الرقمية، 
قيمة، تعرف بالتراث الثقافي، بموازاة مع الحامل 
الورقي وغيره، فلكل منها أهميته في هذا المجال”.

وأكد في هذا الصدد أن هذه الدورة تشكل فرصة 
والخبراء  المشاركة،  ــدول  ال وفــود  أمــام  سانحة 
علمية  رؤية  لبلورة  الثقافي،  بالتراث  والمهتمين 
وفعالة،  وجيهة  بتوصيات  والخروج  موضوعية، 
المادي  غير  الثقافي  التراث  على  الحفاظ  تتوخى 
تطويره  على  تساعد  خالصات  وتقديم  وصيانته، 

والنهوض به.
الحتضان  الــربــاط  مدينة  اختيار  وبخصوص 
أشغال هذا الملتقى، أكد الملك في رسالته أنه ليس 
الثقافي  لإشعاع  نتيجة  يأتي  وإنما  اعتباطيا، 
الكبير لهذه المدينة العريقة، التي تعتبر قطبا ثقافيا 
عالميا. فقد تم اختيارها عاصمة للثقافة اإلفريقية 
للسنة  اإلسالمي  العالم  في  وللثقافة  لسنة 2022، 
المتميز،  الجغرافي  موقعها  أن  مضيفا  نفسها، 

جعل منها محورا تعاقبت عليه حضارات مختلفة، 
وأوربية،  وأندلسية  وإسالمية  ورومانية  فينيقية 
مما أهلها لتصنف تراثا عالميا من قبل اليونسكو 

سنة 2012.
من جهة أخرى، سجل الملك أن هذه الدورة تنعقد 
التراث  اتفاقية  على  سنة  عشرة  تسع  مــرور  بعد 
تقدم  بفضلها  تحقق  التي  المادي،  غير  العالمي 

كبير في العديد من المجاالت المرتبطة بالتراث 
الموقعة  الدول  وباتت  المادي،  غير  الثقافي 
على االتفاقية تتناول قضايا التراث الثقافي 

أساسه  ــد،  واح مفهوم  من  الــمــادي  غير 
المحافظة عليه وتطويره وتثمينه.

العالمي  التراث  اتفاقية  دخول  فمنذ 
العاهل  يؤكد  التنفيذ،  حيز  المادي  غير 
يشكل  الهدف  هــذا  “أصبح  المغربي، 

ــي مــجــال الــعــالقــات  تــحــديــا هــامــا ف
التصدي  يستوجب  الدولية، 

ــتــرامــي  لــمــحــاوالت ال
على  المشروع  غير 
الثقافي  الموروث 
والحضاري للدول 

األخرى”.
وشــــــدد عــلــى 
ــي ظــل  ــ أنــــــه فـ
ــوالت  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة  ــارع ــس ــت ــم ال
يعرفها  ــتــي  ال
اليوم،  العالم 
بـــــــــــات مـــن 
ــروري  ــ ــضـ ــ الـ
على  ــل  ــم ــع ال
إشعاع  ــراز  إبـ

الــدول،  عليه  تتوفر  الــذي  الــمــادي  غير  الــتــراث 
والخروج بتدابير للحفاظ عليه، من خالل النهوض 
على  المغرب  يحرص  ما  وهو  االتفاقية.  بأهداف 
على  المصادقة  منذ  الملك،  يضيف  بــه،  االلــتــزام 
هذه االتفاقية في يوليوز 2006، حيث يتوفر، إلى 
حدود اليوم، على أحد عشر عنصرا مسجال بقائمة 
آخره  لليونيسكو،  العالمي  المادي  غير  التراث 
خالل  تسجيله  تم  الذي  “التبوريدة”،  فن 

السنة الماضية.

أن  الــســادس  محمد  وأبرزالملك 
منها  الــتــزامــا  المغربية،  المملكة 
غير  الثقافي  بالتراث  بالنهوض 
المادي، تقوم بدور هام في حمايته، 
سواء عبر تعزيز ترسانتها القانونية 
الفعالة  والمشاركة  المجال،  هذا  في 
 2003 اتفاقية  مضامين  تنزيل  في 
غير  الثقافي  التراث  لصون 
ساهمت  التي  الــمــادي، 
من  أو  صياغتها،  في 
على  الــعــمــل  خـــالل 
ــداد قــوائــم جــرد  ــ إع
وجعلها  ــتــراث،  ــل ل
حيا،  إنسانيا  إرثا 
روح  مع  انسجاما 

هذه االتفاقية.
وفي هذا اإلطار، 
يتابع الملك، وقع 
ــغـــرب عــلــى  ــمـ الـ
جميع االتفاقيات 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ

الــــمــــصــــادق 

مجال  فــي  اليونيسكو  منظمة  طــرف  مــن  عليها 
مع  الوطنية  تشريعاته  بمالءمة  ــام  وق الــتــراث، 
االتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما شاركت المملكة 
على  بالمحافظة  المرتبطة  البرامج  مختلف  في 
التراث، وساهمت في صندوق التراث الثقافي غير 

المادي.
إحداث  عن  اليوم  العرش  على  الجالس  وأعلن 
مهمته  المادي،  غير  الثقافي  للتراث  وطني  مركز 
تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال، وذلك 
يوليها  فتئ  ما  التي  الخاصة  العناية  سياق  في 

للتراث الثقافي، وتفعيال لمضامين االتفاقية.
هذا  سيقوم  ــه،  ب المنوطة  المهام  إطــار  وفــي 
للتراث  المنهجي  الجرد  عمليات  بمواصلة  المركز 
الوطني في مختلف مناطق المملكة، وإنجاز قاعدة 
تكوينات  وتنظيم  بذلك،  خاصة  وطنية  بيانات 
علمية وأكاديمية لتقوية قدرات الممارسين لتنفيذ 
تدابير الصون، وتربية الناشئة والتعريف بأهمية 
التراث الثقافي، باإلضافة إلى تتبع نجاعة اآلليات 
المعتمدة للحفاظ على العناصر المغربية المدرجة 
ملفات  إعــداد  وكــذا  العالمي،  التراث  قوائم  على 

الترشيحات الخاصة بالمملكة.
المملكة  عملت  الملك،  يورد  نفسه،  السياق  وفي 
وملتقيات  علمية،  ونــدوات  ورشــات  تنظيم  على 
الصيانة  أجــل  مــن  ثقافية،  وتــظــاهــرات  دولــيــة، 
وتثمينه،  المادي  غير  الثقافي  للتراث  المستمرة 
في  أساسيا  وعنصرا  للهوية  رمزا  نعتبره  “الذي 
ذاكرتنا، حامال لمبادئنا وقيمنا المشتركة، وقابال 

للنقل إلى األجيال القادمة”.
من جهة أخرى، أطلقت المملكة المغربية دراسات 
التراث  تصنيف  تحيين  بغية  عدة،  أنثروبولوجية 
المبادرات  سياق  في  وذلك  المادي،  غير  الثقافي 
الرامية إلى تعزيز إشعاعه، فضال عن مجهوداتها 

الدؤوبة وتعاونها الوثيق مع منظمة اليونيسكو.
العزم  تأكيد  إلى  السادس  محمد  الملك  وخلص 
التعاون،  هذا  مستوى  من  الرفع  على  الراسخ 
مبرزا حرص المملكة الدائم على االنخراط الفعال 

والمسؤول في العمل الدولي متعدد األطراف.

امللك محمد السادس يعلن إحداث مركز وطني للرتاث الثقايف غري املادي

الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  استقبل 
يوم  اهلل،  نــصــره  ــســادس،  ال محمد 
بالقصر   ،2022 نونبر   23 األربعاء 
لألمم  العام  األمين  بالرباط،  الملكي 

المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس.
بهذه  غوتيريس،  السيد  وأعـــرب 
الملك  لجاللة  امتنانه  عن  المناسبة، 
لتحالف  التاسع  المنتدى  لنجاح 
بــفــاس،  ينعقد  ــذي  الـ ــحــضــارات،  ال
مشيدا باعتماد إعالن قوي يحث على 
وقت  أي  من  أكثر  وضروري  االلتزام، 

مضى في سياق دولي مضطرب.
كما أشاد السيد غوتيريس بااللتزام 
الدائم لجاللة الملك من أجل النهوض 
والحوار  والتسامح،  االنفتاح،  بقيم 

واحترام االختالفات.
بالمساهمة  غوتيريس  السيد  ونوه 
البناءة والثابتة للمملكة من أجل حفظ 
االستقرار  وتعزيز  وتوطيده،  السالم 
في  وخــاصــة  بالتنمية  والــنــهــوض 

القارة اإلفريقية.
إلى  التطرق  تم  أخــرى،  جهة  ومن 
ضوء  على  المغربية  الصحراء  قضية 
القرار 2654 الذي صادق عليه مجلس 
 27 في  المتحدة  لألمم  التابع  األمــن 

أكتوبر 2022.
وفي هذا الصدد، جدد جاللة الملك، 
الموقف  على  التأكيد  اهلل،  نصره 
النزاع  هذا  لتسوية  للمغرب  الثابت 
الحكم  مبادرة  أساس  على  اإلقليمي 

والوحدة  السيادة  إطــار  في  الذاتي 
الترابية للمملكة.

المملكة  دعم  الملك  جاللة  جدد  كما 
لــجــهــود األمـــيـــن الـــعـــام ومــبــعــوثــه 
ــد ســتــافــان دي  ــســي الــشــخــصــي ال
المسلسل  قيادة  أجــل  من  ميستورا 
المينورسو  لبعثة  وكــذا  السياسي، 

لمراقبة وقف إطالق النار.
بحضور  االستقبال  ــذا  ه وجـــرى 
المستشار  غــراســا،  ميغيل  السيد 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة، 
الجانب  وعــن  األمــمــي،  الجانب  عــن 
وزير  بوريطة،  ناصر  السيد  المغربي 
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 

والمغاربة المقيمين بالخارج”.

العدد: 68متابعات5 من 16 إىل 30 نونرب 2022 

امللك محمد السادس يؤكد لغوترييس موقف املغرب الثابت 
لتسوية نزاع الصحراء

األمــم  لمنظمة  الــعــامــة  الــمــديــرة  ــادت  أشــ
)يونيسكو(،  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة 
أودري أزوالي، بااللتزام الموصول للملك محمد 

السادس لفائدة حماية التراث الثقافي.
الجلسة  خـــالل  كلمة  فــي  أزوالي  ــالــت  وق
الــدولــيــة  للجنة  الـ17  ــدورة  ــل ل االفــتــتــاحــيــة 
المادي  غير  الثقافي  التراث  لصون  الحكومية 
الرباط،  تحتضنها  التي  لليونيسكو،  التابعة 
المقبل،  دجنبر   3 غاية  إلى  المغرب،  برئاسة 
فضال  السادس  محمد  الملك  جاللة  إن “اللتزام 
عن  معربة  التراث”،  حيوية  حماية  في  كبيرا 
على  السادس  محمد  للملك  الشكر”  “خالص 
ولمجموع  الثقافة  لفائدة  له  الموصول  االلتزام 
لخدمة  يقدمه  ولما  )يونيسكو(،  منظمة  عمل 

السالم في إطار العمل متعدد األطراف.
من جهة أخرى، أبرزت أزوالي أهمية المنجز 
التراث  صــون  اتفاقية  إطــار  في  تحقق  ــذي  ال
الثقافي غير المادي لسنة 2003، والتي نجحت 
في أقل من عقدين من الزمن في “إعطاء بعد آخر 

لمفهوم التراث”.
لكون  فخرها  عن  الصدد  هــذا  في  وأعربت 
كونيا  أضــحــى  للتراث  الــحــي  المفهوم  هــذا 
هذه  على  العالم  عبر  دولة   180 مصادقة  بعد 
االتفاقية التي تهدف إلى حماية واحترام التراث 

مضيفة  واألفراد،  والجماعات  للبلدان  الالمادي 
تبني  إلى  البلدان  من  العديد  دفع  األمر  هذا  أن 
المجال،  هذا  في  عمومية  وسياسات  قوانين 
في  تخيله  الصعب  “من  كان  الــذي  األمــر  وهو 

السابق”.
نتحدث  عندما  إنــه  الصدد  هــذا  في  وقالت 
في  فقط  نفكر  نعد  لم  فإننا  التراث،  عن  اليوم 
هذا  في  أيضا  لكن  الطبيعية،  والمواقع  المآثر 
التقاليد  تــراث  وهو  اآلخــر،  األساسي  التراث 
واالحتفاالت والطقوس التي تنتقل من جيل إلى 
آخر، والتي تتمظهر في الممارسات االجتماعية.

وتابعت المديرة العامة لليونيسكو أنه “وراء 
كل واحدة من هذه الممارسات، يوجد عالم كامل 
وثقافة كاملة. إنها قرون من المعرفة والتبادالت 

والذاكرة الحية والممارسة”.
الــدورة  لهذه  االفتتاحية  الجلسة  وتميزت 
محمد  الملك  وجهها  التي  الملكية  بالرسالة 
التظاهرة،  هذه  في  المشاركين  إلى  السادس 
محمد  للحكومة،  العام  األمين  تالها  والتي 

حجوي.
ودعا الملك محمد السادس في هذه الرسالة 
األطــراف  متعدد  الدولي  التعاون  تعزيز  إلــى 
المادي،  غير  الثقافي  التراث  حماية  مجال  في 

وتبادل التجارب واألفكار في سبيل صونه.

املديرة العامة لليونيسكو تشيد بالتزام امللك 
محمد السادس بحماية الرتاث الثقايف



6متابعات من 16 إىل 30 نونرب 2022 

ــؤون الــخــارجــيــة  ــشـ ــد وزيــــر الـ ــ أك
ألباريس،  مانويل  خوسي  اإلسباني، 
أن إسبانيا “مرتاحة للغاية” للدينامية 
ونتائج  املغرب  مع  للتعاون  اإليجابية 
تم  الــتــي  الثنائية،  الــطــريــق  خــارطــة 

وضعها في أبريل املاضي.
ندوة  خــالل  ألباريس،  السيد  وقــال 
وزير  مع  عمل  اجتماع  عقب  صحفية 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
السيد  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة 
املنتدى  هامش  على  بوريطة،  ناصر 
أجل  مــن  لالتحاد  السابع  اإلقليمي 
لهذه  جدا  مرتاحون  “نحن  املتوسط، 

الدينامية  وهذه  الجديدة  املرحلة 
الثنائية،  العالقات  تميز  التي 
الطريق”،  خارطة  إلنجاز  وكذا 
أبريل  فــي  وضعها  تــم  التي 
ــارة  ــزي ال بمناسبة  ــاضــي  امل
الحكومة  رئيس  بها  قام  التي 
اإلسباني، بيدرو سانشيز، إلى 

صاحب  من  بدعوة  املــغــرب، 
محمد  امللك  الجاللة 

السادس.
وأشار رئيس الدبلوماسية اإلسبانية 
تجتمع  العمل  مجموعات  “كل  أن  إلى 
تؤتي  االجتماعات  وهــذه  دائــم  بشكل 
غير  الهجرة  أن  موضحا  ثمارها”، 
الشرعية  القادمة من إفريقيا، انخفضت 
ارتفعت  بينما  املائة،  في   20 بنسبة 
بنسبة  الثنائية  التجارية  املــبــادالت 
الصادرات  بلغت  حيث  املائة،  في   30
بداية  منذ  يورو  مليارات   7 اإلسبانية 

السنة.
هــذا  أن  ــس  ــاري ــب أل الــســيــد  ــر  ــ وذك
الوزيرين،  بني  السابع  االجتماع، 
“ملواصلة  مــنــاســبــة  شــكــل 
الطريق  خارطة  في  التقدم 
التي  اإلسبانية-املغربية، 
تلو  نقطة  تفعيلها  يــتــم 
أن  إلــى  مشيرا  األخرى”، 
تنفيذ  يــواصــالن  البلدين 
األجندات، حتى يتسنى عقد 
في  املستوى  رفيع  االجتماع 

أقرب اآلجال.

والتعاون  الخارجية  الــشــؤون  وزيــر  ــال  ق
ناصر  بالخارج  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
بوريطة، إن املغرب وإسبانيا “مرتاحان بشكل 
كامل” لتفعيل خارطة الطريق الثنائية التي تم 
اعتمادها في أبريل املاضي، خالل زيارة رئيس 
للمغرب،  سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية،  الحكومة 
بدعوة من صاحب الجاللة امللك محمد السادس.
 وأشار بوريطة في لقاء صحفي عقب اجتماع 
مانويل  خوسي  اإلســبــانــي،  نظيره  مــع  عمل 
ألباريس، إلى “أننا ناقشنا اليوم تنفيذ خارطة 
الطريق الثنائية )…( وقد عبرنا عن ارتياحنا 
هذه  مقتضيات  جميع  تفعيل  إزاء  الكامل 

الخارطة ومجموع االلتزامات”.
   وأشار في هذا الصدد، إلى أن هذا االجتماع 
يعكس  أسبوع،  من  أقــل  في  الثالث  الجديد، 
“التنسيق الوثيق للغاية والعالقة القوية التي 

تجمع بلدينا”.
   وأضاف الوزير أن هذا االجتماع، املنعقد 

السابع  اإلقليمي  املنتدى  هامش  على 
أيضا  شكل  املتوسط،  أجل  من  لالتحاد 
التقدم  مظاهر  عند  للوقوف  مناسبة 
الطريق  خارطة  تفعيل  في  املــحــرزة 
بتسريع  الكفيلة  السبل  وبحث  هاته 

تنفيذها.
جديدة  مرحلة  في  “إننا  وقــال     
بمواصلة  سعداء  ونحن  عالقتنا  من 
التعاون  القطاعات:  مجمل  في  العمل 

االقــــتــــصــــادي، الـــحـــوار 
مكافحة  الــســيــاســي، 

الـــــهـــــجـــــرة غــيــر 
اإلرهاب،  الشرعية، 
اإلقليمي،  األمـــن 

فضال عن سبل تطوير البعد الثقافي والتعاون 
األمني”.

   وفي هذا السياق، أوضح بوريطة 
القادم  املستوى  رفيع  االجتماع  أن 
لــإقــرار  فــرصــة  أيــضــا  “سيتيح 
بأننا قمنا بتنزيل مجموع عناصر 
ــه، وأيــضــا  خــارطــة الــطــريــق هــات
أكثر  جديدة  عناصر  حول  لالتفاق 

طموحا في عالقتنا الثنائية”.
  وبخصوص التعاون الثنائي في 
الوزير  أبــرز  الهجرة،  مجال 
“قدما  الــبــلــديــن  أن 
ــا لــتــعــاون  ــوذج ــم ن
مجال  فــي  مثمر” 
الهجرة  مكافحة 

غير الشرعية.

النجاح  قصة  هــو  “تعاوننا  إن  وقـــال     
غير  الهجرة  مكافحة  في  للتعاون  الوحيدة 
املتوسطية”،  املنطقة  صعيد  على  الشرعية 
مؤكدا أن الرباط ومدريد يباشران هذا التعاون 
االعتبار  بعني  تأخذان  مسؤولتني،  “كدولتني 
تطوير  عبر  الهجرة،  مجال  في  حازمة  مقاربة 
ومكافحة  املهاجرين  وحماية  الشرعية  الهجرة 

شبكات املهربني”.
   واعتبر الوزير أن “هذا التعاون قدم الكثير 
ملجموع  بل  وإسبانيا،  املغرب  ألمن  فقط  ليس 
املنطقة”، مشددا على “ضرورة تعزيز وتوسيع 

نطاق هذا النموذج”.
   وخلص السيد بوريطة إلى القول إنه “على 
الصعيد العاملي، هناك توافق حول أن ما يقوم 
وبناء،  تعاوني  بشكل  وإسبانيا،  املغرب  به 

يشكل نموذجا يحتذى”.

االتحاد اإلفريقي: مسار طنجة مرحلة مهمة 
يف الرئاسة املغربية ملجلس السلم

السياسية  الــشــؤون  مــفــوض  أكـــد 
االتــحــاد  بمفوضية  واألمـــن  والــســلــم 
مسار  أن  ــوي،  أديـ بانكول  اإلفــريــقــي، 
السياسية  الندوة  تــوج  الــذي  طنجة، 
أكتوبر  خــالل  بطنجة  انعقدت  التي 
"تعزيز  مـــوضـــوع  ــول  حــ ــي  ــاض ــم ال
والتنمية،  واألمن  السلم  بين  االرتباط 
آفاق تكامل إقليمي"، شكل مرحلة بالغة 
لمجلس  المغربية  الرئاسة  في  األهمية 
األفريقي  لالتحاد  التابع  واألمن  السلم 

لشهر أكتوبر.
وسائل  مع  لقاء  خــالل  أديـــوي،  قــال 
اإلعالم المغربية المعتمدة لدى االتحاد 
الممثل  السفير  بحضور  تميز  اإلفريقي 
االتحاد  لدى  المغربية  للمملكة  الدائم 
إلفريقيا  االقتصادية  واللجنة  اإلفريقي 
التابعة لألمم المتحدة، محمد عروشي، 
كــأســاس  طنجة  ــدوة  نـ "نعتبر  إنــنــا 
االرتــبــاط  ــة  دراسـ أجــل  مــن  لجهودنا 
الجيدة  والحكامة  واألمــن  السلم  بين 

المستدامة".  والتنمية 
للمملكة  شكره  عن  أعــرب  أن  وبعد 
ندوة  ألول  استضافتها  على  المغربية 
االرتباط  "تعزيز  حــول  قارية  ساسية 
آفــاق  والتنمية،  ــن  واألمـ السلم  بين 
الشؤون  مفوض  أبرز  إقليمي"،  تكامل 
بمفوضية  واألمــن  والسلم  السياسية 
كانت  الندوة  هذه  أن  اإلفريقي  االتحاد 
أبرزها  أسباب،  لعدة  بالغة  أهمية  ذات 
أنها أول ندوة سياسية من نوعها تنظم 

على أعلى مستوى.
شكل  الــحــدث  هــذا  أن  إلــى  وأشـــار 
دراسة  خالل  والنقاش  للتبادل  مناسبة 
واألمن  السلم  بين  والروابط  العالقات 

والتنمية.
ألننا  للغاية  سعداء  "نحن  وأضــاف 
مشارك   200 من  أكثر  جمع  من  تمكنا 
مدار  على  أخرى  ومناطق  إفريقيا  من 

ثالثة أيام، مما أتاح لهم فرصة دراسة 
أسس  تعزيز  على  ــادرة  ــق ال ــروابــط  ال
اإلفريقي  لالتحاد  التأسيسي  القانون 
وكذا باقي آليات االتحاد اإلفريقي ذات 
السلم  تعزيز  إلى  تهدف  التي  الصلة 
واألمن في القارة في إطار مقاربة إبداع 
حلول إفريقية للمشاكل اإلفريقية، وبما 
 2063 أجــنــدة  تطلعات  مــع  يتماشى 

وخطة التنمية لعام 2030".
هذا  فــي  اإلفريقي  المسؤول  ــال  وق
راســخ  ــط  ــراب ــت ال "هذا  إن  الــســيــاق 
هي  تبقى  الممارسة  ولــكــن  بالفعل، 
تنتقل  أن  ألفريقيا  يمكن  فكيف  األهم. 
الترويج  إلــى  للتصنيع  الترويج  من 
للسلم واالستقرار؟"، مستشهدا بالمثل 
الشعبي الذي يفيد بأنه "ال سالم بدون 
والذي  سالم"،  بدون  تنمية  وال  تنمية 

يعد بمثابة جوهر مسار طنجة. 
بهذه  جدا  فخورون  "نحن  وأضــاف 
القمة االفتتاحية التي جمعت بين قادة 
وممارسين في هذا المجال"، مبرزا أنه 

"في الوقت الذي نتصدى فيه لتحديات 
والتشدد  العنيف  والتطرف  ــاب  اإلره
الدستورية  غير  والتغييرات  والتمرد 
التنمية  بأن  نذكر  أن  يجب  للحكومات، 
سالم  بضمان  الكفيلة  الوحيدة  هــي 

دائم".
كما اعتبر مفوض الشؤون السياسية 
االتــحــاد  بمفوضية  واألمـــن  والــســلــم 
حاسما  كان  المغرب  دور  أن  اإلفريقي، 
اإلفــريــقــي،  ــحــاد  االت ــى  إل عــودتــه  منذ 
السلم  لمجلس  المغربية  الرئاسة  وأن 
لشهر  األفريقي  لالتحاد  التابع  واألمن 
اتخاذها  تم  التي  الخطوة  مع  أكتوبر، 

في طنجة، كانت أيضا بالغة األهمية. 
دور  نــرى  أن  المهم  "من  إنــه  ــال  وق
إلى  الرامية  الجهود  دعم  في  المغرب 
تعزيز األمن والسلم في منطقة الساحل، 
واألمن الغذائي في حوض بحيرة تشاد، 
من  كثيرة  مناطق  في  األمــن  وتحسين 
القارة"، مبرزا "انخراط المغرب كعضو 

رئيسي في مجلس السلم واألمن". 

اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  أجرى 
والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات 
مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، 
عبد اهلل بوحبيب، على هامش انعقاد المنتدى العالمي 
الحضارات في  لتحالف  المتحدة  األمم  لمنظمة  التاسع 

فاس.
الخارجية  وزيـــر  المناسبة،  بــهــذه  بــوريــطــة،  هنأ 
نجاح  على  اللبنانية  الجمهورية  فــي  والمغتربين 
االنتخابات التشريعية األخيرة في لبنان، معربا عن تطلع 
المملكة المغربية لتوافق جميع المكونات اللبنانية، وفي 
بانتخاب  الدستوري  المسار  الستكمال  اآلجــال،  أقرب 
رئيس للجمهورية، والمضي قدما في اإلصالحات التي 
واجتماعي  اقتصادي  نظام  إلرساء  الحكومة  باشرتها 

يعود بالنفع على الشعب اللبناني الشقيق.
المملكة  بين  مشترك  بالغ  في  بوريطة،  الوزير  وأكد 
المغربية والجمهورية اللبنانية، دعم المغرب الستقرار 
للبقاء  اللبنانية  الحكومة  جهود  مقدرا  لبنان،  وسيادة 
بمنأى عن الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة.
العالقات  لتفعيل  المغرب  كما عبر بوريطة عن تطلع 
العليا  المشتركة  للجنة  الثانية  الدورة  وعقد  الثنائية 
ليستجيب  القانوني  اإلطار  وتحديث  فرصة،  أقرب  في 

للتحوالت العالمية المتسارعة.
المملكة  ترحيب  عــن  ذاتـــه،  السياق  فــي  وعــبــر، 
الحدود  ترسيم  اتــفــاق  ــى  إل بالتوصل  المغربية 
أممية  ورعاية  أمريكية  بوساطة  الجنوبية  البحرية 
وتطلعها في أن يسهم هذا االتفاق في تمكين لبنان 
تحسين  فــي  لإسهام  ــوارده  مـ مــن  االســتــفــادة  مــن 

اقتصاده وتحقيق االستقرار واالزدهار.
اللبناني  الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ ــاد  أشـ جــانــبــه،  مــن 
الموصول  والدعم  البلدين  بين  األخوية  بالعالقات 
أن  موضحا  األساسية،  لبنان  قضايا  في  للمغرب 
المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجاللة، تقف دائما 

إلى جانب لبنان وتساند قضاياه العادلة. 
وذكر في هذا الصدد بالمبادرات التضامنية التي 
إثر  السادس  محمد  الملك  الجاللة  صاحب  بها  أمر 
غشت   4 بتاريخ  بيروت  ميناء  هز  الــذي  االنفجار 
لمواجهة  الملكية  الهبة  ــى  إل بــاإلضــافــة   ،2020
التحديات االقتصادية وتداعيات جائحة "كوفيد19".
وأكد بوحبيب دعم لبنان لسيادة المغرب ووحدة 
االنفصالية  الكيانات  لكل  بــالده  ورفــض  أراضــيــه، 

المهددة لوحدة وسالمة الدول.

وزير الخارجية اللبناني يشيد بالعالقات األخوية بني بالده واملغرب

ألباريس..إسبانيا »مرتاحة للغاية« للدينامية 
اإليجابية التي تطبع التعاون الثنائي مع املغرب 
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جدد السفير الممثل الدائم للمملكة 
اإلفريقي  ــحــاد  االت ــدى  ل المغربية 
واللجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة 
يوم  عروشي،  محمد  المتحدة،  لألمم 
على  التأكيد  أبابا،  بأديس  االثنين 
صاحب  قيادة  تحت  المغرب،  التزام 
الجاللة الملك محمد السادس، نصره 
الحفاظ  في  الكاملة  بالمشاركة  اهلل، 
مناطق  فــي  وتعزيزه  الــســالم  على 
السيما  بالعالم،  الرئيسية  الــنــزاع 

بإفريقيا.
خــالل  كلمة  فــي  ــي،  ــروش ع ــد  وأكـ
التشاوري  االجتماع  في  مشاركته 
السنوي الخامس بين مجلس السلم 
اإلفريقي  لــالتــحــاد  الــتــابــع  ــن  واألمـ
لألمم  التابعة  السالم  بناء  ولجنة 
تقنية  عــبــر  الــمــنــعــقــد  ــمــتــحــدة،  ال
المناظرة المرئية، أن المغرب ال يزال 
شركائه  جانب  إلى  بالكامل  ملتزما 
إرســاء  بضمان  ــارقــة  األف وأشــقــائــه 
سالم دائم في إفريقيا، يضمن رفاهية 

وازدهار شعوب القارة.
إن  المغربي  الدبلوماسي  ــال  وق
استقاللها،  منذ  التزمت،  المملكة 

المجتمع  لـــدعـــوات  بــاالســتــجــابــة 
أو  النزاعات  منع  أجــل  من  الدولي 
إعـــادة إرســـاء الــســالم واألمـــن في 
إلى  مشيرا  العالم،  أنحاء  مختلف 
من  إشادة  تلقى  المغرب  مشاركة  أن 
داخل  سيما  وال  الــدولــي،  المجتمع 
المسؤولة  المنظمة  المتحدة،  األمم 

عن صون السلم واألمن الدوليين.
وأبرز عروشي أن القوات المسلحة 
الــمــلــكــيــة مــشــهــود لــهــا بــالــكــفــاءة 
والشجاعة  الذات  ونكران  والتفاني 
قوات  أن  إلــى  مشيرا  الميدان،  في 
حظيت  قــد  المغربية  الــســالم  حفظ 
المتحدة  األمـــم  قبل  مــن  بالتكريم 
والدول األعضاء فيها نظير التزامها 
في عمليات حفظ السالم، التي شارك 
على  حــصــولــه  مــنــذ  الــمــغــرب  فيها 

االستقالل.
بأن  المغربي  الدبلوماسي  وذكــر 
جهود المملكة لصالح السالم واألمن 
مساهمتها  تعكسها  إفريقيا  فــي 
الفعالة في مختلف البعثات المنتشرة 
في القارة اإلفريقية، وإقامتها للعديد 
من المستشفيات الطبية والجراحية 

األخــيــرة،  السنوات  فــي  الميدانية 
المقدم  اإلنساني  الدعم  إلى  إضافة 

والسيما  األزمات،  مختلف  لمواجهة 
جائحة كوفيد 19-.

المملكة،  أن  ــروشــي  ع واعــتــبــر 
وإمكاناتها  خبرتها  إلى  واستنادا 
العملياتية، تضع جهودها في خدمة 
وتؤكد  إفريقيا  في  ــن  واألم السالم 
السالم  قيم  عــن  بالدفاع  التزامها 
والوحدة  سيادة  واحــتــرام  واألمــن 
القانون  لمبادئ  وفقا  للدول  الترابية 
مواجهة  فــي  ــه  أن مضيفا  ــي،  ــدول ال
تواجه  التي  المتعددة  التحديات 
المغرب  يــدعــو  اإلفــريــقــيــة،  ــارة  ــق ال
جنوب-جنوب،  التعاون  تعزيز  إلى 
اعتماد  عبر  الــثــالثــي،  ــتــعــاون  وال
ــاربــات شــامــلــة ومــنــدمــجــة، من  مــق
وتوطيده  السالم  على  الحفاظ  خالل 

وتعزيز التنمية المستدامة.
وانطالقا من واقع العالقة الوثيقة 
شدد  والتنمية،  واألمــن  السالم  بين 
عروشي على أنه ال سالم دائم بدون 
تنمية اقتصادية، كما تم التأكيد على 
ذلك خالل مؤتمر طنجة حول "تعزيز 
االرتباط بين السلم واألمن والتنمية، 
نظمته  الــذي  إقليمي"،  تكامل  آفــاق 
والسلم  السياسية  الشؤون  إدارة 
اإلفريقي  لالتحاد  التابعة  واألمــن 
أكتوبر  إلى 27  من 25  الفترة  خالل 
المغربية  الرئاسة  تحت  الماضي، 

لمجلس السلم واألمن.
وأشار إلى أن أشغال هذا المؤتمر 
طنجة،  إعــالن  باعتماد  توجت  قــد 

الذي كرس أهمية العالقة بين السلم 
استراتيجيات  في  والتنمية  واألمن 
ــن  واألم السلم  استتباب  ــرامــج  وب
في  والــتــطــرف  ــاب  ــ اإلره ومكافحة 
القارة االفريقية، من خالل العمل مع 
تنفيذ  على  المعنية  األطــراف  كافة 
مشاريع رائدة ذات تأثير حقيقي على 
األفارقة  للمواطنين  اليومية  الحياة 
والساكنة اإلفريقية، "التي تعد أثمن 

مورد لقارتنا اإلفريقية العزيزة".
الــقــارة،  فــي  الــوضــع  وبخصوص 
أكد الدبلوماسي المغربي أن إفريقيا 
من  للعديد  مسرحا  لألسف،  تزال،  ال 
زعزعت  التي  المسلحة  الــنــزاعــات 
وأثرت  البلدان  من  العديد  استقرار 

بشكل دائم على ساكنتها.
ــرب عــروشــي عــن أســفــه ألن  ــ وأع
بطريقة  رهنت،  قد  الصراعات  هذه 
االقتصادي  النمو  أسس  بأخرى،  أو 
التقدم  وأبطأت  البشرية،  والتنمية 
التنمية  أهـــــداف  تــحــقــيــق  ــحــو  ن
وكــذا  المتحدة،  لألمم  المستدامة 

أجندة 2063 لالتحاد اإلفريقي.
ــال فــي هــذا الــصــدد إنــه على  وقـ
تسوية  في  المحرز  التقدم  من  الرغم 
التي  المتعددة  واألزمــات  النزاعات 
من  الماليين  يزال  ال  القارة،  تواجه 
األشخاص يعانون من اآلثار الخطيرة 
هائلة  وتحديات  الصراعات،  لهذه 
البلدان  تتمكن  حتى  رفعها  يجب 
من  المعنية  اإلقليمية  والمجتمعات 
قطف ثمار األمن واالستقرار الناتجة 

عن تسوية النزاعات.
جهود  أن  عــلــى  عــروشــي  ــدد  وشـ
ومبادرات االتحاد اإلفريقي في إعادة 
الصراعات  بعد  والتنمية  اإلعــمــار 
بناء  على  أكبر  بشكل  تركز  أن  يجب 
العنف،  إلــى  الــعــودة  ومنع  السالم 
 ، ــار  ــم اإلع إعـــادة  أنــشــطــة  وتنفيذ 
والتنسيق  التكامل  أوجــه  وتعزيز 
المنخرطين  الفاعلين  مختلف  بين 
والتنمية  اإلعمار  إعادة  عمليات  في 
ــالوة  بــعــد انــتــهــاء الــصــراعــات، ع
ــاج  ــالح وإعـــــادة إدمـ ــزع سـ عــلــى نـ
المقاتلين السابقين، وعودة الساكنة 
والتنمية  إدماجها،  وإعادة  النازحة 
إغفال  دون  األمد،  طويلة  المستدامة 
على  الجيدة  الحكامة  أسس  تعزيز 
واالجتماعي  السياسي  المستوى 
وتعميق  تعزيز  بهدف  واالقتصادي 
في  اإلقــلــيــمــي  ــدمـــاج  االنـ مسلسل 

إفريقيا.

عروشي يؤكد التزام املغرب باملشاركة الكاملة يف الحفاظ على السالم يف إفريقيا

األمرية لال حسناء تخصص حفل استقبال لـ»يونسكو«
المحافظة  مؤسسة  رئيسة  حسناء،  لال  األميرة  أقامت 
على  استقبال  حفل  الرباط،  لمدينة  الثقافي  التراث  على 
شرف وفد منظمة “يونسكو”، الذي تقوده المديرة العامة 
للمنظمة أودري أزوالي، والذي يشارك في أشغال الدورة 
التراث  لصون  الدولية  الحكومية  للجنة  عشرة  السابعة 

الثقافي غير المادي.
خاللها  استحضرت  مناسبة،  االستقبال  حفل  وشكل 
المستمر  التعاون  لليونسكو  العامة  والمديرة  األميرة 
األممية  والمنظمة  المؤسسة  بين  سنوات  عشر  منذ 
سنة  المدرج  الرباط،  مدينة  تــراث  تدبير  يخص  ما  في 
تم  حيث  لإنسانية،  العالمي  التراث  قائمة  ضمن   2012
تصنيف 348 هكتارا، تشمل ثمانية معالم تاريخية مما 
القديم  بين  يزاوج  عمرانيا  تراثا  المملكة  عاصمة  يجعل 

والحديث.
وتقوم مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة 
الرباط بوضع وتحديد سياسة طموحة لتحسيس ساكنة 
تراث  على  الحفاظ  يمكن  ال  إذ  وزوارها.  الرباط  مدينة 
قيمته  سكانها  يدرك  عندما  إال  مستدام  بشكل  مدينة  أي 

ويتشبثون به.
لجنة  أعضاء  حسناء،  لال  األميرة  استقبلت  ذلك،  إثر 
بن  المهدي  محمد  بحضور  المادي،  غير  الثقافي  التراث 
سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسفير سمير 

الدهر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى اليونسكو.
عن  المناسبة،  بهذه  حسناء،  لال  األمــيــرة  وأعــربــت 

متمنياتها بالنجاح ألشغال اللجنة.
للصحافة،  تصريح  فــي  أزوالي،  أودري  وأشـــادت 
مجال  في  واليونسكو،  المؤسسة  بين  المثمر  بالتعاون 
هذا  بزخم  منوهة  الرباط،  لمدينة  الثقافي  التراث  حماية 

التربية  مجاالت  في  وخاصة  تطورا  يزداد  الذي  التعاون 
والتحسيس بالقضايا المرتبطة بالتراث.

الثقافي  الــتــراث  على  المحافظة  مؤسسة  وتــشــارك 
للجنة  عشرة  السابعة  الدورة  أشغال  في  الرباط  لمدينة 
الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، من 
الرباطية”،  “الزربية  فن  حول  لمعرض  تنظيمها،  خالل 

ودار  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزارة  مع  بشراكة 
الصانع، سيستمر إلى غاية 3 دجنبر المقبل.

وتستمد هذه “الزربية”، األصيلة والحضرية والفريدة 
من نوعها في المغرب، تصميمها من التقاليد األناضولية 
للتراث  مرجعيا  عنصرا  تعد  كما  والمغربية.  والفارسية 
قائمة  إلــى  لالنضمام  ومؤهال  للعاصمة،  المادي  غير 

التراث العالمي.
وقد تم إنشاء مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي 
أجل  من  السادس  محمد  الملك  طرف  من  الرباط  لمدينة 
والطبيعي  المادي،  وغير  المادي  التراث  على  الحفاظ 
لعاصمة المملكة. وقد تم إدراج جزء من المدينة منذ سنة 
2012 في قائمة اليونسكو للتراث العالمي تحت عنوان : 
“الرباط، عاصمة حديثة ومدينة تاريخية : تراث مشترك”.
محاور  ثالثة  على  ترتكز  برامج  المؤسسة  وتطور 
الجهود.  وتظافر  والتحسيس  التربية  وهــي  أساسية 
قوية  رافــعــة  يعد  ــذي  ال الــربــاط،  مدينة  ــراث  ت ويشكل 
االجتماعية  للتنمية  حقيقيا  محركا  والتماسك،  لإدماج 

واالقتصادية والثقافية.
وهكذا، تقوم المؤسسة بأنشطة بشكل منتظم الكتشاف 
منهم،  الشباب  وخاصة  الرباط،  ساكنة  لفائدة  التراث 
وصون  احترام  يضمن  باالرتباط  شعور  خلق  أجل  من 
فئات  مختلف  المؤسسة  برامج  وتستهدف  ذاكرتهم. 

المجتمع، والمهنيين والمؤسسات، وخاصة الشباب.
وتقوم المؤسسة بإعداد، في إطار برامجها التربوية، 
للتراث  للوساطة  مرقمنة  ومنصات  بيداغوجية،  أدوات 
كذلك  وتنظم  التراث”.  برنامج “رقمنة  خالل  من  الثقافي 
جميع  من  خبراء  استدعاء  خاللها  يتم  علمية  ورشــات 
النبيلة  بالمهمة  والنهوض  وتقاسم  لتبادل  الــقــارات، 
و  القديم  الثقافي  التراث  على  المحافظة  في  المتمثلة 

المعاصر.
بين  تشاركية،  منهجية  وفق  المنجز  العمل  ويجمع 
من  المؤسساتيين،  الفاعلين  وبين   ، والموارد  الخبرات 
القطاع العام والخاص، بهدف التأكيد على ضرورة حماية 

التراث في المملكة.

دي ميستورا يؤكد على ضرورة التوصل
 لـ»صيغة عادلة«لتسهيل املشاورات بشأن نزاع الصحراء املغربية

المبعوث  مــيــســتــورا،  دي  ســتــافــان  أكـــد 
إلى  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الشخصي 
المشاورات  يواصل  أنه  المغربية،  الصحراء 
أن  مبرزا  الــنــزاع،  حل  إلــى  الرامية  األممية 
“وظيفته هي محاولة تسهيل التوصل إلى أي 

صيغة متفق عليها”.
وأوضح دي ميستورا، في مقابلة مع إذاعة 
يتجاوز  القضية  “عمر  أن  المتحدة،  األمــم 
الجميع”،  يعرف  مثلما  سنة  وأربعين  سبعة 
الفتًا إلى أن مهمته “تقتضي االستماع إلى كل 

األشخاص المعنيين بالملف”.
األمم  جهود  بأن  األممي  المبعوث  وأردف 
المتحدة في هذا الملف تسعى باألساس إلى 
لقرارات  تبعًا  للقضية  عادلة  صيغة  “إيجاد 
تكمن  “هنا  شارحًا:  وزاد  المتحدة”،  األمــم 
صعوبة الملف ألن النزاع استمر فترة طويلة”.

العام  لألمين  الشخصي  المبعوث  وأشــار 
إلى  المغربية  الصحراء  إلى  المتحدة  لألمم 
“ضرورة التوصل إلى صيغ وطرق من شأنها 
يستسلم  أنه “لن  على  مشددا  النزاع”،  إنهاء 
أبدًا حتى ينهي المهمة التي عين من أجلها”.

وروى المسؤول عينه لإذاعة الدولية قصة 
إشارة  في  تندوف،  مخيمات  داخل  إنسانية 
إلى المعاناة التي يعيشها السكان بخصوص 
المستقبل المجهول، بتأكيده أن “النزاع امتد 

لعقود طويلة”.

ميستورا:  دي  ستافان  قال  الشأن،  وبهذا 
“التقيت في مخيمات تندوف، وهي مخيمات 
من  الشمالي  الجزء  في  السكان  فيها  يعيش 
الجزائر، بامرأة دعتني إلى إيجاد حل يضمن 
“هاته  أن  مضيفا  ألطفالها”،  جيًدا  مستقباًل 
وذلك  جدة”؛  اآلن  وهي  مراهقة،  كانت  المرأة 

في حديثه عن طول أمد النزاع اإلقليمي.

الصحراء  إلى  األممي  المبعوث  كثف  وقد 
األطــراف  مع  التشاورية  اللقاءات  المغربية 
منذ  الملف  في  المباشرة  وغير  المباشرة 
الحركية  عــودة  فــي  أسهم  مــا  وهــو  أشــهــر، 
السياسية إلى هذا النزاع اإلقليمي بعد فترة 
رفضت  التي  الجزائر  فيها  تسببت  جمود 

العودة إلى الموائد المستديرة.

العدد: 68
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تام  اقــتــنــاع  على  ــن  أك لــم  الحقيقة  فــي 
دولة  أي  في  العالم  كأس  تنظيم  بضرورة 
عربية، ألنني ال أرى جدوى حقيقية في ذلك 
تنتظر  التي  التحديات  حجم  إلــى  بالنظر 
أن  أعتبر  زلــت  وال  وكنت  العربي،  الوطن 
األموال التي ستصرف على كأس العالم من 
باب أولى أن تصرف على التعليم والصحة 
والتصنيع  العلمي  والــبــحــث  والتنمية 
واإلنتاج ومحاربة الفقر والبطالة والتخلف 

..
املنظمة  الحملة  تلك  أفهم  لم  البداية  في 
ــت ضــد دولـــة قطر  ــنَّ ــشــرســة الــتــي ُش وال
عاملية  تظاهرة  ألكبر  الحتضانها  واملناوئة 
أي  تضاهيها  ال  األرضــيــة،  الكرة  تعرفها 
الحملة  هذه  أن  درجة  إلى  أخرى..  تظاهرة 
األوربية  الدول  برملانات  بعض  إلى  وصلت 

داعية إلى مقاطعتها بكل الوسائل ..
وما هي إال أيام حتى ظهرت على السطح 

الحملة  هـــذه  وراء  الحقيقية  األســبــاب 
الخبيثة، وأصحابها فهموا رسالة دولة قطر 
التي أعدتها لهذه التظاهرة قبل أن يفهمها 

اُمه .. سكان الوطن العربي وُحكَّ
هذه  تغير  أن  استطاعت  قطر  دولة  ولكن 
الفكرة التي كانت مهيمنة علي بعدما أعطت 
كأس  عــن  متوقعة  تكن  لــم  صــورة  للعالم 
العالم، أبهرت بها الجميع .. على مستويات 

عديدة ..
وهنا لن أركز على جودة وجمالية وروعة 
املــالعــب الــريــاضــيــة واملــرافــق والــفــنــادق 
الرفيع  الــذوق  تعكس  والتي  واملواصالت، 
الذي وصل حد الخيال العاملي، فهذا أضحى 
الحية  الصور  خالل  من  بالضرورة  معلوما 
التي تنقلها كل وسائل اإلعالم الدولية بإعجاب 

وانــبــهــار .. 

واملساعدات  الخدمات  جودة  على  أركز  ولن 
التي وصلت درجة السخاء والكرم الحاتمي 
إال  معناه  ويــتــذوق  فحواه  يعرف  ال  الــذي 
العرب .. علما أن ذلك عمل في منتهى الذكاء 
من  عدد  أكبر  استقطاب  أجل  من  والحكمة 
فيه  ساعدت  الجنسيات،  كل  من  املتفرجني 
دولة  عليها  تتوفر  التي  املادية  اإلمكانيات 
قطر، والتي أحسنت استعمالها واستغاللها 
املنتظم  يعرفها  وحــرجــة  مهمة  فترة  فــي 

الدولي وببراعة كبيرة ..
الثقافي  الــبــعــد  هــو  عليه  ــز  ســأرك ــا  م
والحضاري الذي هو العنوان الحقيقي لهذه 
البطولة العاملية .. هذا البعد الذي جسدته هذه 

التظاهرة 
وأبـــســـط  أدق  فــــي 
ــي  ــت الـــتـــفـــاصـــيـــل ال
بــال  عــلــى  تخطر  ــن  ل
لم  ذلــك  ولكن   .. أحــد 
أو  الهني  باألمر  يكن 
الحملة  ــام  أم السهل 
واملمنهجة  الشرسة 
التي قادها أعداء دولة 
ثنيها  أجــل  مــن  قطر 
رؤيتها  تطبيق  على 
واملــتــفــردة،  املتميزة 
الرؤية  هذه  تشكله  ملا 
من خطر على أصحاب 
الثقافية  ــع  ــشــاري امل

املــضــادة 
..

أكبر  مــن  إن 
االنـــتـــصـــارات 
التي  العظيمة 
ــة  دول حققتها 
ــي هــذه  قــطــر ف
هو  التظاهرة 

ــدم الــســمــاح  ــ ع
املثليني  ملجتمع 
ــر  ــاه ــظ ــت ــن ال ــ م
ــي  ــ ــاه ــ ــب ــ ــت ــ وال
ــم  ــ ــذوذهـ ــ ــشـ ــ بـ

العامة،  الشوارع  في  ومكبوتاتهم  ورذائلهم 
والضعفاء  الجبناء  كــل  أصــبــح  ــن  زم فــي 
واالنتهازيني يتوددون إلى لوبي املثليني في 
أصبحت  املثليني  فأسهم  وقطاع..  مجال  كل 
ترتفع في بورصة السياسة واملال واإلعالم، 
وأصبح لهم نفوذ في البرملانات والحكومات 
من  وهمجية  قوة  بكل  ويضغطون  العاملية، 
في  املثلية  تبيح  التي  قوانينهم  تمرير  أجل 
كل مناحي الحياة، وفرضها على كل الدول .. 
إال أن كل ذلك لم يستطع خرق قتاد دولة قطر 
وقامت  العظيمة..  صخرتها  على  وانكسر 

بمنع سخافاتهم وشذوذهم املقيت ..
واألمر نفسه ينطبق على الحرية الجنسية 
وهذا  العامة،  الشوارع  في  العلني  والسكر 
يجسد حقيقة نجاحا أوليا قد يتجاوز نجاح 
الضغوط  وقوة  حجم  أمام  نفسه،  التنظيم 
واملؤامرات التي حيكت بالليل والنهار ضد 

دولة قطر ..
منع  حـــد  عــنــد  يــقــف  لـــم  ــر  ــ األم أن  إال 
لإنسان  واملسيئة  الــشــاذة  املظاهر  هــذه 
السوية  للفطرة  واملــضــادة  واإلنــســانــيــة، 

 ، لسليمة ا و
ــة قطر  بــل قــامــت دولـ
ــادرات ثــقــافــيــة  ــبـ ــمـ بـ
من  ومتقدمة  شجاعة 
حيث الفكرة والوسائل 
اإلبداعية التي رافقتها 

..
ــقــد جــعــلــت دولـــة  ل
قطر من هذه التظاهرة 
كبيرة  فرصة  الكونية 
من  إضاعتها  يجب  ال 
بحقيقة  التعريف  أجل 
ــالم، ومــحــو تلك  اإلســ
الصورة املشوهة التي 
اإلعــالم  يسوقها 

الغربي املعادي لإسالم وغلمانه من أبناء 
وسكنوا  الضب  جحر  دخلوا  الذين  جلدتنا 

فيه ..
لقد زينت دولة قطر كل شوارعها بالعديد 
ــث  ــرآن الــكــريــم واألحــادي ــق مــن آيـــات ال
عظمة  على  تؤكد  التي  الشريفة  النبوية 
اإلسالم ودعوته إلى التسامح والسالم 
واملحبة .. وهي بذلك تعبر عن اعتزازها 
ــاإلســالم وافــتــخــارهــا بــه والــدعــوة  ب
جهزت  كما   .. واعتناقه  فهمه  إلــى 
بمساجد  واملـــرافـــق  املــالعــب  كــل 
وأماكن للوضوء.. واستدعت أجمل 
 .. األذان  لرفع  ــوات  األص وأشجى 
وقد بدأت عالمات االنبهار والشوق 

شاهدت  التي  الوفود  على  تظهر  واإلعجاب 
األصوات  سمعت  الجمال،  ذلك  كل  وعاينت 
وحده  وهذا  باألذان..  تصدح  التي  الشجية 
نجاح كبير في تنظيم هذه التظاهرة .. هذا 
ببناء  قاموا  الذين  جيرانها  بعض  بخالف 
معابد للهندوس والوثنيني، وأقاموا حفالت 
أراض  في  الفضائح  من  والكثير  الهالوين 

قريبة من أماكننا املقدسة.
دولــة  بــه  تقوم  مــا  أن  للبعض  يبدو  قــد 
قطر ما هو إال زوبعة في فنجان .. وبهرجة 
كما  األمر  كان  فلو  منها،  فائدة  وال  طائل  ال 
تقعد  ولــم  الدنيا  قامت  مــا  ــؤالء  ه يتوهم 
اإلنسانية،  والفطرة  الفضيلة  ــداء  أع عند 
إلى  واحتجاجاتهم  رفضهم  أوصلوا  الذين 
مناسبات  في  ودعــوا  األوربية،  البرملانات 
دولية إلى مقاطعة كأس العالم وإفشال هذه 

التظاهرة بكل الوسائل املاكرة ..
املستوى  هذا  إلى  تصل  لم  قطر  دولة  إن 

عشية  بني  واإلنــجــاز  التخطيط  من  املبهر 
وضحاها، فمنذ عقود وهذه الدولة الصغيرة 
واإلدراك  الوعي  في  والكبيرة  املساحة  في 
تعمل على استقطاب كل الكفاءات والخبرات 
ففتحت  منها،  العربية  سيما  وال  العاملية، 
املتميزة،  واألدمــغــة  العقول  لكل  أبوابها 
ومدارسها  ومختبراتها  جامعاتها  وفتحت 
ومراكزها العلمية لهم جميعا، ومكنتهم من 
كل وسائل العمل واإلبداع واإلنتاج الفكري..
كما أن دولة قطر اختارت لنفسها مسارا 
من  مجموعة  ــار  أث ربما  خاصا،  سياسيا 
التساؤالت واالستفهامات، ولكن استطاعت 
حبل  على  تحافظ  أن  نفسه  الــوقــت  فــي 
الوصال مع الجميع، والتعامل بحكمة كبيرة 
مع خصومها وجيرانها العرب بالشكل الذي 
يـــحـــدث  ال 

إلى  وهي  متأصال..  عداء  أو  كبيرة  قطيعة 
حدود اليوم تحقق نجاحا كبيرا في ذلك ..

إنجازاتها  جانب  وإلــى   ، قطر  دولــة  إن 
هي  ها  الكبيرة،  والتنموية  االقتصادية 
تحقق نجاحات أخرى على املستوى الثقافي 
املستوى  على  ونــجــاحــات  ــحــضــاري،  وال
ذلك  بــه  كــســرت  واالحــتــفــالــي،  التنظيمي 
الغربية  الدول  عليه  هيمنت  الذي  االحتكار 

لوحدها ..
الرذيلة  منعت  قد  قطر  دولــة  كانت  فــإذا 
بكل أنواعها .. فقد أبدعت في الفضيلة بكل 

أشكالها ..
- تحية لدولة قطر العظيمة -
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الــفــاروق،  بلخير  دارمـــي  دوكـــور  الجنرال  أكــد 
وقائد  الملكية  المسلحة  للقوات  العام  المفتش 
المسلحة  القوات  أن  بالرباط،  الجنوبية  المنطقة 
الملكية ستقدم الدعم الالزم من أجل إنجاز مختلف 
 5 زائــد   5“ مبادرة  إطــار  في  المقترحة  المشاريع 

دفاع”. 
وأبرز الجنرال دوكور دارمي، في كلمة تالها نيابة 
بمناسبة  حيال،  محمد  بريغاد،  دو  الجنرال  عنه 
التوجيهية  للجنة  الـ35  االجتماع  أشغال  افتتاح 
المسلحة  القوات  أن  دفاع”،   5 زائــد   5“ لمبادرة 
الملكية لن تدخر جهدا من أجل إنجاح األنشطة الم 
درجة في مخططات العمل المعتمدة بشكل مشترك، 
بهدف تعزيز روح التعاون التي تقوم عليها المبادرة 
أنه  الفاروق  بلخير  دارمي  دوكور  الجنرال  وأكد 
األمنية  الرهانات  استباق  في  المساهمة  يمكننا  ال 
فضائنا  في  للحدود  العابرة  المحتملة  والمخاطر 

ــي، بــشــكــل  ــرافـ ــغـ ــجـ الـ
خالل  مــن  إال  مــشــتــرك، 

تضافر الجهود. 
هذا  انعقاد  إن  وقــال 
االجتماع، المنظم تنفيذا 
السامية  للتعليمات 
القائد  الجاللة،  لصاحب 
ــان  األعــلــى ورئــيــس أرك
للقوات  العامة  الحرب 
يؤكد  الملكية،  المسلحة 
القوي  التشبث  مجددا 
بروح  المغربية  للمملكة 
هذه المبادرة وبمبادئها 
ــة، وكـــذا  ــي ــس ــي ــأس ــت ال

السالم  جهود  في  بالمساهمة  الصادق  التزامها 
واألمن في غرب البحر األبيض المتوسط.

العام  المفتش  دارمــي،  دوكور  الجنرال  واغتنم   
للتنويه  الفرصة  هذه  الملكية،  المسلحة  للقوات 
بشكل  تساهم  التي  األعضاء  الدول  جميع  بجهود 

دينامية  فــي  ــعــال  ف
التي  الــمــبــادرة  هــذه 
متميزا  فضاء  تشكل 
لـــلـــحـــوار والــثــقــة 
والتفكير  المتبادلة 
في  التجارب  وتقاسم 
والدفاع  األمن  مجال 
التآزر  تعزز  والــتــي 
األبيض  البحر  ضفتي  في  المسلحة  القوات  بين 

المتوسط. 
بتهديدات  يتسم  اإلقليمي  السياق  أن  إلى  وأشار 
وترتبط  فضائنا  على  تؤثر  متعددة  وتــحــديــات 
والجريمة  السرية  والهجرة  باإلرهاب  خاص  بشكل 

الـــســـيـــبـــرانـــيـــة 
ــار غــيــر  ــ ــ ــج ــ ــ واالت
بجميع  الــمــشــروع 
ــة  ــئ أنـــواعـــه واألوب
ــرار  ــق ــدم االســت ــ وع
فـــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
مسجال  الــســاحــل، 
التهديدات  هذه  أن 

والتحديات تضاعفت بفعل تأثير التغيرات المناخية 
وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وال سيما 

على الصعيد الطاقي والغذائي. 
الفاروق  بلخير  دارمي  دوكور  الجنرال  وأوضح 
عملنا  تنسيق  زيــادة  على  يحثنا  الوضع  هذا  أن 

من  دفاع”،   5 زائــد   5“ مبادرة  استدامة  أجــل  من 
الجهود  وتضافر  التعاون  روابـــط  توطيد  خــالل 
العزم  وبفضل  المتوخاة.  األهــداف  تحقيق  بهدف 
تطور  مع  التكيف  أجل  ومن  أعضاءها  يحذو  الذي 
في  انخرطت  المبادرة  أن  أبرز  األمنية،  التحديات 
مسلسل تطور مستمر وتدريجي من خالل زيادة عدد 
أنشطتها، وتوسيع التعاون ليشمل مجاالت جديدة، 
مثل الدفاع السيبراني والقوات الخاصة والطائرات 

بدون طيار وتنويع المشاريع المعتمدة. 
تم  الـــذي   ،2022 العمل  مخطط  وبــخــصــوص 
اعتماده خالل االجتماع السابع عشر لوزراء الدفاع، 
المنعقد في 16 دجنبر 2021، سلط الجنرال دوكور 
الملكية،  المسلحة  للقوات  العام  المفتش  دارمــي، 
الضوء على أنشطة المملكة المغربية، مسجال أنها 
يتعلق  ما  وفي  المقرر.  الزمني  الجدول  وفق  نفذت 
دوكور  الجنرال  أبرز   ،2023 لسنة  العمل  بمخطط 
أن  الفاروق  بلخير  دارمي 
الملكية  المسلحة  القوات 
للتعليمات  طبقا  تعتزم، 
السامية لصاحب الجاللة، 
ــى ورئــيــس  الــقــائــد األعــل
أركــــان الــحــرب الــعــامــة 
للقوات المسلحة الملكية، 
مساهمتها  غـــرار  وعــلــى 
لسنة  العمل  مخطط  في 
سبعة  تــنــظــيــم   ،2022
أنشطة للتعاون، من بينها 
واإلنقاذ،  للبحث  تدريب 
فضال  للتكوين،  ووحدتان 
عن ثالث ندوات واجتماع 

لمجموعة التنسيق البحري.
المغرب  التزام  تعكس  المساهمة  هذه  أن  وأكــد 
بأهدافها،  تشبثه  ــذا  وك الــمــبــادرة،  هــذه  لصالح 
القوات  بين  للتعاون  أساسية  ركيزة  باعتبارها 

المسلحة لبلداننا.
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صدر بالعدد األخير من الجريدة الرسمية، 
المتعلق  القانوني  اإلطار  يحدد  شريف  ظهير 
للمالحة  العسكرية  الــطــائــرات  بصالحية 
وبسالمتها الجوية، وينص كذلك على إحداث 
واللجنة  العسكرية  الجوية  المالحة  مديرية 
المديرية للمالحة العسكرية المكلفتين بتنفيذ 
المتخذة  والــنــصــوص  الظهير  هــذا  أحــكــام 

لتطبيقه. 
الحرب  أركـــان  إلــى  عهد  الملكي  الظهير 
بممارسة  الملكية  المسلحة  للقوات  العامة 
الــطــائــرات  بــصــالحــيــة  المتعلقة  ــمــهــام  ال
العسكرية للمالحة وبسالمتها الجوية، ولهذا 
العامة  الــحــرب  أركـــان  لــدى  تحدث  الــغــرض 
جاللة  من  بقرار  الملكية  المسلحة  للقوات 

الملك مديرية المالحة الجوية العسكرية. 
المديرية  هــذه  فــإن  ــه،  ذات للمصدر  ووفقا 
صالحية  ومــراقــبــة  بتقنين  مكلفة  ستكون 
وسالمتها  للمالحة  العسكرية  الــطــائــرات 
الجوية  للمالحة  المديرية  واللجنة  الجوية، 
العسكرية، ويحدد بقرار للملك محمد السادس 
الحرب  أركان  ورئيس  األعلى  القائد  بصفته 

هذه  تنظيم  الملكية،  المسلحة  للقوات  العامة 
المديرية. 

وتــتــولــى مــديــريــة الــمــالحــة الــجــويــة 
التقنية  المراجع  وتحيين  إعداد  العسكرية، 
أنشطة  بتقنين  ــخــاصــة  ال والــتــعــلــيــمــات 
احترام  وضمان  العسكرية،  الجوية  المالحة 
من  السيما،  المذكورة،  والتعليمات  المراجع 
الطائرات  صالحية  ومراقبة  اإلشهاد  خالل 
العسكرية للمالحة وسالمتها، والمشاركة في 

تدبير المجال الجوي. 
وبحسب الظهير الملكي، فإن هذه المديرية 
في  العسكرية  الطائرات  تسجيل  كذلك  تتولى 
دفتر تسجيل الطائرات العسكرية والتشطيب 
وشهادات  النوع  شهادات  وتسليم  عليها، 
للمالحة  العسكرية  ــرات  ــطــائ ال صــالحــيــة 
واإلبقاء عليها وتجديدها وتعديلها وتعليقها 
المكلفة  للهيئات  االعتماد  وتسليم  وسحبها، 
بتصميم وإنتاج الطائرات العسكرية، واإلبقاء 

عليه وتعديله وتعليقه وسحبه. 
ومن مهامها كذلك، تسليم االعتماد للهيئات 
المكلفة بتدبير اإلبقاء على صالحية الطائرات 

الطائرات  هذه  وبصيانة  للمالحة  العسكرية 
االعتماد  على  واإلبقاء  والتجهيزات،  والقطع 
وتسليم  وسحبه،  وتعليقه  وتعديله  المذكور 
الجوية  المالحة  خدمات  لمقدمي  الشهادات 
وتعليقها  وتعديلها  عليها  واإلبقاء  العسكرية 

وسحبها. 
هــذه  أن  عــلــى  الــشــريــف  الظهير  ونـــص 
استغالل  شهادات  تسليم  ستتولى  المديرية 
الطائرات العسكرية واإلبقاء عليها وتعديلها 
الموافقات  تسليم  وكذا  وسحبها،  وتعليقها 
المالحة  ــدات  ســن وتسليم  العملياتية، 

العسكرية  الجوية  المالحة  ألفراد  الجوية 
عليها واإلبــــــــــقــــــــــاء 

ــا  ــدهـ ــديـ ــجـ وتـ

بسندات  ــراف  ــت واالع وسحبها،  وتعليقها 
المالحة الجوية العسكرية المسلمة من طرف 
هيئات التكوين األجنبية، باإلضافة إلى تسليم 
بتكوين  المكلفة  الوطنية  للهيئات  االعتماد 
وتجديده  العسكرية  الجوية  المالحة  أفــراد 
برامج  على  الموافقة  وكذا  وسحبه،  وتعليقه 
المحاكاة  أجهزة  على  والمصادقة  التكوين، 
المستعملة، وتسليم االعتماد للمراكز الطبية 
البدنية  القدرة  شهادات  تسلم  التي 

لعقلية  ا ألفـــــراد الــمــالحــة و
العسكرية  الجوية 
وتعليقه  وتجديده 

مجلس األمن واألمني العام األممي يقدمان تعازيهما للمملكة يف وفاة جندي مغربي
عن  الدولي  األمــن  مجلس  أعضاء  أعــرب 
المغربية،  للمملكة  “الخالصة”  تعازيهم 
على إثر وفاة جندي مغربي من قوات حفظ 
السالم، في هجوم استهدف الخميس بعثة 
األبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  األمم 
إفريقيا  جمهورية  في  االستقرار  لتحقيق 
هو  السالم  وشهيد  )مينوسكا(،  الوسطى 
المسلحة  الــقــوات  لتجريدة  تابع  جندي 

الملكية العاملة ضمن هذه البعثة األممية. 
أعضاء  أعـــرب   ، للصحافة  بــيــان  ــي  وف
تعازيهم  الـ15 عن خالص  األممي  المجلس 
والمغرب، وكذا  الفقيد  أسرة  وتعاطفهم مع 

األمم المتحدة.
وأدانوا بأشد العبارات هذا الهجوم الذي 
استهدف مطار أوبو جنوب شرق جمهورية 

إفريقيا الوسطى. 
ــعــام لألمم  مــن جــهــتــه، تــقــدم األمــيــن ال
بيان  في  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة، 
التعازي  بأحر  باسمه،  المتحدث  عن  صادر 
ألسرة جندي حفظ السالم المتوفى وللمملكة 

المغربية وشعبها.
أن  مبرزا  الهجوم،  هذا  بشدة  أدان  كما 

لتحديد  تحقيقا  فتحت  مينوسكا  بعثة 
جندي  بوفاة  المحيطة  الكاملة  الحقائق 

حفظ السالم. 
الدائم  الممثل  للسفير  غوتيريش  وأعرب 
للمغرب لدى األمم المتحدة، عمر هالل، عن 

السالم  حفظ  جندي  ألسرة  تعازيه  خالص 
المتوفى ولحكومة ولشعب المغرب.

العام  األمــيــن  وكيل  أعــرب  جانبه،  مــن 
بيير  جان  السالم،  حفظ  لعمليات  األممي 
تعازيه  خالص  عن  هــالل،  للسفير  ــروا،  الك

للحكومة وللقوات المسلحة الملكية على إثر 
وفاة جندي حفظ السالم المغربي. 

على  أخــرى  مــرة  المغرب  “أشكر  ــال  وق
التزامه ودعمه لعملياتنا، على الرغم الثمن 
أن  مضيفا  ذلك”،  عن  يترتب  الذي  الباهظ 
جهدها  قصارى  “ستبذل  المتحدة  ــم  األم
عن  المسؤولين  الجناة  معاقبة  لضمان 

الهجوم”. 
تغريدة  في  األممي،  المسؤول  عبر  كما 
تعازيه  خالص  عــن  “تويتر”،  موقع  عبر 
ألقارب الجندي المغربي الذي لقي حتفه في 
هذا الهجوم في جمهورية إفريقيا الوسطى، 
أثناء أداء عمله في حفظ السالم في صفوف 

بعثة األمم المتحدة. 
مبرزا  تحقيق،  فتح  تم  أنــه  إلــى  وأشــار 
الهجوم  هذا  مرتكبي  محاسبة  يتعين  أنه 

الشنيع.
العام  واألمــيــن  ــن  األم مجلس  شــدد  كما 
تستهدف  التي  الهجمات  أن  على  األممي 
المتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  قوات 
يمكن أن تشكل جرائم حرب بموجب القانون 

الدولي.

وسحبه. 
التقنية  الشروط  تحديد  أيضا،  وتتولى 
الستغالل المطارات العسكرية، وإعداد مخطط 
وتوسيعها،  العسكرية  الــمــطــارات  تهيئة 
بتشاور مع السلطات المعنية، وكذا المصادقة 
ذلك،  على  عــالوة  المذكورة،  المطارات  على 
العسكرية  الجوية  المالحة  مديرية  تؤهل 
للقيام، تسلم لها وفق الكيفيات التي تحددها، 
لها  تسلم  التي  الهيئات  افتحاص  بعمليات 
األخرى  الوثائق  وكل  واالعتمادات  الشواهد 

المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف.
ــمــديــريــة لــلــمــالحــة الــجــويــة   الــلــجــنــة ال
العام  المفتش  يترأسها  والتي  العسكرية 
الظهير  سجل  فقد  الملكية،  المسلحة  للقوات 
الحصيلة  تقييم  تتولى  أنها  على  الملكي 
الجوية  المالحة  مديرية  ألنشطة  السنوية 
الشأن  هذا  في  توصيات  وإصدار  العسكرية 
عند االقتضاء، وإبداء الرأي في شأن مشاريع 
الظهير  هــذا  لتطبيق  المتخذة  النصوص 

الشريف. 
مسألة  كــل  فــي  ــرأي  الـ ــداء  إبـ تتولى  كما 
الجوية  المالحة  مديرية  عليها  تعرضها 
ــر عــلــى حــســن سير  ــســه ــعــســكــريــة، وال ال
في  عليها  المنصوص  التقنية  التحقيقات 
وإصــدار  الشريف،  الظهير  من   17 الــمــادة 
االقتضاء،  عند  الــشــأن  هــذا  فــي  توصيات 
عند  المشاركة،  بخصوص  الــقــرار  واتــخــاذ 
المتعلقة  التقنية  التحقيقات  في  االقتضاء 
بكل حادث أو عارض خطير تتعرض له طائرة 

عسكرية مغربية خارج التراب الوطني. 
وتتألف هذه اللجنة، وفقا للظهير الشريف، 
الملكي،  الــدرك  قائد  من  رئيسها  على  عالوة 
ومفتش  الجوية،  الملكية  الــقــوات  ومفتش 
الملكية  القوات  ومفتش  الملكية،  البحرية 
ومفتش  الملكية،  البحرية  ومفتش  الجوية، 
سالح المدفعية، باعتبارهم سلطات التشغيل، 
ورئيس  الوطني  الدفاع  إدارة  عن  ممثل  وكذا 

مديرية المالحة الجوية. 
بإمكان  أن  على  الملكي  الظهير  وينص 
فائدة  يرى  شخص  كل  دعــوة  اللجنة  رئيس 
مشيرا  أشغالها،  في  للمشاركة  حضوره  في 
إلى أن هذه اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها 
كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى األقل، مرة 
يحدده  أعمال  جدول  وفق  السنة  في  واحــدة 
رئيسها، وفي حالة تعذر حضور أحد أعضاء 
اللجنة المديرية، أمكن له أن ُينيب عنه نائبه، 
عمل  مجموعات  تحدث  أن  للجنة  يمكن  كما 

تحدد تأليفها ومهامها.
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واإلدمـــاج  التضامن  وزيـــرة  دعــت 
حيار،  عواطف  واألســرة،  االجتماعي 
 2022 نــونــبــر   25 الــجــمــعــة  الــيــوم 
الرقمي  الفضاء  تحصين  إلى  بالرباط، 
النساء  تحمي  قوية  قانونية  بترسانة 
مشددة،  الرقمي،  العنف  من  والفتيات 
الوطنية  الحملة  انطالقة  إعطاء  خالل 
ضد  العنف  لوقف  الـ20  التحسيسية 
خلق  ضــرورة  على  والفتيات،  النساء 
مناخ عام رافض للعنف والتمييز بكافة 

أشكاله لحماية هؤالء النساء.
الوطنية  الــحــمــلــة  ــالق  ــ إط ــرى،  جــ
ضد  العنف  لوقف  الـ20  التحسيسية 
النساء والفتيات، والتي تدخل في إطار 
بمحاربة  الخاصة  الـ16  األممية  األيام 
الممتدة  والفتيات،  النساء  ضد  العنف 

من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2022.
ــرة  ــدت وزيـ ــ ــذا اإلطـــــار، أك ــي هـ وفـ
التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة، 
ما  بقدر  الرقمنة  أن  حــيــار،  عــواطــف 
أصبحت رافعة أساسية للتنمية وتمكن 
بسهولة  الــولــوج  مــن  الهشة  الفئات 
والمعرفة  االجتماعية  الخدمات  إلــى 
تهديدا  تشكل  باتت  ما  بقدر  والعلم، 
العديد  وسالمة  النفسية  الصحة  على 
هذا  في  داعية،  والفتيات،  النساء  من 
قوية  بقوانين  تحصينها  إلى  اإلطــار، 
لكي ال تشكل خطرا على هؤالء النساء.

وأبرزت أن الوزارة تحرص على عدم 
سنوي  تقليد  مجرد  الحملة  هذه  جعل 
لمناهضة  العالمي  باليوم  لالحتفال 
الذي  والفتيات،  النساء  ضد  العنف 
لكل  نونبر  شهر  من  الـ25  مع  يتزامن 
إلحــداث  أساسية  محطة  "بل  ســنــة، 
عام  مــنــاخ  وخــلــق  اجتماعية  تعبئة 
أشكاله  بكل  والتمييز  للعنف  رافــض 
االنخراط  على  والتحفيز  النساء،  ضد 
التي  اإلصالحات  تنفيذ  في  اإليجابي 

تقودها بالدنا في هذا المجال".
كلمتها  فـــي  حـــيـــار،  ــت  ــ ــاف وأضــ
أن  اخــتــارت  ــوزارة  الـ أن  االفتتاحية، 
ــذه الــســنــة حــول  تــتــمــحــور حــمــلــة هـ
على  الرقمي  العنف  "مخاطر  موضوع 
متعددة،  العتبارات  والفتيات"  النساء 
تروم أساسا تسليط الضوء على تنامي 
هذا الشكل من العنف الذي جاء نتيجة 
يشهدها  التي  المتتالية  التغيرات 
المغرب على غرار باقي دول العالم في 
مجال التطور الرقمي واإلقبال المتزايد 

على مواقع التواصل االجتماعي.
تتعرض  اإلقبال  هذا  أن  وأوضحت 
والفتيات  النساء  من  العديد  إثره  على 
إلى أشكال متنوعة من العنف الرقمي؛ 
وتنمر  وتشهير  جنسي  ابــتــزاز  مــن 
وتعذيب ومختلف اإلساءات التي يمكن 
أن تتعرض لها ضحايا العنف الرقمي.

وأبرزت حيار، في اللقاء المنظم بدعم 
من صندوق األمم المتحدة للسكان، أن 
قلق  مصدر  يشكل  أضحى  العنف  هذا 

والصحة  البدنية  السالمة  يهدد  كبير 
النفسية للمرأة والفتاة، كما تترتب عنه 
على  سلبا  تؤثر  وخيمة  وعواقب  آثار 
ومشاركتهن  المجتمع  في  تواجدهن 
األســري  االستقرار  وتهدد  اليومية، 

والمجتمعي.
البحث  نتائج  إلى  الوزيرة  وتطرقت 

للتخطيط  السامية  للمندوبية  الوطني 
النساء  ضــد  الــعــنــف  انــتــشــار  حـــول 
كشف  ــذي  وال  ،2019 لسنة  والــرجــال 
أن 13,8 في المائة؛ أي ما يقارب 1,5 
العنف  ضحايا  كن  وفتاة  امرأة  مليون 
البريد  خــالل  من  ســواء  اإللكتروني، 
أو  الهاتفية  المكالمات  أو  اإللكتروني 

الرسائل النصية القصيرة، مشيرة إلى 
أن هذا العدد في تزايد مستمر.

كما أبرزت معطيات البحث، تضيف 
اإللكتروني  العنف  حدة  أن  الوزيرة، 
اللواتي  الشابات  صفوف  في  تتزايد 
سنة  و24   15 بين  أعمارهن  تتراوح 
وذوات  ــمــائــة،  ال ــي  ف  24,4 بنسبة 

بنسبة  العالي  التعليمي  المستوى 
بنسبة  والعازبات  المائة،  في   25,4

30,1 في المائة.
األمم  صندوق  أجــراه  لمسح  ووفقا 
 ،2021 سنة  فــي  للسكان  المتحدة 
النساء  مــن  الــمــائــة  فــي   85 شــهــدت 
الوصول  إمكانيات  لديهن  اللواتي 
نساء  ضد  رقميا  عنفا  اإلنترنيت  إلى 
له  تعرضن  المائة  في  و38  أخريات، 
شخصيا، كما أن حوالي 65 في المائة 
اإللكتروني  للتنمر  تعرضن  النساء  من 

والكراهية والتشهير.
واعتبرت الوزيرة هذه األرقام مقلقة، 
المجتمعي  الوعي  إذكــاء  وتستدعي 
والتحسيس  الــرقــمــي  الــعــنــف  حـــول 
السالمة  تهديد  تتعدى  التي  بمخاطره 
الدراسي  مسارها  إلى  للمرأة  البدنية 

والمهني.
كما أكدت أن الوزارة الوصية تهدف 
توعية  إلى  الوطنية  الحملة  هذه  عبر 
هذا  عن  التبليغ  بإمكانية  الضحايا 
لديها  المختصة  الهيئات  وأن  العنف 
مرتكب  لمعرفة  الوسائل  من  يكفي  ما 
هذا العنف وتتبعه ومعاقبته من خالل 
إشراك مختلف الفاعلين، مبرزة أن هذه 
األيــام  بعد  ما  إلــى  ستستمر  الحملة 
مقترحات  تقديم  عبر  الـ16،  األممية 
والتركيز  الظاهرة،  هذه  محاربة  تروم 
عالقات  لبناء  اإليجابية  الذكورية  على 

مجتمعية سليمة.
صادق مجلس الحكومة على مشروع 
التأمين  نظام  عتبة  بتحديد  مرسوم 
اإلجباري األساسي عن المرض الخاص 
تحمل  على  القادرين  غير  باألشخاص 
واجبات االشتراك، أخذا بعين االعتبار 
المالحظات المثارة، قدمته نادية فتاح، 

وزيرة االقتصاد والمالية.
ويتدرج هذا المشروع، وفق بالغ أعقب 
أشغال المجلس، المنعقد الخميس 24 
نونبر 2022، في إطار مدونة التغطية 
بنظام  الخاصة  األساسية،  الصحية 
التأمين اإلجباري األساسي عن المرض 
الخاص باألشخاص غير القادرين على 

تحمل واجبات االشتراك.
ــق  ــروع، وف ــشـ ــمـ ــذا الـ ــ ــدف ه ــهـ ويـ
االستفادة  عتبة  تحديد  إلــى  الــبــالغ، 
بأحكام  عمال  ــك  وذل النظام،  هــذا  من 
استهداف  بمنظومة  المتعلق  القانون 
ــدعــم  ــج ال ــرامـ ــن بـ الــمــســتــفــيــديــن مـ
الوطنية  الوكالة  وبإحداث  االجتماعي 
المشروع  هــذا  يهدف  كما  للسجالت، 
إلـــى حــصــر قــائــمــة األشـــخـــاص غير 
القادرين على تحمل واجبات االشتراك 
نظام  من  لالستفادة  تأهيلهم  أجل  من 
التأمين اإلجباري األساسي عن المرض 
الخاص بهذه الفئة، وذلك استنادا إلى 
الصيغة الحسابية المعدة لهذا الغرض 
طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية 

الجاري بها العمل.
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العنف الرقمي ضد النساء .. وزيرة األسرة : األرقام مقلقة

  الحكومة تصادق على الزيادة يف معاشات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
صادق مجلس الحكومة، على مشروع 
المرسوم رقم 2.22.910 بشأن الزيادة 
في المعاشات التي يصرفها الصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي.
رئيس  لــدى  المنتدب  الــوزيــر  وقــال   
ــعــالقــات مع  ــال الــحــكــومــة الــمــكــلــف ب
باسم  الــرســمــي  الــنــاطــق  الــبــرلــمــان، 
هذا  إن  بايتاس،  مصطفى  الحكومة، 
لقجع،  فـــوزي  قــدمــه  الـــذي  الــمــشــروع 
االقتصاد  وزيرة  لدى  المنتدب  الوزير 
والمالية، المكلف بالميزانية، نيابة عن 
والمالية  االقتصاد  وزيرة  فتاح،  نادية 
المادة  بأحكام  العمل  إطــار  في  يأتي 
قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  من   9
الضمان  بنظام  يتعلق   1.72.184 رقم 
للمجلس  تخول  والــتــي  االجتماعي، 

للضمان  الوطني  للصندوق  اإلداري 
في  باقتراحات  يتقدم  أن  االجتماعي 
التي  المعاشات  تقدير  ــادة  إعـ شــأن 
يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس 
بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5 % في 
هذه المعاشات على أال تقل هذه الزيادة 

عن 100 درهم شهريا كحد أدنى.  
هذا  االعتبار  بعين  أخذا  أنه  وأضاف 
الحكومة  سعي  إطــار  وفــي  ــتــراح  االق
متقاعدي  وضعية  لتحسين  المتواصل 
المشروع  هذا  يأتي  الخاص،  القطاع 
ليقر زيادة ابتداء من فاتح يناير 2020 
في قيمة معاشات الزمانة أو الشيخوخة 
تصفيتها  تمت  التي  عنهم  المتوفى  أو 
للضمان  الوطني  الصندوق  طرف  من 

االجتماعي قبل هذا التاريخ.

مندوبية التخطيط : العنف الزوجي مكلف لألسر واملجتمع
للعنف  االقتصادية  التكلفة  تشكل 
المجتمع  عــلــى  ــواء  سـ ثقيال  عبئا 
توصلت  مــا  ذلــك  األفــــراد،  على  أو 
للتخطيط  السامية  المندوبية  إليه 
بدعم  المنجز  الوطني  البحث  فــي 
للمرأة  المتحدة  األمـــم  منظمة  مــن 
والذي   ،2019 سنة  خالل  بالمغرب، 
االقتصادية  التكلفة  تقدير  من  مكن 

للعنف ألول مرة في المغرب.
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، 
االقتصادية  التكلفة  أن  بحثها،  في 
للعنف تمثل عبئا كبيرا على المجتمع 
من خالل منظومته الصحية وخدمات 
الدعم االجتماعي المتاحة ومنظومته 
المخصصة  والميزانيات  القانونية 
العمل  خطط  أو  السياسات  لوضع 
النساء  ضد  العنف  مكافحة  أجل  من 
وعلى  االقتصادي،  اإلنتاج  وفقدان 
تحملهم  نتيجة  واألفـــــراد  ــر  األســ

إلى  الــولــوج  عــن  المترتبة  النفقات 
الــدخــل  ــدان  ــق وف الــخــدمــات  مختلف 
القيام  وعن  العمل  عن  التوقف  بسبب 
باألعمال المنزلية غير مدفوعة األجر.

ــذه الــتــكــلــفــة تــحــديــدا  وتــتــعــلــق هـ
المباشرة  وغير  المباشرة  بالتكاليف 

يتحملها  التي  النساء  ضــد  للعنف 
فضاءات  كافة  فــي  وأســرهــم  ــراد  األفـ
العنف  لشكلي  وبالنسبة  الــعــيــش 
الجسدي والجنسي خالل الـ12 شهرا 

التي سبقت البحث.
تشمل  المندوبية،  معطيات  وحسب 

للعنف  المباشرة  الملموسة  التكاليف 
ــؤداة  ــم ضــد الــنــســاء الــمــصــاريــف ال
الخدمات  لمختلف  ــوج  ــول ال مقابل 
واإليواء  والشرطة(  والعدالة  )الصحة 
التي  الممتلكات  إصالح  أو  وتعويض 

تم إتالفها.
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الخارجية  الــشــؤون  ــر  وزي أكــد 
والمغاربة  اإلفــريــقــي  والــتــعــاون 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، 
أن “منتدى فاس” سيشكل منعطفا 
لألمم  الحضارات  تحالف  عمل  في 

المتحدة.
نــدوة  خــالل  بوريطة،  وأوضـــح 
مشتركة مع الممثل السامي لتحالف 
ميغيل  للحضارات،  المتحدة  األمم 
هامش  على  موراتينوس،  أنخيل 
لتحالف  التاسع  العالمي  المنتدى 
بمدينة  الــمــنــعــقــد  الــحــضــارات 
سيشكل  فاس”  “منتدى  أن  فاس، 
منعطفا في عمل التحالف، بالنظر 
والنتائج  والمشاركة  السياق  إلى 
التي حققها، والروح التي أعطتها 
فاس لهذا االجتماع، وكذا استنادا 
التي  التوجيهية  العناصر  إلــى 
التي  السامية  الرسالة  تضمنتها 
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  وجهها 
المشاركين  إلــى  السادس  محمد 

فيه.
هــذا  أن  عــلــى  الـــوزيـــر  ــدد  وشــ
احتضنته  الذي  العالمي،  المنتدى 
يومي  للمملكة  الروحية  العاصمة 
كــان  الـــجـــاري،  نــونــبــر  و23   22
بالنظر  المقاييس”،  بكل  “ناجحا 
أزيد  شملت  التي  المشاركة  إلــى 
من ألف و500 مشارك، منها وفود 
والحكومات،  الدول  تمثل  رسمية 
ووسائل  والجمعيات،  والشباب 
االهــتــمــام  يعكس  مــمــا  اإلعــــالم، 
على  الــدورة  هذه  به  حظيت  الذي 

المستويين اإلقليمي والدولي.
ــاق،  ــي ــس وأبـــــــرز، فـــي هــــذا ال
لألمين  النوعية”  “المشاركة 
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام 
طابعا  أضفى  “مما  غوتيريش، 

إلى  المنتدى”،  هــذا  على  خاصا 
جانب مشاركة حوالي 42 مشاركا 
تسعة  ونحو  وزاري،  مستوى  من 
ودولية،  إقليمية  منظمات  رؤساء 
أو  ــة  ــدول ل ســابــقــا  رئــيــســا  و12 
مسبوق  غير  أمر  “وهذا  لحكومة، 

في اجتماعات التحالف”.
اجتماع  أن  بــوريــطــة  وســجــل 
ــا، من  ــض ــان نــاجــحــا، أي فـــاس كـ
التي  والنقاشات  الحوارات  حيث 
هذا  أن  ــى  إل مشيرا  احتضنها، 
يحتاج  وقــت  في  يأتي  االجتماع 

الحوار  قيم  ترسيخ  إلــى  العالم 
واإلنصات  والتسامح،  والتفاهم 

إلى لغة العقل والحكمة.
المنتدى،  نــجــاح  تجسد  كــمــا 
نتائجه  خالل  من  الوزير،  يضيف 
عمل  في  مهما  تطورا  شكلت  التي 
أن  مــبــرزا  ــحــضــارات،  ال تحالف 
اعتماده  تم  الــذي  فاس”  “إعالن 
قام  التي  باألسس  يذكر  باإلجماع 
األهــداف  ويحدد  التحالف  عليها 
واألولويات وبرنامج العمل للفترة 

المقبلة.

بوريطة  ــال  ق ــرى،  أخـ جهة  مــن 
السامية  الملكية  الــرســالــة  إن 
في  للغاية  مهمة  لحظة  شكلت 
وثيقة  باعتبارها  النسخة،  هــذه 
مرجعية لعمل التحالف، سواء من 
تحديد  أو  المشاكل  تجسيد  حيث 
أن  إلى  الفتا  لمعالجتها،  المقاربة 
أن  على  أجمعوا  المشاركين  كل 
مرجعية  تشكل  الملكية  الرسالة 
المستقبلي  العمل  فــي  أساسية 

للتحالف.
وأوضح أن هذه الرسالة السامية 

ــخ الــعــريــق  ــاري ــت ــن ال انــطــلــقــت م
الــروحــيــة،  وعاصمتها  للمملكة 
المغربية”  “العبقرية  أن  مسجال 
التعايش  ترسيخ  في  نجحت  التي 
مصدر  تكون  أن  يمكن  القدم  منذ 

إلهام لبلدان أخرى.
اإلفريقي  الطابع  وبخصوص 
حرص  الوزير  أبرز  فاس،  لمنتدى 
جاللة الملك على أن تكون إفريقيا 
حاضرة دائما في األجندة الدولية، 
ــاعــة الــســيــديــن غــوتــيــريــش  ــن وق
وموراتينوس بأن إفريقيا تضطلع 
بدور أساسي في مختلف المجاالت، 
ليست  “إفريقيا  أن  على  مشددا 
المشكل، بل هي فاعل إيجابي” في 
تلك  ومنها  القضايا،  من  مجموعة 
المرتبطة بالحوار بين الحضارات 

والثقافات.
إضفاء  رهـــان  أن  ــد  أك وبــعــدمــا 
المنتدى  على  اإلفريقي  الطابع 
الحضور  إلى  بالنظر  ناجحا  كان 
اإلفريقي المهم، ومساهمة البلدان 
والمجتمع  والــشــبــاب  اإلفريقية 
ــواضــحــة  ــي اإلفــريــقــي ال ــدن ــم ال
أهمية  بوريطة  السيد  أبــرز  فيه، 
لهذا  لــقــاءات  عقد  عــن  “الحديث 
الــمــكــون اإلفـــريـــقـــي لــلــتــحــالــف 
خاصة  عمل  وخطط  آليات  لتطوير 
“االستثمار  أن  معتبرا  بإفريقيا”، 
فــي الــحــوار والــســالم أقــل تكلفة 
ــي الــصــراعــات  مــن االســتــثــمــار ف

والحروب واألجندات السلبية”.
دور  أن  إلـــى  الــوزيــر  وخــلــص 
إلى  دائــمــا  يقف  الـــذي  الــمــغــرب، 
بتعليمات  المتحدة،  األمــم  جانب 
من جاللة الملك، ال ينتهي بانتهاء 
“منتدى فاس”، بل سيواكب العمل 

المستقبلي لتحالف الحضارات.
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موراتينوس : منتدى فاس حقق نجاحا كبريا بفضل ريادة جاللة امللك

اإلسبانية،  للحكومة  األســبــق  الرئيس  أكــد   
مبادرة  راعي  ثاباتيرو،  رودريغيز  لويس  خوسيه 
بين  العالقة  أن   ،2004 سنة  الحضارات  تحالف 
بدور  و”تضطلع  “أساسية”  وإسبانيا  المغرب 
هام لفائدة السالم والمتوسط وإفريقيا وأوروبا”.
  وأبرز ثاباتيرو، في مؤتمر صحفي على هامش 
الندوة االفتتاحية للجامعة الخاصة لفاس، تحت 
أنه  سياسية”،  كضرورة  والسالم  شعار “الحوار 
“تقع على عاتق المملكتين مسؤولية كبيرة” وهما 
“مدعوتان إلى استشراف مستقبل أفضل بعالقات 

ثقافية وسياسية واقتصادية قوية”.
اإلسبانية  للحكومة  األسبق  الرئيس  واعتبر 
التي  والتحديث  العصرنة  وجهود  التغييرات  أن 
تحمل  األخيرة  السنوات  خالل  المغرب  شهدها 
في طياتها رسالة أمل، مضيفا أن الصداقة والود 
العزلة  بينما  الشعوب،  تقدم  في  تساهم  والتنوع 
“تفضي في بعض األحيان إلى النزعة العدوانية”.
الروابط  وتقوية  “تعزيز  إلى  ثاباتيرو  ودعا    
معا  نتقدم  كي  بالبلدين  المدني  المجتمع  بين 

بالتفكير في إفريقيا”.
تربط  التي  االقتصادية  العالقات  وبخصوص 
إسبانيا بالمغرب، أفاد السيد ثاباتيرو بأن بالده 
أن  كما  للمغرب”،  األول  الشريك  تقريبا  “هي 

العالقات التجارية الثنائية “تتعزز أكثر فأكثر”.
الخاصة  الجامعة  رئيس  أوضــح  جهته،  من    
الندوة  مستهل  فــي  لحلو،  عزيز  محمد  لفاس 
سنوية  مناسبة  يشكل  اللقاء  هذا  أن  االفتتاحية، 
وسياسية  وثقافية  علمية  شخصيات  الستقبال 
والعموم،  الطلبة  مع  ورؤاها  تصوراتها  لتقاسم 
مضيفا ” مضيفا أن “عصرنا على غرار العصور 
ما  وهو  والشك،  والعنف  باألزمات  يعج  السابقة 

يستدعي التفكير والتبادل”.
االفتتاحية  الندوة  هذه  أن  إلى  أشــار  وبعدما 
المنتدى  لفعاليات  فــاس  احتضان  مع  تتزامن 
التاسع لتحالف الحضارات لألمم المتحدة ، تحت 
شعار ” “نحو تحالف من أجل السالم.. لنتعايش 
بأن  لحلو  السيد  أفاد  واحدة”،  كإنسانية  جميعا 
تزامن هذين الحدثين “يعزز سياسة الجامعة التي 

تضع الثقافة في صلب مشروعها التنموي”.

األمم  لتحالف  السامي  الممثل  أكد 
أنخيل  ميغيل  للحضارات،  المتحدة 
موراتينوس،  أنه بفضل ريادة صاحب 
حقق  السادس،  محمد  الملك  الجاللة 

منتدى فاس “نجاحا كبيرا”.
وأعـــرب مــوراتــيــنــوس، خــالل نــدوة 
الشؤون  ــر  وزي مــع  مشتركة  صحفية 
الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قبيل 
اختتام أشغال المنتدى الذي احتضنته  
بالغ  عن   ، نونبر  و23   22 يومي  فاس 
الملك  لجاللة  امتنانه  وعميق  شكره 
المنتدى  هذا  لتنظيم  ودعمه  النخراطه 
“األنجح منذ الدورة األولى التي نظمت 
وكرم  االستقبال  على  وكــذا  بمدريد”، 
المشاركون،  بها  حظي  التي  الضيافة 
مذكرا بأن المملكة هي أول بلد إفريقي 

يستضيف هذه التظاهرة.
التي  السامية  الرسالة  أن  وأبـــرز 
المشاركين  إلى  الملك  جاللة  وجهها 
طريق  وخارطة  عميقا،  تفكيرا  تحمل 

للنهوض  المغرب  يتخذها  التي  المبادرات  لجميع 
بقيم االحترام المتبادل واألخوة والتفاهم، معتبرا أن 

النموذج المغربي يشكل مصدر إلهام للمجتمع الدولي.
وأشار المسؤول األممي، أيضا، إلى أنه تم تضمين 
في  الملكية  الرسالة  في  الـــواردة  الرئيسية  النقاط 

يوم  اعتماده  تم  الــذي  فاس”،  “إعالن 
بالمشاركة  سعادته  عن  معربا  أمــس، 

المتميزة التي شهدها المنتدى.
الجيو- السياق  إلى  تطرق  وبعدما 
هذه  فيه  تنعقد  الذي  المعقد  سياسي 
التظاهرة الدولية، أشاد الممثل السامي 
للحضارات  المتحدة  ــم  األم لتحالف 
للقارة  المنتدى  منحها  التي  بالمكانة 
عبرت،  إفريقيا  أن  مسجال  اإلفريقية، 
نظرها  وجــهــة  عــن  المناسبة،  بــهــذه 

بخصوص العيش المشترك.
استحضر  آخــــر،  صــعــيــد  وعــلــى 
المنعقد  الشباب،  منتدى  موراتينوس 
األورو-متوسطية  بالجامعة  بالموازاة 
التي  المواضيع  أن  إلى  مشيرا  بفاس، 
االجتماع  هــذا  خــالل  معالجتها  تمت 
الــطــريــق  عــلــى  “نسير  ــا  ــن أن تــبــيــن 

الصحيح”.
فيه  نظم  الــذي  الفضاء  أن  واعتبر 
الذي  االهتمام  يعكس  المنتدى  هــذا 
يوليه جاللة الملك للجامعة وللنهوض 
كرسي  إحداث  قريبا  سيتم  أنه  إلى  مشيرا  بالمعرفة، 

لتحالف الحضارات بهذه الجامعة.

ثاباتريو : العالقة بني املغرب وإسبانيا أساسية وتلعب دورا مهما لفائدة السالم واملتوسط وإفريقيا وأوروبا 
داخــل  “نحرص  أننا  ــى  إل ــار  وأشـ
الجامعة على توفير تعليم عال يسعى 
المعارف  ونشر  بالثقافة  للنهوض 
ونتائج البحوث”، من أجل اإلسهام 
بين  والحوار  الفكري  النقاش  في 

الثقافات.
ــارك الــســيــد  ــ ــ ــش ــ ــ وي

أشغاال  في  ثاباتيرو 
التحدة  األمــم  منتدى 
الحضارات  لتحالف 
 22-23( ــــاس  ــف ــ ب
نونبر(، بهدف تعزيز 
والتعاون  الــحــوار 
المجتمعات  بــيــن 
والـــــثـــــقـــــافـــــات 

والحضارات.
الخارجية  ــشــؤون  ال وزيـــر  ــتــرأس  وي   
المقيمين  والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
بشكل  بوريطة،  ناصر  السيد  بالخارج، 
الممثل  الــعــام،  األمين  نائب  مع  مشترك 
السامي لتحالف األمم المتحدة للحضارات، 

ميغيل  أنخيل موراتينوس، السيد 
هــــــذا الـــمـــنـــتـــدى 
الــعــالــمــي يــعــرف 
من  العديد  مشاركة 
رفيعة  الشخصيات 
ضمنها  المستوى 
ــام  ــعـ األمــــيــــن الـ
المتحدة  لــألمــم 
أنطونيو  السيد 

غوتيريش.
مشارك،   1000 حضور  المنتدى  يعرف  كما 
مجموعة  إلى  تنتمي  رسمية  وفود  بين  موزعين 
والمجتمع  التحالف  أصــدقــاء  ومنظمات  دول 
التحالف  عــمــل  مــجــال  فــي  وفــاعــلــيــن  الــمــدنــي 

وأكاديميين وشباب وطلبة.
التي  العالمية،  التظاهرة  هــذه  وتتوخى    
المستوى  رفيعة  الشخصيات  من  ثلة  تحضرها 
ودبلوماسيون  وبرلمانيون  وزراء  بينها  مــن 
بين  والتعاون  الحوار  تعزيز  دينية،  وقيادات 
مختلف المجتمعات والثقافات والحضارات ومد 
عن  بعيدا  الشعوب،  توحيد  أجــل  من  الجسور 
خالل  من  وذلك  الدينية،  أو  الثقافية  اختالفاتهم 
الهادفة  الملموسة  اإلجراءات  من  سلسلة  تطوير 

إلى تجنب الصراعات وبناء السالم.
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االحترافية،  العصبة  رئيس  أكد 
عدد  إصابة  بلقشور،  عبدالسالم 
القنيطري  النادي  فريق  العبي  من 
وقعت  سير  حادثة  إثر  القدم  لكرة 

الجمعة، 25 نونبر 2022.
له  تدوينة  في  بلقشور،  وكتب 

هلل  فيسبوك:”حمدا  موقع  على 
النادي  فريق  مكونات  سالمة  على 
إثر  على  الــقــدم،  لكرة  القنيطري 
مدخل  عند  النادي  حافلة  انقالب 
مدينة سيدي بنور، في الطريق إلى 
منازلة  أحل  من  اليوسفية  مدينة 

السبت  غــدا  اليوسفية  اولمبيك 
الوطني  القسم  منافسات  برسم 
بالشفاء  متمنياتنا  مــع  هـــواة، 
أصيبوا  الذين  لالعبين  العاجل 
الحذر  بجروح متفاوتة. مزيدا من 

والسالمة إن شاء اهلل للجميع”.

12 حوادث

قطار يدهس سيدة بسطات ويحولها إىل أشالء

انتشار  أكاديرعلى  مدينة  اهتزت 
خبر العثور على أشالء جثة متفحمة 
الترابي  للنفوذ  تابعة  خالء  بمنطقة 

لجماعة الدراركة.
التي  ــة  ــي األول الــتــحــريــات  ــق  ووفـ
فإن  األمــنــيــة،  المصالح  باشرتها 
)م.ب(  ثالثيني  لشاب  تعود  الجثة 
معروف جدا بين صفحات الفايسبوك 
حيث  االلكترونية  بالتجارة  المهتمة 

أسرته  أبلغت  وقد  روادهــا،  من  كان 
اإلثنين  منذ  األنظار  عن  اختفائه  عن 

الماضي.
في  زوجــتــه  أكــدت  المقابل،و  فــي 
الضحية  أن  صحفية  تــصــريــحــات 
مع  موعد  على  كــان  اختفائه،  يــوم 
شخص تربطه معه بعض المعامالت 
التجارية ويدين له بمبلغ يقدر بـ370 

سنتيم. مليون 

جراء  بجروح،  أشخاص  أربعة  أصيب 
بفاس  الشفشاوني  بشارع  عمارة  انهيار 
كانت في طور الهدم، حسب ما أفاد شهود 

عيان.
بناء  عمال  فإن  محلية  مصادر  وحسب 
كــانــوا فــي طــور هــدم الــعــمــارة بــأمــر من 
كليا،  انهارت  لكنها  بالتدريج،  صاحبها 
على  نقلهم  تم  جرحى   4 وراءهــا  مخلفة 
وجه السرعة للمستشفى الجامعي الحسن 
المحلية  السلطات  حلت  بينما  الثاني، 
علمها  ــور  ف المدنية  الــوقــايــة  وعناصر 

بالحادثة.
وحــســب مــا أكـــده  شــهــود عــيــان، فقد 
أثناء  الحادث  لهذا  األربعة  العمال  تعرض 
المذكورة  البناية  هدم  ألشغال  مباشرتهم 

باستعمال وسائل يدوية.
العمال  أحــد  أن  ذاتها  المصادر  وأبــرز 
على  بليغة  إلصابات  تعرض  الضحايا  من 
زمــالؤه  أصيب  بينما  الـــرأس،  مستوى 
نقلوا  طفيفة،  بجروح  اآلخـــرون  الثالثة 
المستشفى  إلــى  إثــرهــا،  على  جميعهم، 

لتلقي اإلسعافات الضرورية.

يوم  سيدة،  سطات،  مدينة  اتجاه  في  البيضاء  الدار  من  قادم  قطار  دهس 
الجمعة 25 نونبر الجاري، بالمدخل الشمالي لعاصمة الشاوية.

ووفق المعطيات  من مصادر مطلعة  فإن الضحية كانت تهم بعبور السكة 
الحديدية من مكان غير مخصص للراجلين، قبل أن يدهسها القطار ويحول 

جسده إلى أشالء.
ولحدود اللحظة، لم يتم التعرف على هوية الهالكة التي تناثرت أشالئها 
في محيط الواقعة جراء عملية الدهس، حيث تدخلت عناصر الوقاية المدنية 
وقامت بجمع االشالء في كيس بالستيكي وتم نقلها صوب مستودع االموات 
قبل  من  الموضوع  في  تحقيق  وفتح  بسطات،  الثاني  الحسن  بمستشفى 
مصالح األمن الوطني، تحت اشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على 

أسباب الحادث.

إصابة العبني من النادي القنيطري يف حادثة سري

من 16 إىل 30 نونرب 2022 

أمن أكادير يفك أوىل خيوط لغز 
العثور على جثة متفحمة

استفاق سكان مدينة المهدية على نبأ غرق قارب للصيد 
التقليدي بالقرب من ميناء المدينة.

 6 غرق  في  الحادث  تسبب  فقد  محلية،  تقارير  وحسب 
الصيد  تقنية  يعتمد  صيد  قارب  متن  على  كانوا  بحارة 
جميع  استنفرت  الحادث،  خبر  ذيوع  بعد  وإنه  بالشباك، 
المدنية  والوقاية  الملكي  الدرك  ورجال  األمنية  العناصر 

من أجل إنقاذ البحارة.  
التي  واإلنقاذ  البحث  عملية  بعد  مباشرة  أنه  وأضافت 
بجانب  بحار  جثة  على  العثور  تم  يوم  نصف  استغرقت 

كيلومتر  بحوالي  يبعد  الــذي  بوغابة،  سيدي  بحر  شط 
واحد عن ميناء مهدية فيما جرى إنقاذ بحارين وتم نقلهما 
اإلدريسي  اإلقليمي  المستشفى  إلى  السرعة  وجه  على 
بالقنيطرة، بينما مازال ثالث بحارة في عداد المفقودين.  
للدرك  الجهوية  القيادة  وفرت  البحارة  إنقاذ  أجل  ومن 
آليات  العامة  القيادة  من  بتعليمات  بالقنيطرة  الملكي 
الدرك  لمصالح  تابعة  طائرة  ضمنها  من  وبحرية  جوية 
مجهزة  الجوي  لالستطالع  الملكية  والبحرية  الملكي 

بتقنيات وآليات حديثة

غرق قارب صيد باملهدية كان يضم 6 بحارة

وقوع إصابات يف انهيار عمارة بفاس.. 
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تحقيقات13

العصابات  مكافحة  فرقة  عناصر  تمكنت 
بوالية أمن القنيطرة، يوم األربعاء 16 نونبر 
من  يبلغان  شخصين  توقيف  من  الجاري، 
ارتباطهما  في  يشتبه  سنة،  و40   30 العمر 
الهجرة  تنظيم  في  تنشط  إجرامية  بشبكة 

غير المشروعة واالتجار بالبشر.
فيهما  الــمــشــتــبــه  تــوقــيــف  ــرى  جـ ــد  وقـ  
للهجرة  عملية  لتنظيم  بالتحضير  متلبسين 
البحرية،  المسالك  عبر  المشروعة  غير 
لفائدة خمسة مرشحين للهجرة السرية كان 
بمدينة  المنازل  أحد  بداخل  إيواؤهم  يتم 

القنيطرة.

والتفتيش  الضبط  عملية  أســفــرت  وقــد 
حجز  عن  المذكور  المنزل  بداخل  المنجزة 
قارب مطاطي ومحركين بحريين، عالوة على 
تضم  حاوية  و17  نفعية  إحداهما  سيارتين 

340 لترا من المحروقات.  
والمرشحين  المنظمين  إخضاع  تم  وقد 
يجري  ــذي  الـ الــقــضــائــي  للبحث  للهجرة 
المختصة،  العامة  النيابة  إشــراف  تحت 
ومالبسات  ظروف  جميع  عن  للكشف  وذلك 
االمتدادات  كافة  تحديد  وكذا  القضية،  هذه 
الشبكة  ــهــذه  ل المحتملة  واالرتـــبـــاطـــات 

اإلجرامية.

بمدينة  القضائية  الشرطة  عناصر  تمكنت 
من   ،2022 نونبر   23 األربعاء  ملول،  أيت 
أعمارهم  تتراوح  أشخاص  أربعة  توقيف 
سيدة  بينهم  مــن  ســنــة،  و29   20 بين  مــا 
وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك 
إجرامية  بشبكة  ارتباطهم  فــي  لالشتباه 
تنشط في االبتزاز الجنسي بواسطة األنظمة 

المعلوماتية.
ملول  أيت  بمدينة  الشرطة  مصالح  كانت 
بها  تقدم  شكاية  خلفية  على  بحثا  فتحت  قد 
فيهم  المشتبه  فيها  يتهم  أجنبي،  مواطن 
واالبــتــزاز  واالحــتــيــال  للنصب  بتعريضه 
التواصل  تطبيقات  باستعمال  الجنسي 
األبحاث  تمكن  أن  قبل  ــك  وذل االجتماعي، 

أكادير  بمدينتي  توقيفهم  من  والتحريات 
وأيت ملول.

داخل  المنجزة  التفتيش  عملية  وأسفرت 
بمدينة  فيهم  المشتبه  يستغلها  كان  شقة 
وهواتف  إلكترونية  معدات  حجز  عن  أكادير 
في  تستخدم  كونها  في  يشتبه  محمولة، 

تسهيل ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية.
تحت  فيهم  بالمشتبه  االحــتــفــاظ  وتــم 
البحث  إشارة  رهن  النظرية  الحراسة  تدبير 
العامة  النيابة  إشــراف  تحت  يجري  الــذي 
ظروف  جميع  عن  للكشف  وذلك  المختصة، 
كافة  تحديد  وكذا  القضية،  هذه  ومالبسات 
للمعنيين  المنسوبة  اإلجــرامــيــة  األفــعــال 

باألمر.

الوالئية  المصلحة  عناصر  تمكنت 
الرباط  بمدينة  القضائية  للشرطة 
المديرية  مصالح  مع  وثيق  بتنسيق 
الوطني،   ــراب  ــت ال لمراقبة  الــعــامــة 
تتراوح  أشخاص  ثالثة  توقيف  من 
من  سنة،  و31   26 بين  ما  أعمارهم 
قضايا  في  القضائية  السوابق  ذوي 
ــك لــالشــتــبــاه في  ــ الـــمـــخـــدرات، وذل
تورطهم في حيازة وترويج المخدرات 

العقلية. والمؤثرات 
فيهم  المشتبه  توقيف  جــرى  وقــد 
بمدينة  المنصور”  “يعقوب  بحي 
بحيازة  تلبس  حالة  في  وهم  الرباط، 
أسفرت  حيث  الــمــخــدرات،  وتــرويــج 
عملية الضبط والتفتيش المنجزة في 
إطار هذه القضية عن حجر 300 غرام 
من مخدر الكوكايين، فضال عن سيارة 
كونه  في  يشتبه  مالي  ومبلغ  خفيفة 
من متحصالت هذا النشاط اإلجرامي.

المشتبه  تنقيط  عملية  أظهرت  وقــد 
الوطني،  األمن  بيانات  قاعدة  في  بهم 
أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث 
على الصعيد الوطني، وذلك لالشتباه 
تتعلق  مماثلة  قضية  في  تورطه  في 

بترويج مخدر الكوكايين.
فيهم  بالمشتبه  االحتفاظ  تم  وقــد 
رهن  النظرية،  الحراسة  تدبير  تحت 

عليه  تــشــرف  ــذي  الـ الــبــحــث  إشـــارة 
ــك  وذل المختصة،  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
ومالبسات  ظروف  جميع  عن  للكشف 

كافة  تــحــديــد  وكـــذا  الــقــضــيــة،  هـــذه 
النشاط  لهذا  المحتملة  االمــتــدادات 

اإلجرامي.

أمن  بــواليــة  الشرطة  عناصر  تمكنت 
الجاري،  نونبر   25 الجمعة  يوم  الرباط، 
من توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، 
تظهر عليه عالمات المرض النفسي، وذلك 
تتعلق  قضية  فــي  تــورطــه  فــي  لالشتباه 
مادية  خسائر  ــحــاق  وإل الــنــار  بــإضــرام 

بممتلكات خاصة. 
بمدينة  الوطني  األمــن  مصالح  وكانت 

تورط  حــول  بإشعار  توصلت  قد  الرباط 
أربع  في  عمدا  النار  إضــرام  في  شخص 
سيارات مستوقفة بحي “الرجاء في اهلل” 
التدخل  يسفر  أن  قبل  ــك  وذل بالمدينة، 
بعد  توقيفه  عن  الشرطة  لعناصر  الفوري 
األفعال  هذه  ارتكاب  من  وجيز  وقت  مرور 

اإلجرامية. 
القاصر  فيه  المشتبه  إخضاع  تم  وقد 

فرقة  تــجــريــه  الـــذي  الــقــضــائــي  للبحث 
للشرطة  الــوالئــيــة  بالمصلحة  ــداث  األحـ
النيابة  إشــراف  تحت  بالرباط  القضائية 
عن  للكشف  ــك  وذلـ المختصة،  الــعــامــة 
هذه  وخلفيات  ومالبسات  ظــروف  جميع 
النفسي  الوضع  من  والتحقق  القضية، 
األفعال  هذه  ارتكاب  في  المتورط  للقاصر 

اإلجرامية.

أمن الرباط يوقف 3 مشتبه بهم يف قضية تتعلق بحيازة املخدرات

توقيف 4 أشخاص بتهمة االبتزاز 
الجنسي بـ أيت ملول

من 16 إىل 30 نونرب 2022 

أمن الرباط 
يوقف قاصر 
يعاني خلل 
عقلي أضرم 

النار يف 
ممتلكات 

خاصة

أفادت المديرية العامة لألمن الوطني بأن عناصر الشرطة 
بوالية أمن وجدة اضطرت  إلى استخدام أسلحتها الوظيفية 
سنة،   42 العمر  من  يبلغ  شخص  لتوقيف  أمني  تدخل  في 
يشتبه في تورطه في ارتكاب جرائم قتل عمد ومحاولة القتل 

العمد استهدفت أربع نساء من أسرة واحدة.
وأضافت المديرية العامة لألمن الوطني، في بالغ لها، أن 
المشتبه فيه قد ولج، حسب المعلومات األولية للبحث، مسكن 
جيرانه بدون سبب ظاهر ومنطقي وعّرض ثالث نساء يبلغن 
خطيرة  إلصابات  سنة  و19  و45  التوالي 76  على  العمر  من 
الضحايا  وفاة  في  تسبب  ما  وهو  األبيض؛  السالح  بواسطة 
العمد  القتل  لمحاولة  الرابعة  الضحية  عرض  بينما  الثالث، 

بعدما أصابها بجروح.
تدخلت  التي  الشرطة،  عناصر  أن  ذاته  المصدر  وأوضح 
حالة  في  كان  الذي  فيه  المشتبه  عن  الصادر  الخطر  لتحييد 
اندفاع قوية وتحصن بمنزل الضحايا، اضطرت إلى استعمال 
أسلحتها الوظيفية وإطالق رصاصتين تحذيريتين في الهواء 
السفلى  األطراف  استهدفت  أخرى  رصاصات  أربع  وتصويب 

للمشتبه فيه.
يشار إلى أنه تم إيداع جثث الضحايا بمستودع األموات 
رهن التشريح الطبي، بينما يجري إسعاف الضحية الرابعة 
تحت  فيه  بالمشتبه  االحتفاظ  تم  حين  في  بالمستشفى؛ 
وضعه  استقرار  انتظار  في  بالمستشفى  الطبية  الحراسة 
الذي  القضائي  البحث  إلجراءات  إخضاعه  ليتسنى  الصحي، 
أمرت به النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف ومالبسات 

وخلفيات ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية.

الشرطة بوجدة تطلق الرصاص لتوقيف شخص متورط يف قتل 3 نساء من أسرة واحدة

القنيطرة:الهجرةغرياملشروعةواالتجار 
بالبشر…توقيف شخصني يف حالة تلبس

مصالح  مع  بتنسيق  الوطني،  األمــن  عناصر  أوقفت 
مواطنا  المحتلة  سبتة  بــاب  بمعبر  العاملة  الجمارك 
تتعلق  قضية  في  تورطه  في  لالشتباه  وذلــك  إسبانيا؛ 

بتهريب المخدرات.
وقالت مصادر مطلعة إن المشتبه فيه حاول استغالل 
الكرواتي  نظيره  ضد  المغربي  المنتخب  مقابلة  توقيت 
كمية  وتهريب   ،2022 قطر  العالم  كأس  منافسات  برسم 

مهمة من مخدر الشيرا.
المنجزة  التفتيش  عملية  أن  ذاتها  المصادر  وأضافت 
أسفرت عن العثور بحوزة المواطن اإلسباني على كمية 
مخبأة  كيلوغراما   628 حوالي  بلغت  الشيرا  من  مهمة 

بعناية داخل سيارة مرقمة بالدولة اإليبيرية.
لفائدة  النظرية  للحراسة  الموقوف  إخضاع  جرى  وقد 
البحث الذي تجريه المصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
وذلك  المختصة؛  العامة  النيابة  إشراف  تحت  بتطوان، 
اإلجرامي،  النشاط  هذا  ومالبسات  ظروف  كافة  لتحديد 

وكذا تحديد امتدادات هذه الواقعة.

توقيف إسباني يستغل 
توقيت املنتخب يف التهريب

العدد: 68



الديمقراطيين  حــزب  قيادته  بعد 
في إحدى أقوى االنتخابات النصفية 
للحزب الحاكم في الواليات المتحدة، 
بايدن  جو  األميركي  الرئيس  يواجه 
شكوكا متزايدة بشأن ترشحه لوالية 

ثانية.
بلوغ  بعد  الــشــكــوك  وتــصــاعــدت 
ــايــدن 80 عــامــا فــي 20  الــرئــيــس ب
الوحيد  الرئيس  يجعله  مما   ، نونبر 
في  المتحدة  الــواليــات  يقود  ــذي  ال
يثير  كما  العمر،  مــن  الثمانينيات 
السقف  بشأن  التساؤالت  من  المزيد 
الواليات  لرئيس  المناسب  العمري 

المتحدة.
نائب  ثم  السيناتور  بايدن  وكــان 
الرئيس األسبق، األكبر عمرا كرئيس 
للواليات المتحدة عندما تولى منصبه 
من  يبلغ  وكان   ،2020 يناير   20 في 
صاحب  ترك  بينما  عاما،   78 العمر 
الجمهوري  السابق  القياسي  الرقم 
للبالد  رئيسا  منصبه  ريغان  رونالد 
عمر  عن  فترتين )1989-1981(  بعد 

ناهز 77 عاما.
وفي حال فوز بايدن في انتخابات 
عند  عاما  عمره 82  فسيكون   ،2024
عند  عاما  و86  الثانية،  واليته  بداية 

نهايتها.
ــات  ــطــالع ــرت عــــدة اســت ــ ــه ــ وأظ
بين  قــويــة  داخــلــيــة  ــات  خــالف رأي 
ينبغي  كان  إذا  بشأن  الديمقراطيين 
على بايدن أن يسعى مرة أخرى للفوز 
بأعلى منصب في الواليات المتحدة.

ويشير استطالع رأي أجرته جامعة 
كوينيبياك -في 22  نونبر أن 51% 
فقط من الديمقراطيين يؤيدون ترشح 

بايدن لوالية رئاسية ثانية.
مسح  مع  النتائج  هــذه  وتتوافق 
ميداني أجرته الجامعة نفسها حيث 
أظهرت النتائج عدم وجود اختالفات 
قيادة  بعد  الــمــواقــف  فــي  حقيقية 
بنجاح  للدفاع  الديمقراطيين  بايدن 
الشيوخ،  مجلس  فــي  األغلبية  عــن 
للجمهوريين  ساحق  انتصار  ومنع 
ــا بــات  ــواب، أو م ــنـ ــي مــجــلــس الـ ف
معروفا باسم "الموجة الحمراء" في 
التي  النصفي،  التجديد  انتخابات 

الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  جــرت 
الجاري.

األبيض  البيت  ــد  أك جانبه،  مــن 
الترشح  يعتزم  بايدن  الرئيس  أن 
لم  األخير  لكن  أخرى،  مرة  للمنصب 

يصرح رسميا بأنه سيفعل ذلك.
وألمح بايدن في مؤتمر صحفي 

بعد انتخابات التجديد النصفي 
إلى أنه سيصدر إعالنا رسميا 
في  عدمه  مــن  ترشحه  بشأن 

وقت مبكر من العام المقبل.

14

كييف تطلق برنامج مساعدات غذائية 
دوليا لكسب تأييد آسيوي وأفريقي

ماسك يحذر آبل وغوغل من حظر 
تويرت.. سأصنع هاتفا ذكيا جديدا

األمم املتحدة تحقق حول القمع يف إيران

التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  أجــاز 
دولي  تحقيق  ــراء  إج  ، المتحدة  لألمم 
السلطات  ُتتهم  التي  التجاوزات  بشأن 
اإليرانية بارتكابها في حق المتظاهرين، 
لمالحقة  تمهيًدا  أدلة  جمع  بهدف  وذلك 

محتملة للمسؤولين عن هذا األمر.
ألمانيا  قدمته  الذي  القرار  تبني  وتم 
عــضــًوا  دولـــة  بــتــأيــيــد 25  وإيــســلــنــدا 
خالل   ،16 وامتناع  دول  ست  واعتراض 
اإلنسان  حقوق  لمجلس  طارئ  اجتماع 

في جنيف.
لتمرير  صينية  محاولة  هناك  وكانت 
وقد  المجلس  في  االقتراح  على  تعديل 
بكين  تسعى  كانت  حيث  بالفشل،  باءت 
إلى  تشير  التي  الرئيسية  الفقرة  إللغاء 

تحقيق جديد في قمع إيران لالحتجاجات 
الشعبية.

تشكيل  على  المعنية  الفقرة  وتنص 
تكون  الحقائق"  لتقصي  دولية  "بعثة 

جاهزة للعمل حتى أوائل عام 2024.
وستعمل البعثة، التي صوت المجلس 
على  أدلة  جمع  على  اليوم،  تعينها  على 
خالل  السلطات  ارتكبتها  انــتــهــاكــات 
التي  االحــتــجــاجــات  قمع  فــي  حملتها 

انطلقت في شتنبرالماضي.
المتحدة  ــم  األم مــفــّوض  وطــالــب  هــذا 
السامي لحقوق اإلنسان، إيران بـ"وقف" 
االحــتــجــاجــات  عــلــى  ــدامــيــة  ال الحملة 
جلسة  خــالل  البلد،  هــذا  فــي  الــجــاريــة 

مجلس حقوق اإلنسان.

ميشيل  األميركية،  السفيرة  وقــالــت 
تيلور، إّن "الشعب اإليراني يطالب بشيء 
معظمنا  يعتبره  أمر  وهو  للغاية،  بسيط 
وعلى  التحّدث  على  القدرة  منه:  مفروًغا 
في  أعضاء  كان  فيما  وذلك  ُيسمع"،  أن 
وأسماء  بصور  يلّوحون  األميركي  الوفد 

للضحايا.
وجاء التصويت على التحقيق الدولي 
في  لالحتجاجات،  اإليــرانــي  القمع  في 
المجلس  دول  عقدته  طـــارئ  اجــتــمــاع 
الـ47 لحقوق اإلنسان، وبحثت خالله في 
"تدهور وضع حقوق اإلنسان" في إيران، 
عضوا  دولة  خمسين  من  أكثر  من  بطلب 
ألمانيا  من  وبمبادرة  المتحدة  األمم  في 

وإيسلندا.

فولوديمير  ــي  ــرانـ األوكـ الــرئــيــس  أعــلــن 
زيلينسكي أن بالده قامت بتصدير 12 مليون 
طن من منتجات الحبوب إلى 40 دولة، مشيرا 
الموانئ  غـــادرت  سفينة   500 نحو  أن  إلــى 
األوكرانية، في إطار اتفاق شحن الحبوب عبر 
البحر األسود الذي ُوّقع في تركيا ورعته األمم 

المتحدة.
منتدى  في  لزيلينسكي  كلمة  في  ذلك  جاء 
استضافته  ــذي  ال أوكرانيا"  مــن  "الحبوب 
أوروبيين،  قــادة  بمشاركة  كييف،  العاصمة 
وتحدث فيه عن مستجدات الحرب الدائرة مع 

روسيا.
أهم  من  أوكرانيا  أن  إلى  زيلينسكي  وأشار 
الدول المصدرة لمنتجات الحبوب إلى العالم، 
إلى  الحبوب  تصدير  في  مستمرة  بالده  وأن 
مختلف البلدان رغم كافة الصعوبات من أجل 

تجنب المجاعات.
دولية  مساعدات  برنامج  كييف  وأطلقت 
وبهدف  وآسيا،  أفريقيا  في  دول  دعم  لكسب 
مواجهة االتهامات الروسية بأن الدول الغنية 
العالمية  الغذاء  أزمة  في  تسببت  الغرب  في 

جراء العقوبات التي فرضتها على موسكو.

تكاليف  بتغطية  البرنامج  هــذا  وسيقوم 
توصيل المواد الغذائية إلى الدول األكثر فقرا، 

التي قد تصل إلى 150 مليون دوالر.
سفينة   60 إلــى  يصل  مــا  إرســـال  وسيتم 
حول  األسود  البحر  على  أوكرانيا  موانئ  من 
أو  اليمن  أو  السودان  مثل  دول  إلى  أوديسا 

الصومال بحلول منتصف العام المقبل.
تمويل  على  أوروبــيــة  دول  عــدة  ووافــقــت 
األغذية  برنامج  إطــار  في  التسليم  عمليات 
أوالف  األلماني  المستشار  وأعلن  العالمي، 
للبرنامج  تابعة  سفينة  أن  بالفعل  شولتز 
الحبوب  لتسليم  طريقها  في  ألمانيا  برعاية 

األوكرانية إلى إثيوبيا.
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  أعــلــن  كما 
ماليين   6 لتقديم  مستعدة  بــالده  أن  ماكرون 
يورو لمساعدة أوكرانيا في إرسال الغذاء إلى 

اليمن والسودان.
دي  ألكسندر  بلجيكا  وزراء  رئيس  وتعهد 
بتقديم  لكييف-  زيــارتــه  -خالل  أيــضــا  ــرو  ك
المبادرة  أن "هذه  وأوضح  بلجيكية،  مساعدة 
تسمح بمنع المشاكل المحتملة في اإلمدادات 

الغذائية في بعض الدول األفريقية".

دولية من 16 إىل 30 نونرب 2022 

و "أبل"  قامت "غوغل"  إذا  خاصا  ذكيا  هاتفا  سيصنع  إنه  تويتر  مالك  قال 
تغريدة  في  ماسك  وقال  بهما.  الخاصة  التطبيقات  متاجر  من  "تويتر"  بحظر 
ردًا على المذيعة المحافظة ليز ويلر إنه يأمل أال يصل الموقف إلى ذلك الحد، 
إلى  األمر  يصل  أال  بالتأكيد  وقال "آمل  األمر.  لزم  إذا  القرار  هذا  سيتخذ  لكنه 

هذا الحد، ولكن نعم، إذا لم يكن هناك خيار آخر، سأقوم بعمل هاتف بديل".
عن  بسعادة  "سيتخلى  البالد  نصف  إن  قائلة  أواًل،  الفكرة  ويلر  واقترحت 
التطفل والتحيز الذي تقوم به آيفون وإندرويد". وغردت قائلة "الرجل يصنع 

صواريخ للمريخ، وسيكون الهاتف الذكي الصغير سهاًل ، أليس كذلك؟"
عن  التعبير،  لحرية  "المطلق"  بأنه  نفسه  على  أطلق  الذي  ماسك،  وأعرب 
معارضته العامة للحظر غير المحدود لحسابات "تويتر" ورفع مؤخًرا الحظر 
تايلور  مارغوري  الجمهورية  والنائبة  دونالد  السابق  الرئيس  على  المفروض 

غرين.
وهرب العديد من المعلنين من "تويتر" منذ إتمام صفقة ماسك لالستحواذ 
نصف  من  يقرب  ما  ماسك  وخفض  الماضي.  الشهر  األساسي  النظام  على 

الموظفين بحجة أن الشركة مسرفة باألموال.
وإعادة  المحتوى  على  اإلشراف  إلى  االفتقار  بشأن  أيًضا  مخاوف  وظهرت 
المنصة.  على  ماسك  استيالء  منذ  المنصة  على  المحظورين  المستخدمين 
المنصة  على  للسامية  والمعادية  العنصرية  المنشورات  من  فيض  وانتشرت 

بعد استحواذ ماسك.
مدفوًعا  اشتراًكا  أيًضا  الملياردير  وأطلق 
المستخدمين  على  يتعين  حيث  للتوثيق، 
ومع  الزرقاء  التوثيق  لعالمة  شهرًيا  الدفع 
من  عدد  انتحل  عندما  المشاكل  نشأت  ذلك، 
المنصة  على  بارزة  شخصيات  المستخدمين 

و تم تعليق البرنامج نتيجة لذلك.
يوم  "تويتر"  على  استطالًعا  ماسك  ونشر 
األربعاء لسؤال المستخدمين عما إذا كانوا 
يجب  األساسي  النظام  أن  يعتقدون 
الحسابات  عن  العفو  يقدم  أن 
المعلقة طالما أنهم لم يخالفوا 

أي قانون.
ترمب  حساب  ماسك  وأعاد 
ــوع الــمــاضــي بــعــد أن  األســب
ضئيلة  أغلبية  ــارت  أشـ
في  المستخدمين  ــن  م
أنهم  إلى  آخر  استطالع 
تعليق  إنــهــاء  ــدون  ــؤي ي

الرئيس السابق.

وسط انقسام بني الديمقراطيني.. شكوك متزايدة 
بشأن ترشح بايدن لوالية ثانية
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قصف تركيا يتواصل 
برا وجوا وأردوغان: 

مصممون على 
"تأمني" كامل حدودنا

العسكرية  االستخبارات  قالت 
غالبا  روســيــا  إن  الــبــريــطــانــيــة  
مــا تــزيــل الـــرؤوس الــنــوويــة من 
ثم  قديمة  نووية  كــروز  صواريخ 
حين  في  أوكرانيا،  على  تطلقها 
مع  ستبحث  إنها  ألمانيا  قالت 
حلفائها طلب بولندا تزويد كييف 
األميركية  بــاتــريــوت  بمنظومة 

للدفاع الجوي.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية 
لحرب  ــيــومــي  ال تقييمها  -في 
مفتوحة  ــورا  صـ أن  أوكرانيا- 
صــاروخ  حــطــام  تظهر  الــمــصــدر 
كروز من طراز "إيه إس15- كنت" 
أطلق من الجو على أوكرانيا يبدو 
ثمانينيات  في  مصمما  كــان  أنــه 
قصف  نظام  ضمن  الماضي  القرن 
-على  يجري  أنه  وأضافت  نووي. 
األرجح- وضع ثقل مكان الرؤوس 

الحربية.
دمارا  سيحدث  هذا  مثل  ونظام 
من خالل الطاقة الحركية للصاروخ 
والوقود غير المستهلك. وأضافت 
اليومية  نشرتها  فــي  ــوزارة  ــ الـ
على  حسابها  -عبر  لالستخبارات 
موقع تويتر- أنه من غير المرجح 
نتائج  الــصــاروخ  ذلــك  يحقق  أن 

موثوقة ضد األهداف.
البريطانية  الدفاع  وزارة  وقالت 

"أيا كان هدف روسيا، 
فإن هذه التصرفات 
توضح  المرتجلة 

ــوى نــفــاد  مــســت
مـــخـــزونـــاتـــهـــا 
الصواريخ  مــن 

طويلة المدى".

في لقاء مع أمهات الجنود الروس، الذين اشتركوا في 
القتال على األراضي األوكرانية، حيا الرئيس الروسي 
في  األبطال  "األبناء  هــؤالء  شجاعة  بوتين  فالديمير 
الدفاع عن الوطن والشعب الروسي سواء في دونباس 

شرق أوكرانيا أم في غيرها.
مع  تضامنه  عن  معربًا  بتضحياتهم،  أشــاد  كما 
أن  "أريد  وقــال  أوالدها.  خسرت  التي  العائالت 
تعرفن أنني أنا شخصيا وكل قادة البلد نشاطركن 
هذا األلم. نعرف أن ال شيء يمكن أن يعوض عن 

خسارة ابن".
 وفي وقت يندد أقرباء عسكريين 

ــل  ــواصـ ــتـ ــر مــــواقــــع الـ ــبـ عـ
إرسال  بشروط  االجتماعي 

بوتين:  قــال  المعركة،  إلــى  المجندين  بعض 
"الحياة أكثر تعقيدا مما نراه على التلفزيون 
من  الكثير  ثــّمــة  اإلنــتــرنــت  عــلــى  أو 

األكاذيب".
انتشار  مع  اللقاء  هذا  أتى 
مقاطع فيديو، منذ أسابيع على 
حسابات باللغة الروسية على 
اإلنــتــرنــت، ألمــهــات وزوجــات 
ــود أرســـلـــوا لــلــقــتــال في  جــن
مناطق  في  يتجّمعن  أوكرانيا، 
بااللتزام  بوتين  ليطالبن  عدة 
أقصى  تأمين  لجهة  بــوعــوده 

تدابير الحماية للعسكريين.

انتقدت مجموعة من األحزاب والهيئات التونسية 
يتخذها  التي  المنعزلة  للقرارات  الفرنسي  الدعم 
الرئيس قيس سعيد في الفترة األخيرة، معتبرة أن 
تعد  التونسي  للرئيس  ماكرون  إيمانويل  مساندة 
“تدخال” في الشؤون الداخلية لهذا البلد المغاربي، 
الرئاسية  اإلجــراءات  على  “الشرعية”  يضفي  بما 

التي وصفتها بـ”االستبدادية”.
في  ــال،  ق مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
تصريحات صحافية عقب انعقاد القمة الفرنكوفونية 
مضيفا  كبير”،  دستوري  سعيد  “قيس  إن  بتونس، 
شارحا:  وزاد  لتونس”،  صديقة  هي  “فرنسا  بأن 
تعيشه  الــذي  التحول  لمرافقة  مــوجــودة  “فرنسا 

تونس”.
“تصريح  بأن  اعتبرت  التونسية  النهضة  حركة 
ــي الــشــأن  الــرئــيــس الــفــرنــســي بــمــثــابــة تــدخــل ف
لطموحات  معاٍد  “تصريح  أنه  مؤكدة  التونسي”، 
التونسيين في  الحرية والديمقراطية ومخالف لقيم 
“احترام  بأن  ماكرون  مذكرة  الفرنسية”،  الثورة 
طموحات الشعب  التونسي وثورة الحرية والكرامة 
بين  المثمرة  العالقات  تبني  التي  هي  ومكاسبها 

الشعبين  التونسي والفرنسي”.
تفاعلي،  بيان  ضمن  ذاتها،  الحركة  أشــارت  كما 
إلى أن حديث الرئيس الفرنسي عن الشأن الداخلي 
بما  الديمقراطية،  القيم  ويعادي  “ينافي  التونسي 
من شأنه دعم االنقالب والحكم الفردي المتسلط في 

 تونس”، بتعبير هذه الهيئة السياسية.
فيما أكدت جبهة الخالص الوطني بأن “ما صدر 
الديمقراطية  من  مّسا  يعد  الفرنسي  الرئيس  عن 
للمشروع  تامة  مساندة  عن  وتعبيرا  التونسية، 

أن “هذا  مبرزة  سعيد”،  لقيس  واألحادي  السلطوي 
الرئيس  يشجع  أن  إال  يعدو  ال  المقلق  الموقف 
التشويه  حــمــالت  شــن  مــواصــلــة  على  التونسي 
العسكري  القضاء  أمــام  والمحاكمات  واإليقافات 
ضد معارضيه، استنادا على قوانين قمعية وسالبة 

للحرية وضعت على المقاس”.
“هذا  أن  عينه  المصدر  ذكر  الخصوص،  وبهذا 
الموقف غير الودي أو العدائي باألحرى نحو الشعب 
التونسي ال يخدُم االنسجام والصداقة بين البلدين 
اللذيِن عمال بسالسة وتوافق منذ عقود من الزمن”، 

التضحية  يقبلون  ال  “التونسيين  أن  على  مشددا 
بحريتهم التي تحصلوا عليها بعد أن دفعوا الغالي 

والنفيس باستشهاد العديد منهم”.
رئيسة  موسي،  عبير  وجهت  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
الرئيس  ــى  إل رســالــة  الــحــر،  الــدســتــوري  الــحــزب 
عبرت  حيث  بتونس،  سفيره  طريق  عن  الفرنسي 
عاصمة  رئيس  تزكية  من  على “الصدمة  خاللها  من 
قيم  إرســاء  وبلد  الفرنسية  الثورة  ومهد  األنــوار 
الديمقراطية، لمسار انتخابي وسياسي ديكتاتوري 
التنظيمات  على  ويتستر  والشباب  المرأة  يقصي 

اإلرهابية، ويتجبر على طريقة دولة الخالفة”.
أســتــاذ  ــزرق،  ــ ل رشــيــد  ــاد  أفـ ــك،  ذلـ عــلــى  تعليقا 
والعلوم  الدستوري  القانون  في  متخصص  جامعي 
السياسية، بأن “فرنسا تواصل مساعيها السياسية 
الكبير،  المغرب  ببلدان  االقتصادي  نفوذها  لضمان 
بعد تراجع انتشارها بالقارة اإلفريقية في السنوات 

األخيرة”.
هسبريس  لجريدة  تصريح  فــي  لـــزرق،  وسجل 
األفكار  كل  عن  تخلى  سعيد  “قيس  أن  اإللكترونية، 
االنتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة، ونهج مقاربة 
“الدعم  أن  إلى  الفتا  منتقديه”،  حق  في  استبدادية 
الشؤون  فــي  تدخال  يعد  سعيد  لقيس  الفرنسي 

الداخلية لهذه الدولة”.
إن  بالقول  تصريحه  الجامعي  الباحث  وختم 
“الدعم الفرنسي لكل الخطوات التي قام بها الرئيس 
يتصرف  سعيد  قيس  أن  بالملموس  يؤكد  التونسي 
في المنطقة تبعا لتوجيهات إيمانويل ماكرون؛ بما 
زعيم  باستقبال  المتعلق  التونسي  القرار  يشمل 

جبهة البوليساريو في وقت سابق”.

بوتني ألمهات الجنود: أبناؤكم أبطال ال تصدقوا اإلعالم

بريطانيا: روسيا تزيل الوكالة الذرية تحذر: قصف زابوريجيا قد يفجر قنبلة قدرة
رؤوسا نووية

 من صواريخ وتطلقها 
على أوكرانيا
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قصفه  التركي  الجيش  يواصل 
نقاط  عــلــى  والــمــدفــعــي  ــجــوي  ال
سوريا  بــقــوات  تعرف  مــا  تمركز 
السوي،  الشمال  في  الديمقراطية 
التي  العسكرية  العملية  إطار  في 
تشنها تركيا شمالي سوريا والتي 
حين  في  األول   أسبوعها  أكملت 
أعلن الفصيل السوري المسلح أنه 
الجيش  مع  التنسيق  إلى  يتطلع 
الهجمات  إلى  للتصدي  السوري 

التركية.
في المقابل، أكد الرئيس التركي 
رجــب طــيــب أردوغــــان أن بــالده 
الحدود  خط  تأمين  على  مصممة 
مع سوريا بشكل كامل، وجعل كل 

شبر من تركيا آمنا.
كما أكد أردوغان في وقت سابق 
أن هدفه من العمليات العسكرية في 
إقامة "حزام  هو  السوري  الشمال 
أمني من الغرب إلى الشرق" على 

طول الحدود الجنوبية لبلده.
وتشن تركيا منذ األحد الماضي 
الــجــويــة  ــارات  ــغـ الـ مــن  سلسلة 
شمالي  على  المدفعي  والقصف 
شــرقــي ســـوريـــا وعــلــى مــواقــع 
"عملية  اسم  تحت  أكراد  لمقاتلين 

المخلب- السيف".
األمــنــيــة  المنطقة  وســتــشــمــل 
-بحكم  أردوغــــان  يــريــدهــا  الــتــي 
العرب  عين  مدينة  الواقع-  األمــر 
األكراد(  يسميها  كما  )كوباني 
الــتــي انــتــزعــتــهــا قـــوات ســوريــا 

من  مسلحي الــديــمــقــراطــيــة 
الــدولــة  تنظيم 
عام  اإلسالمية 
بــدعــم   2015
ــواليـــات  مـــن الـ

ــحــدة،  ــت ــم ال
ــمــن  ــهــي وت
عــلــى هــذه 
ــوات  ــ ــق ــ ال
وحــــــدات 
ــة  ــايـ ــمـ حـ
ــب  ــع ــش ال

الكردية.

الوضع  من  األممية  التحذيرات  تجددت 
الخطر التي ترزح تحته محطة زابوريجيا 
األوكراني،  الجنوب  في  النووية  للطاقة 
الروسية،  القوات  عليها  تسيطر  والتي 
محطة  أكبر  يهدد  ــذي  ال القصف  ــراء  ج

نووية في أوروبا.
مدير  نائب  تشوداكوف  ميخائيل  ونبه 

وصفها  ما  أن  من  الذرية،  الطاقة  وكالة 
بالضربة المحتملة على الوقود المستهلك 
لنفس  ــؤدي  ت قد  زابوريجيا  محطة  في 

القذرة" تأثير"القنبلة 
هناك  كان  "إذا   : تصريحات  في  وقال 
وقود مستهلك في مخزن جاف في حاويات 
تهبط  أن  فيكفي  الموقع،  في  خرسانية 

قنبلة  على  للحصول  هناك  مدفعية  قذيفة 
قذرة"، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك.

وكانت كل من روسيا وأوكرانيا  تبادلتا 
بقصف  االتهامات  الماضية  الفترة  خالل 
تسيطر  التي  األطراف  المترامية  المحطة 
في  الماضي  آذار  منذ  موسكو  عليها 

الجنوب األوكراني.
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للمجلس  المنتدب  الرئيس  أكد 
األعلى للسلطة القضائية، الرئيس 
السيد  الــنــقــض،  لمحكمة  األول 
بالداخلة،  النباوي،  عبد  محمد 
الدفاع  هيئة  أعضاء  أن “مساهمة 
تعد ركنا أساسيا لفعالية ونجاعة 

العدالة”.
وشـــدد الــســيــد عــبــد الــنــبــاوي 
المؤتمر  أشغال  خــالل  كلمة  في 
المحامين  هيئات  لجمعية   31
إلى    24 مــن  المنظم  بالمغرب، 
شعار   تحت  الــجــاري،  نونبر   26
“المحاماة بالمغرب، نضال وطني 
وانتماء  ملّح،  مهني  أمن  مستمر، 
دور  أهمية  على   دائم”،  إفريقي 
القضاء  أداء  “في  الــدفــاع  هيئة 
لمهنة  احتكارها  بحكم  لواجباته 
ــاري  ــب ــا اإلج ــده ــواج الـــدفـــاع وت
أن  مؤكدا  المساطر”،  أغلب  في 
“مساهمتها في تلك المساطر ركنًا 
أساسيًا لفعالية ونجاعة العدالة”.
االتــجــاه،  هــذا  فــي  واستشهد، 
بمقتضى  الدفاع  هيئة  بواجبات 
“تساعد  والــتــي  المهنة،  قــانــون 
تحقيق  فــي  وتــســاهــم  الــقــضــاء، 
أسرة  من  جزءا  وُتْعَتَبُر  العدالة، 

الحاجة  مسجال  القضاء”، 
إلى التقيد بمبادئ الشرف 
والـــنـــزاهـــة والـــكـــرامـــة 
ــدة  ــحــمــي واألخــــــــالق ال
على  المهنة،  وتقاليد 
“ممارسة  أن  اعــتــبــار 
ــا  ــق الــمــهــنــة تـــتـــم وف
وبالمساطر  لقانونها 
القانون،  في  المقررة 

تقديم  بغرض 

للقضاء  المساعدة 
بالنسبة  ســـواء 
أو  لــلــجــلــســات 

اإلجراءات”.
أن  وأوضـــــح 
احترام القضاء 
يـــعـــد فـــرضـــا 
واجبا على كافة 
وأن  األشــخــاص، 
بأسرة  “المهنيين 
أول  هــم  الــعــدالــة، 
به”،  المعنيين 
مــشــيــرا إلــى 
رســــالــــة 
صاحب 

السادس،  محمد  الملك  الجاللة 
والتي  المحامين  إلــى  الموجهة 
الحريات  احترام  “وجوب  تؤكد 
والتي  العام”،  النظام  وصيانة 
بسيادة  ذلك”  جاللته  فيها  ربــط 

القانون وسلطة القضاء”.
النباوي  عبد  السيد  وكــشــف 
تتأسس  الــمــحــامــاة  “مهنة  أن 
الراسخة  والتقاليد  األعراف  على 
والمبادئ والقيم الفضلى”، داعيا 
النبيلة،  رسالتها  إلى  الوفاء  إلى 
وأعرافها،  بتقاليدها  والتمسك 
والمبادئ  بالقيم  بقوة  والتشبث 

السامية للعدالة.
كما استحضر التحوالت الكبرى 
العدالة،  منظومة  تشهدها  التي 
تأسيس  تــعــرف  الــمــرحــلــة  “ألن 
باعتبارها  القضائية  السلطة 
وهي  الدولة.  في  الثالثة  السلطة 
جديدة،  هياكل  بناء  مرحلة  بذلك 
ألخــرى،  جهات  من  السلط  ونقل 
وتنظيم العالقات بين السلطات”، 
“يتطلب  تنزيلها  أن  إلى  مشيرا 
والتعاون  الحكمة  مــن  الكثير 
وتغليب المصلحة العامة”.

هيئات  لجمعية   31 المؤتمر  انعقاد  بمناسبة 
المحامين بالمغرب، تحت شعار “المحاماة بالمغرب، 
نضال وطني مستمر ، أمن مهني ملح، وانتماء إفريقي 
دائم”، ألقى موالي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك 
لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الخميس 
من  أكد  بالمناسبة  كلمة  بالداخلة،  نونبر 2022   24

المرحلة  هذه  في  المؤتمر  هذا  انعقاد  أن  خاللها 
مناقشته  على  سينكب  ــا  وم الدقيقة 

“من  األهمية،  بالغة  مواضيع  من 
سانحة  مناسبة  يشكل  أن  شأنه 

لتوحيد الرؤى حول القضايا 
الكبرى التي تخدم مصلحة 

العدالة ببالدنا”.
وأوضــــــــــح رئـــيـــس 
النيابة العامة، أن مهنة 
في  ساهمت  المحاماة 
مجموعة من المحطات 
الــتــي عــرفــهــا تــاريــخ 
الــعــدالــة الــمــغــربــيــة 
ــة لـــقـــضـــايـــا  ــ ــدمـ ــ خـ
ــاء  الــمــجــتــمــع، وإرســ

الديمقراطي  للمسار 
ــن حــقــوق  ــاع عـ ــ ــدف ــ وال

كما  والحريات.  االنسان 
أساسية  بــأدوار  اضطلعت 

أذكت الروح الوطنية من أجل 
المطالبة باستقالل المغرب.

وأبرز الداكي، أن مهنة المحاماة 
والقضائية  القانونية  المهن  من  كغيرها 

تطبعها  تحديات،  عــدة  اليوم  عالم  في  تواجه 
مجموعة من المتغيرات التي يشهدها العالم بسبب 
التي  المتسارعة  والرقمية  التكنولوجية  الــثــورة 
بصفة  سيؤثر  مما  اليومية  الحياة  مناحي  جل  غزت 
جراء  المهنة  ممارسة  وأساليب  طرق  على  مباشرة 
اكتساح الذكاء االصطناعي لمجموعة من المجاالت.
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عبد النباوي.. مساهمة أعضاء هيئة الدفاع، ركن أساسي لفعالية 
ونجاعة العدالة

الداكي: مهنة املحاماة ساهمت يف مجموعة 
من املحطات التي عرفها تاريخ العدالة املغربية

تم بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد 
تطوير  بهدف  “ماستركارد”،  الدفع/السحب  لنظام  العالمية  والشركة  والتضامني،  االجتماعي 

االبتكار في قطاع السياحة، وإرساء منتوجات سياحية مبتكرة.
وتهدف مذكرة التفاهم هذه، التي وقعها باألحرف األولى كل من وزيرة السياحة والصناعة 
للشركة  العام  والمدير  عمور،  الزهراء  فاطمة  والتضامني،  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية 
للسياحة،  المغربي  الوطني  للمكتب  العام  والمدير  برقاد،  عماد  السياحية،  للهندسة  المغربية 
فيال،  نيكوالس  بـ”ماستركارد”،  االستراتيجي  للنمو  التنفيذي  الرئيس  ونائب  الفقير،  عادل 
إلى تطوير االبتكار ومنتوج سياحي مالئم ومواكب للتحوالت األخيرة التي ظهرت خالل فترة 

جائحة كوفيد 19-، وما بعدها.
من  االستفادة  ستتيح  الشراكة  هذه  أن  المناسبة،  بهذه  للصحافة،  تصريح  في  برقاد،  وأبرز 
المنتوجات  من  عدد  تطوير  وكذا  “ماستركارد”،  شركة  عليها  تتوفر  التي  المعلومات  ثروة 
المبتكرة التي سيتم طرحها في السوق لجذب المزيد من الزبناء والسياح المحليين والدوليين.
من جهته، أعرب فيال، في تصريح مماثل، عن سعادته بتوقيع هذه االتفاقية مع وزارة السياحة 
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني، مضيفا “نؤمن بطموحات المغرب الذي 

يتطلع إلى التموقع ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم”.
وأكد “نحن فخورون بتمكننا من مواكبة جهود الحكومة المغربية للنهوض بسياحة مستدامة 

وشاملة، والمساعدة في إحداث نموذج مغربي يمكن تطبيقه في مناطق أخرى”.
التنفيذي  للمجلس  الـ117  الدورة  أشغال  هامش  على  هذه  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  وتم 
نونبر   25 غاية  إلى  بمراكش،  المنعقدة  المتحدة،  لألمم  التابعة  العالمية  السياحة  لمنظمة 

الجاري.

توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة السياحة 
و»ماسرتكارد« لتطوير منتوجات سياحية مبتكرة

العامة،  النيابة  رئيس  يضيف  يقتضي،  ما  وهذا 
ستواجهها  التي  التحديات  لمواجهة  “االستعداد 
الحديثة  التكنولوجيا  انتشار  ظــل  فــي  المهنة، 
بتقنيات  اإللــمــام  ــرورة  ض يتطلب  مما  المتطورة، 
االتصال الحديثة وأساليب العمل العصرية، فالظرفية 
المعاصرة تفرض اليوم باإلضافة إلى ذلك كله، تأهيل 
المهنة بإدخال الثورة المعلوماتية في بنيتها، كي 
الثقافية  المتغيرات  مواكبة  من  تمكنها 
واالقـــتـــصـــاديـــة، واالجــتــمــاعــيــة، 
الوطنية والدولية، وتنامي دور 

التبادل الرقمي”.
ــمــتــحــدث  ال خــلــص  و 
رســالــة  أهــمــيــة  أن  الـــى 
ــاة تــنــبــع من  ــحــام ــم ال
التي  األمــانــة  جسامة 
اإلسهام  في  تتحملها 
ــة الـــعـــدل،  ــامـ ــي إقـ فـ
وصــيــانــة الــحــقــوق، 
سيادة  مبدأ  وضمان 
الـــقـــانـــون فـــي إطـــار 
الـــمـــبـــادئ الــكــونــيــة 
تعكس  والتي  للعدالة. 
مسارًا طوياًل من العمل 
الـــــدؤوب والــمــتــواصــل 
مهنة  اســتــطــاعــت  حــتــى 
المكانة  تتبوأ  أن  المحاماة 
في  فالحق  تستحقها،  الــتــي 
الحقوق  أقــدم  من  كان  لئن  الدفاع 
منذ  البشرية  المجتمعات  في  المعروفة 

أن وجدت الخصومة.
وذكر أنه مع ذلك لم تعرف مهنة المحاماة ببالدنا 
حيث   ،1913 سنة  مــع  إال  التقنين  نحو  طريقها 
خصص لها المشرع في أول ظهير لقانون المسطرة 
المدنية الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 اثنى عشر 
فصال، ولقد ظل نظام المحاماة الصادر سنة 1913 
مطبقا أمام المحاكم إلى حدود سنة 1924 حيث حل 
يتعلق   1924 يناير   10 بتاريخ  صدر  قانون  محله 

بتنظيم هيئة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة.
االستقالل،  على  المغرب  حصول  “وبعد  وتابع 
وضبط  المهنة  بتنظيم  متعلقة  قوانين  عدة  صدرت 
 19 بتاريخ  الملكي  المرسوم  بينها  ومن  قواعدها، 
دجنبر 1968 الذي ألغي بمقتضى القانون رقم 79-

19 بمقتضى ظهير 8 نونبر 1979 المتعلق بتنظيم 
نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة، ثم الظهير 
دجنبر   10 في  الــصــادر   93-1-162 رقــم  الشريف 
وقع  والــذي  المحاماة  مهنة  تنظيم  بشأن   1993
تغييره وتتميمه بموجب القانون الصادر بتاريخ 10 
غشت 1996. هذا األخير تم نسخه بمقتضى القانون 

رقم08-28 الصادر في 20 أكتوبر 2008.”
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الدولي،  القرار  في  المؤثرة  الدولية  القوى 
السلمي  الحل  لفرض  عزمها  على  “شمرت” 
عبر  المغربية…  الــصــحــراء  حــول  للنزاع 
قرارات مجلس األمن، التابع لألمم المتحدة، 
وأهمهما  األخــيــريــن،  الــقــراريــن  وبــاألخــص 
الماضي…  أكتوبر  لنهاية   2654 الــقــرار 
األطراف  تجمع  مستديرة،  مائدة  قاعدته  حل 
حول  للتفاوض  بالنزاع،  المعنية  األربــعــة 
مقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو المقترح 
الوحيد الموجود على المائدة، والذي يوصف 
يسمح  والــذي  المصداقية،  ذو  و  بالجدي 
بالتوصل إلى حل واقعي دائم ومتوافق عليه.

القرار  بعد  يمكنها،  ال  الجزائرية  القيادة 
المائدة  في  المشاركة  ترفض  أن  األمــمــي، 
طرفا  ليست  بأنها  تزعم  أن  أو  المستديرة، 
بأن  تردد  أن  يجديها  يعد  لم  كما  النزاع،  في 
كل  المصير”…  تقرير  “استفتاء  هو  الحل 
فقدت  سنوات،  منذ  المتآكلة،  االدعــاءات  تلك 
صالحية ترويجها، في الفضاء الديبلوماسي 
القيادة  تلك  باتت  لقد  األممي…  القرار  بقوة 
األمن…  مجلس  مواجهة  في  الفعل  خائرة 
وهي وحدها، المطلوب منها أن تتجاوب مع 
قرار  خلف  متواري  اليوم  والمغرب  قراره… 
مقترحه  عبر  أسهم،  أن  بعد  المجلس،  ذلك 
واسعا  دوليا  تجاوبا  صادف  قد  و  الجدي، 
و نوعيا، في بلورة دفتر تحمالت دولي لحل 
النزاع… والسؤال اآلن هو ماذا بعد القرار… 
ما هي احتماالت تصرفات القيادة الجزائرية 
إزاء القناعة الدولية، الصارمة والحاسمة…

المتوقع والمحتمل جدا هو تعنت القيادة 
الدولي،  القرار  مع  التجاوب  في  الجزائرية 
المسؤوليات  من  التهرب  في  واستمرارها 
الزمن  في  األقــل  على  عليها،  يفرضها  التي 
جنراالت  من  مشكلة  قيادة  هي  المنظور… 
العزيز  عبد  عهد  قبل  لما  القديم  الــحــرس 
بومدين،  هـــواري  تالميذ  مــن  بوتفليقة… 
والذين شبوا وسادوا مع الشاذلي بنجديد… 
حماة  فيه  وهــم  سطوة،  الجيش  على  ولهم 

الجنراالت  من  شبكة  مصالح  ورعــاة  نفوذه 
الكبار، في استدرار المنافع من إدارة الشأن 
العام الجزائري… هم ثلة من مدمني العداء 
للمغرب… عداء هو الهواء الذي يتنفسونه، 
بل هو “هواهم”… عداء يوفر لهم مسوغات 
تنفذهم في النظام، وانفرادهم بإدارة دواليبه 
واالجتماعية…  واالقتصادية  السياسية 
المغرب…  ضد  ومطلقا  جينيا  هــم،  ولهذا 
يريدونه عدوا دائما، أو فزاعة دائمة، يرهبون 
به الشعب الجزائري… ويقدمون أنفسهم له، 
باعتبارهم المدافعون عنه، وهم الدرع الواقي 
يخدمهم  ال  ولهذا  المغربي”…  “الخطر  من 
وال  المغربية،  الصحراء  حــول  الــنــزاع  حل 
والتضامن والتعاون  األخوة  عالقات  تفيدهم 
عن  آذانــهــم  يصمون  ولهذا  المغرب…  مع 
والسلمية…  األخــويــة  الملكية  ــداءات  ــن ال
لديهم حساسية من المياه واألجواء الصافية 

وتنعشهم وتغذيهم األجواء والمياه العكرة.
من  المشكلة  الجنراالت  من  الطغمة  تلك 
منفاه  مــن  عليه  ــودي  ن والـــذي  نـــزار،  خالد 
رئاسي،  استقبال  لــه  ليخصص  الفرنسي 
للدولة…  الفعلية  الــقــيــادة  خلية  وليقود 
الجبروت  رمــز  )توفيق(  مدين  والــجــنــرال 
األممي، والذي أطلق سراحه، بدون محاكمة، 
عبد  والجنرال  الحاكمة…  للخلية  لينضم 
قــادة  كــبــار  مــن  واحـــد  وهــو  جــبــار،  العزيز 
االســتــخــبــارات، والـــذي أخــرج مــن السجن 
والمعتمة  الضيقة  الغرفة  منتصرا،  ليدخل، 
إلدارة البالد… أما الجنرال سعيد شنقريحة 
قيادة  بمهمة  مكلف  مجرد  أوالئك،  بين  فهو، 
الرئيس،  إعــالم  وظيفة  وله  الجيش،  أركــان 
بما  تبون،  المجيد  عبد  للجزائر،  المنتدب 
الفعلية…  العسكرية  القيادة  خلية  تقرره 
نزاع  حل  تريد  ال  وأخيرا،  أوال  القيادة،  تلك 
الصحراء، وال تريد السلم مع المغرب، وهي 
غير قادرة على الحرب معه… وضع، ال حرب 

وال سلم، يفيدها… أو هكذا تعتقد…
إعــالن  بيان  مجرد  ليس  األمــمــي  الــقــرار 

ملتمس  أو  دولية،  إنسانية  لجمعية  نوايا 
دولتين…  بين  عارض  خالف  لتجاوز  أخوي 
مدى  وعلى  جدية  دولية،  لمتابعة  تراكم  إنه 
عقود، لمنازعة في مغربية الصحراء… تراكم 
حل  على  ــي  دول عــزم  إنتاج  إلــى  اآلن  وصــل 
األربعة…  أطرافه  بين  بالمفاوضات  النزاع 
بعد أن تبين للمنتظم الدولي استحالة إجراء 
بذلك  صرح  المصير…كما  لتقرير  االستفتاء 
لألمم  الــعــام  األمــيــن  مبعوث  بيكر  جيمس 
المتحدة، و ذلك قبل حوالي عقدين من اليوم. 
بالمقترح  ــن  األم مجلس  توصل  أن  كــان  و 
الصحراء  ساكنة  لتمتيع  الرامي  المغربي 
الذي  المقترح  الذاتي…  بالحكم  المغربية 
أرسى جسرا قويا للخروج من وضع االنسداد 
في النزاع إلى رحابة آفاق الحل السلمي…. 
هكذا نضج العزم لدى المنتظم الدولي، لكي 
الجسر  ولوج  المتعنت  الطرف  على  يفرض 
المفتوح أمامه… ولوجه بقوة اإلرادة الدولية 
على فرض الحل السلمي… وال تملك القيادة 
للعزم  االمتثال  سوى  آخر  خيارا  الجزائرية 
أمل  على  تماطل…  وقد  تتلكأ  قد  الدولي… 
أن يحدث في أوضاع المنطقة، أو في مواقف 
الموقف  يلين  مــا  للنزاع  المتابعة  الـــدول 
السنوات  في  عليه  دأبت  ما  وهو  الدولي… 
الماضية… ولكن المنتظم الدولي لم يكترث 
جهة  تجاه  صرامته  حدة  من  صعد  و  بذلك، 
السلمي…  الحل  نحو  المضي  في  العرقلة 
وسنة بعد أخرى توالت قرارات مجلس نحو 
على  الدولي  العزم  في  الوضوح  من  المزيد 
فرض الحل السلمي… واليوم أيضا لن ينفع 
وال  تباكيها  وال  تثاؤبها  ال  الجزائر  قيادة 
ممانعاتها في التملص من وجوب االنصياع 
تزيدها  ولن  عليها  هب  لقد  الدولي…  للقرار 
“التنفس”  فــي  ضيقا  إال  مــجــراه  معاكسة 
مجلس  قرارات  آثار  البنيان…  في  وتصدعا 
األمن، وآخرها أهمها وأوضحها، على القيادة 
العزم  جهة  من  فقط  تصيبها  لن  الجزائرية 
آثار  السلمي….  الحل  فــرض  على  الدولي 

تلك القرارات في وارد أن تتناسل من داخلها 
ومن داخل ملحقتها وأداتها في عداء المغرب، 

منظمة البوليساريو.
جنراالت الصف الثاني والصف الثالث في 
وقد  صاغرين…  يبقوا  لن  الجزائري  النظام 
ضغط  من  وتبرمهم  تأففهم  لهم  يسمع  بدأ 
نظامية،  غير  وهي  خاصة  عليهم…  القيادة 
وثقافتها  هــرمــة  السلطة،  على  مستولية 
قــيــادة  بالية…  والــعــســكــريــة  السياسية 
الصفوف ما تحت خلية الجنراالت الحاكمة، 
لقيادتها،  الديبلوماسية  الهزيمة  تهضم  لن 
وهي ترعى قضية خاسرة، مفتعلة و عدوانية، 
وال تؤمن للعسكري األصيل شرف الدفاع عن 
يطعن  وضع  في  بهم  تزج  قيادتهم  وطنه… 
القرار  في  ــرون  وي العسكري…  كبرياءهم 
األممي طوق نجاة للعبور نحو فضاء مشرف 
رئيس  ــارات  زيـ هــي  وهــا  ولهم…  للجزائر 
للنواحي  يومين  قبل  بدأها  والتي  ــان  األرك
العسكرية، بدأ من الناحية الرابعة، دالة على 
المعنوية  الــروح  تدني  من  وزمــالؤه،  هلعه، 
لدى الجيش، وفي المقدمة ضباطه الكبار… 
وسيقوم شرنقريحة، كعادته، بإلقاء خطابات 
تسخين  فــي  أمـــال  العسكري”  “المارش 
الجيش  بمركزية  التذكير  عبر  المعنويات، 
في النظام الجزائري… ومحاولة منه لوقف 
شباب  نفوس  فــي  الغضب  انتشار  ــدوى  ع
الجيش بخاصة… غضب من تردي األوضاع 
السياسي،  التدبير  ســوء  ومــن  المعيشية 
من  وغضب  للبالد…  الديبلوماسي،  وضمنه 

قيادة تتوغل في االنفصال عن جيشها…
زلزلة  في  ماضي  األممي  الــقــرار  إعصار 
القيادة  ليجرد  البوليساريو…  “تجمع” 
إطالق  “منصة”  من  الجزائرية  العسكرية 
الغضب  تعابير  المغرب…  ضــد  عــدائــهــا 
عليها،  االحــتــجــاج  ومــمــارســة  الــقــيــادة  مــن 
قمعها  هو  كما  تندوف…  في  علنية  باتت 
علني… والقمع هو ما أبقى تلك القيادة في 
في  أقلية  وهي  ومستفيدة،  حاكمة،  موقعها، 

مواجهة أغلبية الساكنة هناك، والتي تعيش 
وتالحظ  المخيمات…  في  األوضــاع  قساوة 
بالرعاية  وأعوانها  ومحيطها  القيادة  تنعم 
الجزائرية لها، في المخيمات وفي الخارج… 
القرار األممي أجج الغضب في المخيمات… 
العام  السياسي  النقاش  نمى  أنه  جهة  من 
سنة  خمسين  حولي  المصير…بعد  حــول 
من التيه واألوهام… ومن جهة أخرى كشف 
اإلدارة  ــى  إل البوليساريو  قــيــادة  خضوع 
التفاعل  ترفض  والتي  الجزائرية،  العسكرية 
مــع فــرصــة، وبــخــاتــم دولـــي، القــتــحــام أمل 
بتغيير أوضاعها… وها هي اليوم، أصوات 
القيادة  داخــل  ومــن  المخيمات  داخــل  مــن 
نفسها، ترتفع للمطالبة بالتعاطي مع مقترح 
حركات  بدأت  ذلك  وحوالي  الذاتي…  الحكم 
الشهيد”،  “خط  أوالها  كانت  وقد  تتشكل… 
إلى  اليوم،  وصوال،  فردية،  تحركات  وبعدها 
شباب  إنــه  السالم”…  أجــل  مــن  “الحركة 
األقاليم  في  بذويه  صلة  على  البوليساريو، 
النقالت  يتابع  وعبرهم  المغربية،  الجنوبية 
النوعية في تنميتها… وهو يتابع ما يجري 
في العالم من نفور من االنفصال، وأيضا هو 
يفكر، ويحدوه األمل في حياة لها مواصفات 
الحياة… والقرار األممي يفتح شهيته للتقدم 
البوليساريو  قيادة  التحقق…  نحو  بأمله 
الجارف  التغيير  مد  أمام  كثيرا  لن “تصمد” 

داخلها وحواليها…
المغرب منصرف لتنمية األقاليم الجنوبية 
مساره  تطوير  على  انكبابه  ضمن  المغربية، 
حــول  الـــنـــزاع  حــل  الوطني…  الــتــنــمــوي 
الصحراء المغربية وفرض الحل السلمي، هو 
وليس  أممي…  وقرار  دولية  مسؤولية  اآلن 
التجاوب  غير  خيار  من  الجزائرية  للقيادة 
بمفاعيله  القرار  سيسري  أو  إراديا…  معه، 
وتداعياته، الداخلية منها أو الخارجية، لكي 
تحقيق  نحو  تقدمه  ومعيقات  كوابح  يزيح 
السلم في هذه المنطقة، عبر المقترح السلمي 

المغربي.
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بعد أقل بقليل من شهر على انعقاد القمة العربّية 
فاشلة،  كانت  القّمة  تلك  أّن  كم  يتبّين  الجزائر،  في 
المضيف  البلد  لــدى  الــقــدرة  غياب  في  خصوصا 
على  التغطية  أو  بأسمائها…  األشياء  تسمية  على 
حيث  إيران  تقوده  الذي  الممانعة  لمحور  انحيازه 
أكثر  ذلــك  على  ــدّل  ي ال  شعبه.  مــن  مــرفــوض  نظام 
الروسّية   – الجزائرية  العسكرية  المناورات  من 
هذه  تبدو  المغربّية.  الحدود  من  قريبة  منطقة  في 
القمة  انعقاد  بعد  مباشرة  أجريت  التي  المناورات، 
لم  مرحلة  في  المبكي،  المضحك  النوع  من  العربّية، 
يعد فيها سّرا مدى قوة العالقة الروسية – اإليرانية. 
إيران  تزويد  مع  وطبيعتها  العالقة  هذه  قوة  ظهرت 
الجيش الروسي بمسّيرات وخبراء كي يتابع حربه 

التدميرّية على أوكرانيا وشعبها.
كشفت  بعدما  الضحك  إلى  المناورات  هذه  تدعو 
الروسية  العسكرية  القوة  حقيقة  األوكرانّية  الحرب 
هذا  مثل  ذاته.  الوقت  في  الروسي  السالح  ونوعية 
السوري  الشعب  مثل  شعب  لقتل  يصلح  السالح 
األمر  يتعّلق  عندما  أكثر.  ال  سالح  أي  من  المجّرد 
مثل  الحديثة  األسلحة  بعض  يمتلك  مدّرب  بجيش 
الجيش األوكراني، تصير األمور مختلفة. يتبّين أن 
وال  أرضه  خارج  لحروب  يصلح  ال  الروسي  الجيش 
لالتحاد  سبق  الحروب.  هذه  مثل  خوض  يستطيع 
أفغانستان،  في  ذريعا  فشال  فشل  أن  السوفياتي 
لكنه أظهر فاعلّية كبيرة عندما تعّلق األمر بمواجهة 
مدنيين مسالمين. استطاع السيطرة على بودابست 
في العام 1956 وقمع “ربيع براغ” في العام 1968.
 – الروسّية  المناورات  في  المبكي  الجانب  أّما 
الجزائرّية، فهو عائد إلى استعداد النظام الجزائري 
لتبديد مليارات من الدوالرات )نحو عشرين مليارا( 
منها،  تذكر  فائدة  ال  روسّية  أسلحة  شراء  أجل  من 
اللهّم إاّل إذا كان األمر يتعّلق بتنفيعات ما ومصالح 
قبل  ما  فكر  إلى  الجزائر  النتماء  وتأكيد  شخصّية 

انتهاء الحرب الباردة.

على  األمــوال  هذه  صرف  مفيدا  كان  الواقع،  في 
وتوفير  أفضل  تحتية  بنية  إقامة  في  االستثمار 
فرص عمل للشبان وبعض الرفاه للشعب الجزائري، 
 1988 بين  الجمر”  “سنوات  تجربة  تتكرر  ال  كي 
و1999. كذلك، كان يمكن استثمار كّل هذه المليارات 
من  والغاز،  النفط  أسعار  ارتفاع  مصدرها  التي، 
المدارس  في  التعليمي  المستوى  تحسين  أجــل 

الجزائرّية  والجامعات 
البحث  اســتــمــرار  ــدل  ب
ــدو وهـــمـــي هو  ــ ــن ع عـ
يكّن  ال  الـــذي  الــمــغــرب 
سوى  وشعبها  للجزائر 
أن  يــتــذّكــر  مــن  الخير. 
الثاني،  الحسن  الملك 
رحمه اهلل، كان أول من 
مساعدات  بإرسال  وّجه 
غذائية  وغــيــر  غــذائــيــة 
الجزائري  الشعب  إلى 
االنتفاضة  أعــقــاب  فــي 
تشرين  فــي  الشعبّية 
 ،1988 أكتوبر   – األّول 
عّبرت  انتفاضة  وهــي 
الشعب  ــره  ك ــدى  م عــن 
الـــجـــزائـــري لــلــنــظــام 
منذ  القائم  العسكري 
نفذه  ــذي  ــ ال االنـــقـــالب 
بومدين  هواري  العقيد 

في العام 1965.
النظام  يثبت  كــي  فــرصــة  الــجــزائــر  قــّمــة  كــانــت 
أسر  من  والتخلص  التطور  على  قدرته  الجزائري 
له.  سنحت  التي  الفرصة  أضاع  لكّنه  الماضي.  عقد 
عليه  يسيطر  الذي  النظام  هذا  حقيقة  القّمة  كشفت 
أوضحت  المجال،  هذا  في  تامة.  سيطرة  العسكر 
مصادر على علم بدقائق ما جرى في القمة وخاللها، 

أن الرئيس عبدالمجيد تّبون كان يتطلع إلى مجيء 
العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الجزائر، 
للقمة  قيمة  ستوّفر  الخطوة  هذه  مثل  أن  خصوصا 
العربّية وتعطي معنى لها. فقد استضافت الجزائر 
نهائيا  التراجع  إلــى  النظام  اضطرار  بعد  القمة 
لكن  الجزائر…  إلــى  األســد  بّشار  دعــوة  فكرة  عن 
التعليمات التي صدرت من المجموعة العسكرّية إلى 
تبون منعته من السعي 
بحضور  الترحيب  إلى 
ــي  ــرب ــغ ــم الـــعـــاهـــل ال
لجأ  ــك،  ذل فــوق  القّمة. 
مستخدمين  العسكر، 
األجــهــزة األمــنــّيــة، إلى 
مضايقة الوفد المغربي 
ــان مـــوجـــودا  ــ ــذي ك ــ الـ
تحضيرا  الجزائر  فــي 
التركيز  يكن  لم  للقّمة. 
الخارجية  وزيـــر  على 
بوريطة  ناصر  المغربي 
فحسب،  ــه  ومــســاعــدي
المضايقات  شملت  بل 
اإلعالمي  الــوفــد  أيضا 
إلى  إضافة  المغربي… 
وأجانب  عرب  إعالميين 
على  للحصول  ســعــوا 

وجهة النظر المغربّية.
التي  الطريقة  كانت 
األجــهــزة  بها  تعاملت 
تاريخ  في  سابقة  المغربي  الوفد  مع  الجزائرّية 
االجتماعات العربّية. لكّنه كان، لطريقة التعامل هذه، 
طبيعة  كشفت  أّنها  إلى  نظرا  واحد  إيجابي  جانب 
المغربّية.  العقدة  من  معاناته  ومــدى  النظام  هذا 
كذلك كشفت إلى أي حد يبدو مستعدا للذهاب عندما 
يتعّلق بإظهار العداء للمغرب بغية تنفيس االحتقان 

الداخلي…
كّل  انصرفت  القّمة،  انعقاد  من  قصيرة  فترة  بعد 
دولة عربّية إلى االهتمام بشؤونها الداخلية وكيفية 
العالم،  يشهدها  التي  المخاطر  من  نفسها  حماية 
العالم  على  األوكرانية.  الحرب  ضوء  في  خصوصا 
تشهده  بما  االهتمام  العربّية،  العوالم  أو  العربي، 
الخطورة.  غاية  فــي  داخلية  تــطــورات  مــن  إيـــران 
تحترم  عربّية،  دولة  كل  على  بات  أنه  الواضح  من 
المضي  غير  لديه  هّم  ال  نظام  مع  التعاطي  نفسها، 
تدمير  أساسه  في  ــذي  ال التوّسعي  مشروعه  في 
ليس  تلك.  أو  العربّية  الدولة  هذه  في  المؤسسات 
لبنان الذي انهار كّليا سوى مثال على ما يستطيع 

المشروع التوّسعي اإليراني عمله.
في  نجح  واحد.  أمر  في  الجزائري  النظام  نجح 
القّمة  أعمال  على  تسيطر  الخشبية  اللغة  جعل 
التي اكتفت بـ”إدانة كل أنواع التدخل في الشؤون 
عنها  الصادر  البيان  في  القمة  تسّم  لم  العربّية”. 
إيران وميليشياتها المنتشرة في أماكن مختلفة من 

بينها العراق وسوريا ولبنان واليمن…
التي  القّمة  جعل  في  الجزائري  النظام  ينجح  هل 
في  تفاديه  العرب  على  لما  نموذجا  استضافها 
وبعدها  القمة  خالل  حصل  ما  أن  يبدو  المستقبل؟ 
مثل  بلدا  يجعل  الذي  السؤال  هذا  عن  جوابا  يوفر 
المغرب، صاحب حسابات خاصة به تقوم على الدفاع 
عن نفسه وعن مصالح شعبه، خصوصا بعدما وقف 
الترابية  وحدته  ودعموا  جانبه  إلى  الشرفاء  العرب 

وطرحه في ما يخّص أقاليمه الصحراوّية.
هذه  أّن  الجزائر  قّمة  بعد  ما  مرحلة  حسنات  من 
القّمة كشفت وجود عرب المنطق وعرب الالمنطق… 
وعرب  وحقائقه  والعشرين  الــحــادي  القرن  عــرب 
تجربة  من  حّتى  االستفادة  يرفضون  الذين  األوهام 
روسيا  مع  ثم  السوفياتي  االتــحــاد  مع  التعاطي 
درجة  أي  إلى  يوميا  يتبّين  التي  بوتين  فالديمير 

صارت مرتمية في الحضن اإليراني.

خير اهلل خير اهلل 

القرار األممي يطارد القيادة الجزائرية
طالع السعود األطلسي

من 16 إىل 30 نونرب 2022 الرأي

قمة الجزائر كانت 
فرصة كي يثبت النظام 

الجزائري قدرته على التطور 
والتخلص من أسر عقد 

الماضي لكنّه أضاع الفرصة 
لتكشف القمّة حقيقة هذا 

النظام الذي يسيطر عليه 
العسكر سيطرة تامة

العدد: 68



AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité 
morale désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
-Dénomination :   ETS IRASNA LE TRANS 
SUD        
-Forme juridique : Société à responsabilité 
limitée S.A.R.L   AU      
-Siège  social : Quartier El Kassaba Rue El 
Kortobi Nr 16 Bis Laâyoune
-Objets :  
Transport routier de marchandises pour le 
compte d’autrui 
Transport privé en commun de personnes 
Transport du personnel pour le compte la 
société et pour le compte d’autrui ;
  Transport de toutes marchandises, d’objet et 
de biens de toutes natures ;
  Transport pour autrui,
  Transport Scolaire ;
  Location de camions de transport de 
marchandises et de tous moyens de transport 
et location des véhicules avec conducteurs, 
transport touristique;
 Toute activité de logistique ;
Capital : 100.000.00 )CENT MILLE     ( 
Dirhams , composé par 1000 parts de cent 
dirhams L’une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
Monsieur. Sid ahmed EL ANSARI  GERANT  
ET ASSOCIE UNIQUE  
 Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat 
de greffe – bureau du Registre de commerce- 
chez le tribunal de première instance de 
Laâyoune  3348 / 2022  
-N° du Registre de commerce :   43803

Constitution d’une SARL AU 

Aux termes d’un acte sous-seing privé en date 
du  10/11/2022, il a été établi les statuts d’une 
SARL  
La forme : la société prend la forme d’une 
SARL   
Dénomination : STE SAHARA TXT 
MAROC  SARL  
Objet : LA SOCIETE A POUR OBJET 
SOCIAL :
Industrie textile 
Production textile 
Import export 
Vêtement prêt-à-porter 
Travaux de textile 
Importation et exportation De Tous Les 
Moyens Et Matériels De Production textile 
Favorisant l’exploitation De Notre Entreprise 
. Achats Et Ventes Et Négoce En Général.
La Prise De Participation Et La Fusion Avec 
Toutes Autres Entreprises Actives Dans Des 
Objets Similaires A Nos Activités. Textile 
Siège social : HAY MOULAY RACHID 1ER 
TR AV MOHAMED ZERKTOUNI BLOC 
NR 10 NR 07 BIS LAAYOUNE
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000 DH
Les apports en numéraire :-  Mr . EL KHALIL 
HAIMOUDA : 34.000.00 DH
Mr. OMAR  HAIMOUDA: 33.000.00 DH
Mr MOHAMED LAMINE EL AMIRI               
: 33.000.00 DH
TOTAL: 100.000,00 DH
Exercice social : du 1er Janvier au 31 
Décembre.
La gérance : le gérant est : Mr . EL KHALIL 
HAIMOUDA,  
Dépôt légal : il est effectué au tribunal de 
laayoune  sous le numéro de RC 43707  le 
10/11/2022

Constitution d’une SARL AU 

Aux termes d’un acte sous-seing privé en date 
du 09/11/2022, il a été établi les statuts d’une 
SARL AU 
La forme : la société prend la forme d’une 
SARL AU 
Dénomination : Ste C.C.T.V sahile        
Objet : LA SOCIETE A POUR OBJET 

SOCIAL :
•Centre de contrôle des véhicules automobiles    
.
Siège social : TITRE FONCIER NR 17/25714 
QUARTIER SAADA RUE TFARITI 
LAAYOUNE     
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000 DH
Les apports en numéraire :-  MR EL GAIRAA 
MOHAMED MOULOUD: 100.000,00 DH
TOTAL : 100.000,00 DH
Exercice social : du 1er Janvier au 31 
Décembre.
La gérance : le gérant est : MR EL GAIRAA 
MOHAMED MOULOUD              ,     . 
Dépôt légal : il est effectué au tribunal de 
laayoune  sous le numéro de RC 43701 le 
09/11/2022

Constitution d’une SARL AU 

Aux termes d’un acte sous-seing privé en date 
du 05/08/2022, il a été établi les statuts d’une 
SARL AU 
La forme : la société prend la forme d’une 
SARL AU 
Dénomination : MOHAMED AMINE 
DISTRIBUTION     
Objet : LA SOCIETE A POUR OBJET 
SOCIAL :
•ACHAT ET VENTE DANS LES 
PRODUITS ALIMENTAIRES   .
Siège social : LOT KHEMISSET NR 9 
QUARTIER HAJARI LAAYOUNE    
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000 DH
Les apports en numéraire :-  HANANE EL 
HASSNAOUI: 100.000,00 DH
TOTAL: 100.000,00 DH
Exercice social : du 1er Janvier au 31 
Décembre.
La gérance : le gérant est : HANANE EL 
HASSNAOUI              ,     . 
Dépôt légal : il est effectué au tribunal de 
laayoune  sous le numéro de RC 42587 le 
05/08/2022

Constitution d’une SARL AU 

Aux termes d’un acte sous-seing privé en date 
du  21/10/2022, il a été établi les statuts d’une 
SARL  
La forme : la société prend la forme d’une 
SARL   
Dénomination : AKSO CAR   SARL  
Objet : LA SOCIETE A POUR OBJET 
SOCIAL :
•LOCATION DE VOITURE SANS 
CHAUFFEUR    .
Siège social : LOT 707 NR 474 LAAYOUNE     
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000 DH
Les apports en numéraire :-  ABDELAZIZ 
ACHALHI : 50.000,00 DH
ABDELAZIZ IMAD : 25.000,00 DH 
ABDELAZIZ MOHAMED: 25.000,00 DH
TOTAL : 100.000,00 DH
Exercice social : du 1er Janvier au 31 
Décembre.
La gérance : le gérant est : ABDELAZIZ 
IMAD,  
Dépôt légal : il est effectué au tribunal de 
laayoune  sous le numéro de RC 43477  le 
21/10/2022.

Constitution d’une SARL AU 

Aux termes d’un acte sous-seing privé en date 
du 27/10/2022, il a été établi les statuts d’une 
SARL AU 
La forme : la société prend la forme d’une 
SARL AU 
Dénomination : POCATORM  SARL AU
Objet : LA SOCIETE A POUR OBJET 
SOCIAL :
•Intermédiaire du commerce l’achat et vente 
la commercialisation le négoce   .
Siège social : LOT 25 MARS BLOC Y NR 

1078 LAAYOUNE    
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000 DH
Les apports en numéraire :-  IBRAHIM 
LAMGHARI: 100.000,00 DH
TOTAL : 100.000,00 DH
Exercice social : du 1er Janvier au 31 
Décembre.
La gérance : le gérant est : IBRAHIM 
LAMGHARI, titulaire de la CIN CD109169   
de nationalité marocaine et demeurant à NR 
242 LOTS JBEL TGHAT FES    . 
Dépôt légal : il est effectué au tribunal de 
laayoune  sous le numéro de RC 43553 le 
27/10/2022.

Constitution d’une SARL AU 

Aux termes d’un acte sous-seing privé en date 
du 22/10/2022, il a été établi les statuts d’une 
SARL AU 
La forme : la société prend la forme d’une 
SARL AU 
Dénomination : JEDDAR SERVICES    
Objet : LA SOCIETE A POUR OBJET 
SOCIAL :
•TRAVAUX D’INSTALLATION 
ELECTRIQUE  .
Siège social : HAY ENNOUR NR 344 
BOUJDOUR   
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000 DH
Les apports en numéraire :-  ABDELGHANI  
JEDDAR: 100.000,00 DH
TOTAL: 100.000,00 DH
Exercice social : du 1er Janvier au 31 
Décembre.
La gérance : le gérant est : ABDELGHANI  
JEDDAR , titulaire de la CIN N 31672  de 
nationalité marocaine et demeurant à HAY 
ETTANMIYA AVENUE BOULIHA OUELD 
M’BIRIK BOUJDOUR   . 
Dépôt légal : il est effectué au tribunal de 
laayoune  sous le numéro de RC 43607 le 
01/11/2022.

Constitution d’une SARL AU 

Aux termes d’un acte sous-seing privé en date 
du 22/10/2022, il a été établi les statuts d’une 
SARL AU 
La forme : la société prend la forme d’une 
SARL AU 
Dénomination : QUANTITE PHONE   
Objet : LA SOCIETE A POUR OBJET 
SOCIAL :
•AUTRE SERVICES PERSONNELS .
Siège social : HAY ENNOUR NR 344 
BOUJDOUR   
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000 DH
Les apports en numéraire :-  OUSSAMA   
GUANTETI: 100.000,00 DH
TOTAL : 100.000,00 DH
Exercice social : du 1er Janvier au 31 
Décembre.
La gérance : le gérant est : OUSSAMA   
GUANTETI, titulaire de la CIN I 720515 
de nationalité marocaine et demeurant à EL 
AMIRA 1 RUE 2 N 14 BENI MELLAL  . 
Dépôt légal : il est effectué au tribunal de 
laayoune  sous le numéro de RC 43635 le 
02/11/2022.

Constitution d’une SARL AU 

Aux termes d’un acte sous-seing privé en date 
du 31/08/2022, il a été établi les statuts d’une 
SARL AU 
La forme : la société prend la forme d’une 
SARL AU 
Dénomination : SFARA CARS  
Objet : LA SOCIETE A POUR OBJET 
SOCIAL :
•LOCATION DE VOITURE SANS 
CHAUFFEUR.
Siège social : RUE ZEMOUR NR 19 HAY 
EL OUAHDA LAAYOUNE  

Durée : 99 ans
Capital social : 100.000 DH
Les apports en numéraire :-  MR EZZINE 
LAFGHIR : 100.000,00 DH
TOTAL : 100.000,00 DH
Exercice social : du 1er Janvier au 31 
Décembre.
La gérance : le gérant est : MME LAFGHIR 
MERYEM , titulaire de la CIN SH 168238 de 
nationalité marocaine et demeurant à RUE 38 
S NR EL FATH LAAYOUNE . 
Dépôt légal : il est effectué au tribunal de 
laayoune  sous le numéro de RC 43633 le 
02/11/2022.

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

Ä laâyonne ; il a été acquis la personnalité 
morale désignée par :
Les caractéristiques suivantes : 
-Dénomination : U.S RENEWABLES 
ENERGIES DEVELOPMENT GROUP 
-Siège social : GUELTAT ZEMMOUR 
BOUJDOUR HAY LAMHAR BOUJDOUR 
MAROC 
-Succurales )au maroc ( : patent n•: )à 
l’étranger )ville , Département et pays ( 
-frome juridique de la société : 
GROUPEMENT D’INTERET 
ÉCONOMIQUE 
-Capital, montant : 0 DH       Si Capital 
variable montant  minimum 
-Gérance et singnature sociale : MR 
YOUSSEF EL HADI
- Durée de la personne morale : 99 ans  / date 
de commencement / d’exploitation : 2022 /  
date a laquelle elle doit Finir :2121 
-Dépot légal : Effectué au service secrétariat 
de greffe -bureau du Registre de commerce 
-chez le tribunal de première instance de 
l’aâyoune 2022
 -N• du registre de commerce :43179

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité 
morale désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
-Dénomination :   B.R.K RENTAL COCHE 
DEL LAAIUN  SARL               
-Forme juridique : Société à responsabilité 
limitée S.A.R.L    
- Siège  social : DOMICILIER  A 
IMMEUBLE EL HAIRACH NR 351 
AVENUE MED 6 APP 05 LAAYOUE  
- Objets :  
- TRAVAUX DIVERS OU 
CONSTRUCTION TRAVAUX DE 
ROUTIERS.
-  Capital : 100.000.00 DHS  )CENT MILLE( 
Dirhams , composé par 1000 parts de cent 
dirhams L’une. 
Mr. YOUSSEF  EL HADI
- Gérance  et Signature sociale : 
 MR HAMMA  BARKALLAH   ASSOCIE 
ET GERANT 
 MR MOHAMED LIMAM KMACH   
ASSOCIE   
 Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat 
de greffe – bureau du Registre de commerce- 
chez le tribunal de première instance de 
Laâyoune  1757/ 2022  
- N° du Registre de commerce :   42073

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité 
morale désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
- Dénomination :   STE LAAYOUSSI 
AGRICOLTURE                 
- Forme juridique : Société à responsabilité 
limitée Associe Unique  S.A.R.L   AU  

- Siège  social : QUARTIER KHAT RAMLA 
01 RUE OUALILI NR 18 BIS LAAYOUNE     
- Objets :  
L’EXPLOITATTION ET LA GESTION 
D’UNE FERME AQUACOLE MAREYAGE  
-  Capital : 100.000.00 )CENT MILLE   ( 
Dirhams , composé par 1000 parts de cent 
dirhams L’une. 
- Gérance  et Signature sociale : 
 MR   BASIRI SIDIALAL   GERANT 
  Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat 
de greffe – bureau du Registre de commerce- 
chez le tribunal de première instance de 
Laâyoune  1726/ 2022  
- N° du Registre de commerce :   42105

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité 
morale désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
-Dénomination :   SOCIETE MOGADOR 
POUR CONSTRUCTION SARL               
-Forme juridique : Société à responsabilité 
limitée S.A.R.L    
-Siège  social : DOMICILIER  A IMMEUBLE 
EL HAIRACH NR 351 AVENUE MED 6 
APP 05 LAAYOUE  
-Objets :  
-TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUCTION 
TRAVAUX DE ROUTIERS.
- Capital : 100.000.00 DHS  )CENT MILLE   
( Dirhams , composé par 1000 parts de cent 
dirhams L’une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
MR RACHID  BAGAR   ASSOCIE ET 
GERANT 
MR MOUHCINE KANDIL   ASSOCIE   
 Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat 
de greffe – bureau du Registre de commerce- 
chez le tribunal de première instance de 
Laâyoune  1723/ 2022  
-N° du Registre de commerce :   42073
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توسيع نشاط الشركة 

 STE DADI TRAVEL
شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل 

التجاري 30653
وعنوان مقرها االجتماعي 

شارع راس الخيمة رقم 117 حي 
الوحدة 02   العيون املغرب.

الوحيد  الشريك  قــرار  بمقتضى 
تمت   2022 نونبر   17 في  ــؤرخ  امل
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
لحساب  للسلع  الطرقي  النقل 

الغير 
النقل الخاص ونقل االشخاص 

البيع والشراء في املواد الغذائية 
مكبة 

ودوليا  وطنيا  ــوال  االمـ ارســـال 
صرف العمال ت االجنبية 

ــر  ــواي ــف اســـتـــخـــالص جــمــيــع ال
الخدمات .

باملحكمة  القانوني  ــداع  اإليـ تــم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ 17 نونبر 

2022 تحت رقم 2022/3338.
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الثانية  الــذكــرى  بمناسبة 
لــرحــيــل ديــيــجــو أرمـــانـــدو 
العاصمة  شــهــدت  مـــارادونـــا 
آيرس  بوينوس  األرجنتينية 
خشبية  ــوحــة  ل عــن  الــكــشــف 
أسطورة  حياة  تكرم  ضخمة 
كرة القدم الراحل في كل مرحلة 

من حياته.
أشهر،  وثمانية  عام  وخالل 
قام الفنان التشكيلي جوستابو 
حياة  مــراحــل  بــرســم  ــرا  ــي روب
مارادونا حتى وفاته بالترتيب 
خشبية  دعــامــة  على  الزمني 
مــتــرا   28.75 طــولــهــا  يــبــلــغ 

وارتفاعها 3.90 مترا.
تصريحات  في  روبيرا  وقال 
عفوي  بشكل  “أعمل  لـ)إفي(: 
بتقنيات  مــصــنــوع  والــعــمــل 

مختلطة وزيوت وأكريليك”.
زار   ، اإللــهــام  عن  بحثه  في 
مارادونا  رأس  مسقط  الفنان 
ــي مــديــنــة فــيــال فــيــوريــتــو ،  ف
العشب  من  عينات  أخذ  حيث 
على  الحقا  وضعها  واألرض 
عمله لتزيني املالعب التي لعب 

فيها األسطورة الراحل.
العمل  في  جانب  أهم  ويعد 
التي  بالتفاصيل  االهتمام  هو 

لتصوير  ــرا  ــيـ روبـ وضــعــهــا 
لكرة  العالم  كأس  يرفع  دييجو 
القدم التي فاز بها في املكسيك 
يمكن  حيث   ،  1986 عــام  فــي 

رؤية قطع الذهب في اللوحة.
باإلضافة إلى ذلك ، تبرز في 

اللوحة الشمس التي تعد 
الذي  األزتيك  ملعب  رمز 

ملا  مارادونا  تسجيل  شهد 
عرف باسم “هدف يد الرب” 

الشهير أمام إنجلترا في ربع 
نهائي مونديال 1986.
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إلى  اإلنجليزي،  فيال  أستون  فريق  يسعى 
بونو،  ياسني  املغربي  الدولي  مع  التعاقد 
حارس مرمى إشبيلية اإلسباني، خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية املقبلة
أن   football insider“ موقغ  وحسب 
اإلسباني  مدربه  من  وبإيعاز  فيال  أستون 
أوناي إيمري، يرغب في تقديم عرض رسمي 
املقبلة،  املرحلة  في  بونو  النتداب  إلشبيلية، 
ومع  ــدوري،  ال في  الفريق  مع  تألقه  ظل  في 
كأس  نهائيات  في  املشارك  املغربي  املنتخب 

العالم بقطر.
ــصــدر ذاتـــه أن  وكــشــف امل
البديل  الخيار  هــو  بونو 
ــحــارس األرجــنــتــيــنــي  ــل ل
حيث  مارتينيز،  إيميليانو 
“الفيالنس”  إدارة  ترغب 
ــي انـــتـــداب الـــحـــارس  فـ
رحيل  لتعويض  املغربي 
هــــذا األخـــيـــر لــفــريــق 

أرسنال.
ــم يـــكـــن هـــذا  ــ ولـ
ــعــرض الــوحــيــد  ال
ــة  ــدرســ ــ البـــــــن م
الوداد الرياضي، 
وأن  ســبــق  إذ 
فرق  به  اهتمت 
“البريمير  في 
ليغ”، من بينها 
ــدز  ــي ــام ول ــ ــت ه وســ

يونايتد.

الدولي  الــالعــب  ــزراوي،  مـ نصير  تحدث 
التاريخي  الفوز  عن  الــقــدم،  لكرة  املغربي 
البلجيكي،  املنتخب  أمــام  الوطنية  للنخبة 
من  الثانية  الجولة  برسم  لصفر،  بهدفني 
العالم  كــأس  نهائيات  في  املجموعات  دور 

"مونديال قطر 2022".
أمــام  املــبــاراة  إن  مـــزراوي،  نصير  ــال  وق
وأن  للغاية،  صعبة  كانت  البجيكي  املنتخب 
جهد  من  لديهم  ما  كل  قدموا  الالعبني  جميع 
في أرضية امللعب من أجل تحقيق هذا الفوز.
شعوره  عن  مـــزراوي  وتحدث 
ــاراة،  ــب امل فــي  اآلالم  ببعض 
لعب  اســتــطــاع  ورغـــم ذلـــك 
أنه  إلى  مشيرا  دقيقة،   90
الالعبني،  وباقي 
فــــي حــاجــة 
الراحة  إلى 
ــل  ــ مـــــن أج
االســتــعــداد 
جهة  ا للمو
أمــام  املقبل 
املـــنـــتـــخـــب 

الكندي.

أستون فيال اإلنجليزي 
يتطلع للتعاقد مع بونو 
خالل االنتقاالت الشتوية

مزراوي : قدمنا كل ما
 يف جهدنا أمام بلجيكا

الربازيل تعلن مدة غياب نيمار 
عن مباريات مونديال قطر

الركراكي: إصابة 
زياش خالل مباراة 

بلجيكا.. 
الوطني  الناخب  ــد  أك
ــي، أن  ــراكـ ــركـ ولــيــد الـ

ــب  ــخـ ــتـ ــنـ العــــــــب املـ
زياش  حكيم  املغربي 
خالل  إلصــابــة  تعرض 

فـــاز بها  ــي  ــت ال املـــبـــاراة 
منتخب  على  نظيفني  بهدفني 

بلجيكا.
ــي فــي  ــ ــراكـ ــ ــركـ ــ وقــــــــال الـ
تصريحات صحافية إن زياش 
نهاية  اآلالم مع  أحس ببعض 
املـــبـــاراة، ومــن املــرتــقــب أن 

خالل  لفحوصات  يخضع 
من  الــقــادمــني،  اليومني 

على  الــتــعــرف  ــل  أجـ
حالته الصحية.
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البرازيلي  املنتخب  طبيب  ــال  ق
للصحفيني  الســـمـــار  رودريـــجـــو 
لفحص  ودانــيــلــو  نيمار  “خضع 
بالرنني املغناطيسي ووجدنا تمزًقا 

في أربطة الكاحل”.
“سيغيبان  وأضــــــــاف 
بـــالـــتـــأكـــيـــد  وســنــتــحــلــى 
سيخضع  حــيــث  ــذر  ــح ــال ب
عالجي  لبرنامج  الالعبان 
في  ثانية  للعب  لتجهيزهما 

كأس العالم”.
وأكـــــد مـــصـــدر مــقــرب 
ــبــرازيــل  ال منتخب  مــن 
ــة رويـــتـــرز، أن  ــال ــوك ل
ودانيلو  نيمار  الثنائي 
املباراة  عن  سيغيبان 
دور  ــي  ــ ف ــة  ــي ــق ــب ــت امل

املجموعات 

حجز املنتخب الفرنسي مقعدا له في ثمن النهائي، 
في  لهدف،  بهدفني  الدانمارك  على  انتصاره  عقب 
على  السبت،  اليوم  أطــوارهــا،  جرت  التي  املباراة 
الدوحة،  القطرية  بالعاصمة   ،974 ملعب  أرضية 
لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات 

كأس العالم قطر 2022.
ورفع املنتخب الفرنسي رصيده إلى ست نقاط في 
صدارة املجموعة الرابعة، متبوعا بأستراليا بثالث 
رابعة  وتونس  بنقطة،  ثالثا  الدانمارك  ثم  نقاط، 
املباراة  في  الديكة  سيواجه  حيث  ذاتــه،  بالرصيد 
يواجهون  إريكسن  ورفــاق  قرطاج،  نسور  األخيرة 

أستراليا.

فرنسا أول املتأهلني لثمن 
نهائي مونديال 2202 بعد 

انتصارها على الدانمارك
يف الذكرى الثانية لوفاته..الكشف عن لوحة 

ضخمة تكرم مارادونا يف كل مراحل حيات

الركراكي: بونو 
كان راجل وقاليا 

خرجني قبل 
صافرة الحكم 

باش ماضيعش 
لينا تغيري

املغربي  الوطني  املنتخب  مدرب  الركراكي  وليد  كشف 
منير  بزميله  بونو  ياسني  تبديل  سبب  عن  القدم،  لكرة 
املحمدي قبل صافرة بداية مباراة املغرب وبلجيكا ضمن 

مباريات املجموعة 6 من كأس العالم “قطر 2022ّ”.
الصحافية  الندوة  خالل  الوطني  الناخب  وأضاف 
التي تلت فوز “األسود” على بلجيكا بهدفني دون 
وعلى  كرواتيا  مباراة  في  مصابا  كان  رد: “بونو 
خالل  ولكن  اليوم،  املشاركة  قرر  ذلك  من  الرغم 

اإلحماء أحس بآالم “.
راجل  “ياسني  بالقول:  الركراكي  وواصــل 
باش  املاتش  قبل  تخرجني  دابا  حسن  قاليا 

مايتحسبش تغيير ونضيعو فيه”.

عن  حكيمي،  أشــرف  املغربي،  الدولي  عبر 
نظيره  على  الوطني  الفريق  بفوز  سعادته 
دور  ــن  م الــثــانــيــة  الــجــولــة  ــي  ف البلجيكي، 
مجموعات كأس العالم 2022 في قطر، بهدفني 
وزكرياء  الصابري  حميد  توقيع  من  نظيفني 

أبوخالل.
بعد  تلفزية  تصريحات  في  حكيمي  ــال  وق

نهاية املباراة: “فرحانني بزاف.. لعبنا بالروح 
املغاربة  يفرحو  باش  كلشي  وعطينا  وبالقلب 

وامللك..”.
حضر  املغربي  املنتخب  أن  حكيمي  وأضاف 
التزمت  املجموعة  وأن  بلجيكا  ملواجهة  جيدا 
بتعليمات املدرب وليد الركراكي القتناص نقاط 

الفوز.

حكيمي: لعبنا بالروح وبالقلب باش 
يفرحو املغاربة وامللك..
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منجز  على  تشهد  بالرباط  حزينة  بهلوانات 
الفنان التشكيلي الحسين طالل، نجل الرسامة 
الناس  دنيا  عن  رحــل  الــذي  طــالل،  الشعيبية 

مطلع السنة الجارية )2022(.
نونبر،   25 الجمعة  المعرض،  هــذا  افتتح 
بالعاصمة،  والتدبير  اإليــداع  صندوق  بــرواق 
ومن المرتقب أن يستمر إلى 14 من شهر مارس 

من السنة المقبلة )2023(.
للفنانة  الوحيد  االبــن  هو  طــالل  والحسين 
الموسوم  الفن  مجال  في  الواسع  الصيت  ذات 
بـ”الفطري” الشعيبية، وهو الذي أدار أعمالها، 
علما أنه أبرز اسمه قبلها، في معارض ومواعيد 
عالمية، وحصل في ستينات القرن الماضي، من 
المصمم  معرض  جائزة  على  رساما،   160 بين 

جاك ماجوريل بمراكش.
وفي معارض فردية وجماعية، عرضت أعمال 
الــواليــات  بينها  مــن  دول  فــي  طــالل  الحسين 
والــدنــمــارك،  وإيــــران،  األمــريــكــيــة،  المتحدة 

وإسبانيا، وفرنسا، ومصر.
فاتح  في  ولد  طالل  الحسين  الراحل  أن  يذكر 
التشكيلية  الفنانة  ابــن  وهــو   ،1938 يناير 
بكونها  عرفت  التي  طالل  الشعيبية  الراحلة 
الكبرى  الجائزة  على  حاز  قد  عصامية،  فنانة 
الذي   1965 عام  لماجوريل  الشتاء  بصالون 
البلدان  من  معظمهم  فنانا   160 مشاركة  شهد 

األوربية .
ورسخ الفنان المبدع الحسين طالل حضوره 
ومعارض  ومحافل  محطات  عــدة  في  النوعي 
بباريس،  الحديث  الفن  متحف  منها  دولــيــة، 
ورواق "فير كامير" بباريس، ورواق "إيغانس 
سبينيس إبيزا" بإسبانيا، ورواق "دوكومنتا" 

بالدانمارك.
موضوعة  على  اشتغل   ،1967 ــام  ع ــي  وف
قام  السبعينيات  وفي  متخيلة".  "بورتريهات 
بو  آالن  ــار  إلدغ الغرائبية  الحكايات  بتأويل 

)الطفل واللعب(.
بالمركز   "Parcours Immersif" يــقــدم 
مدينة  لــزوار  فريدة  تجربة  "ميدان"  الثقافي 
مراكش، حيث يتيح لهم إعادة اكتشاف المدينة 

الحمراء بطريقة تمزج التكنلوجيا بالتاريخ.
بمركز  ثقافي  مسؤول  شاربونيل،  غيوم  قال 
 Parcours" يقدمها  التي  الجولة  إن  "ميدان" 
فــريــدة  تــجــربــة  ــزوار  ــل ل تمنح   "Immersif
وعجائبية من خالل التعرف على تاريخ مراكش 
من  وجيز،  وقت  وفي  بسيطة  بطريقة  والمغرب 

خالل تسخير تقنيات حديثة.
أربعة  من  تتكون  الجولة  أن  غيوم،  وأوضح 
ويتم  مراكش"،  "أنا  األولـــى  تسمى  مــراحــل 
يشكلون  أشخاص  حكايات 110  عرض  خاللها 
"صوت مراكش" حيث يكشفون أسلوب حياتهم 
قصصهم  يعرضون  كما  ــودي،  وال المضياف، 
ُيفصح  بشكل  وشغفهم  وعواطفهم  وأحالمهم، 
عن هوية المدينة وعن معنى أن تكون مراكشيا.
والمسماة  الجولة  من  الثانية  المرحلة  وفي 
يتجول  وكأنه  الزائر  سيحس  وأزقة"،  "مناظر 
داخل مراكش، كما تتيح هذه التجربة باستعمال 
آخر التقنيات اكتشاف محيط المدينة الحمراء، 
أن  قبل  المناظر  وأنــمــاط  ــوان  أل تتغير  حيث 

تتحول إلى ذكريات مبهرة.
العجائب"،  "قاعة  الثالثة  المرحلة  وتسمى 
أصوات  الزائر  أسماع  إلى  ستتبادر  وخاللها 
تحمل أهازيج مغربية مع عيش تجربة بصرية 
عجائبية لتكتمل في ذهنه صور زاخرة بالتاريخ 

والثقافة المغربية بكل أطيافها.
"جزيرة  ــرة  واألخــي الــرابــعــة  المرحلة  ــا  أم
قطعة   300 من  أزيــد  للزائر  فتقدم  القصص" 
بين  للمراكشيين  اليومية  الــحــيــاة  تجسد 
بالشارع  المتواجدة  منها  والحاضر،  الماضي 
بيت  كل  داخــل  عليها  العثور  يمكن  التي  أو 

مراكشي.

20من 16 إىل 30 نونرب 2022  ثقافة

تشكيل .. معرض لالحتفاء بذكرى الراحل الحسني طالل

معرض فني يجمع مختلف املدارس 
الفنية املعاصرة 

محمد عاطفي .. فقيد الدراما املغربية ومكتشف نجومها

ــضــاء  ــضــن ف ــحــت ي
ــو  ــرودي اســتــوديــو ب
بمدينة  بــوســكــورة 
الدار البيضاء، من 13 
نونبر إلى نهاية شهر 
دجنبر 2022  معرضا 
تشكيليا جماعيا تحت 
"انسجام"،  ــوان  عــن
لمجموعة من الفنانين 
ينتمون  التشكيليين 
الــمــدارس  لمختلف 

الفنية المعاصرة.
ــل من  ــرض كـ ــعـ ويـ
الـــفـــنـــانـــيـــن ســعــيــد 
ــادل  ــ ــدي، ع ــيـ ــعـ ــجـ الـ
ــك، اســـتـــيـــر  ــ ــل ــ ــس ــ م
ســويــســة، جــاكــلــيــن 
ــن، نــــــوال  ــ ــيـ ــ ــوهـ ــ كـ
ــارق  ــ مـــســـتـــطـــاع، ط
بوطاهر، محمد فيصل 
أوزال  ويوسف  عمور 
األعمال  من  مجموعة 
التنوع  إظهار  غايتها 
التشكيلي  ــي،  ــن ــف ال

والجمالي.

العديد  عاطفي  محمد  الراحل  قدم 
تنوعت  التي  التلفزيونية  األعمال  من 
ما  وهــو  ــالم،  واألفـ المسلسالت  بين 
الــدرامــا  صناع  ــرز  أب مــن  يعد  جعله 
الثمانينيات  مرحلة  فــي  المغربية 
والتسعينيات من القرن الماضي، عبر 
عشرات اإلنتاجات، من بينها: "سرب 
و"الوصية"  و"المصابون"  الحمام" 
الماضي"  و"ظالل  و"األبرياء" 
الميزان"  في  و"إنسان  و"البطاقة" 

و"الطريدة" و"حكاية زروال".
ــذه األعـــمـــال  ــ ــد ســـاهـــمـــت هـ ــ وقـ
من  العديد  ميالد  فــي  التلفزيونية 
المواهب الفنية الشابة، التي واصلت 

خط مسارها الفني لتصبح في مرحلة 
الصغيرة،  الشاشة  نجوم  من  الحقة 
نجم  بزغ  الوالي،  رشيد  جانب  فإلى 
الركاكنة  الكبير  وعبد  خير  فاطمة 

وهدى الريحاني...
عاطفي  الراحل  تجربة  تنحصر  لم 
في التلفزيون، بل امتدت إلى األعمال 
إشرافه  خالل  من  الوطنية،  الملحمية 
مملكة"،  "ربيع  ملحمة  إخــراج  على 
عمور،  توفيق  وأشــعــار  تأليف  مــن 
ومشاركة نخبة من الفنانين المغاربة 
بينهم:  من  المغربية،  األغنية  ونجوم 
أحمد حبابي وفاطمة بوجو ومحمود 
ومحمد  ــزبــادي  ال وفـــؤاد  اإلدريــســي 

عبد  وأمال  العنبري  ومحمد  الغاوي 
القادر وسعيد عاطفي. أما ألحان هذه 
الملحمة، فوضعها عدد من الملحنين 
وعبد  العاصمي  شكيب  بينهم  مــن 
منتصر  الدين  وعــز  منتصر  الرحيم 

ومحمود اإلدريسي وعزيز حسني.
ــراحــل  ــاط تــمــيــز ال ــق ــل مـــن ن ــع ول
مجال  فــي  لتجارب  خوضه  عاطفي 
في  اشتغاله  إلــى  إضــافــة  التمثيل، 
مشاركته  خــالل  من  اإلخـــراج،  مجال 
"ربيع  التلفزيونيين  المسلسلين  في 
اللذين  الطوائف"،  و"ملوك  قرطبة" 
أشرف على إخراجهما السوري حاتم 

علي.

والثقافة  الشباب  وزارة  كشفت 
والتواصل – قطاع الثقافة – عن قائمة 
انتقاؤها  تم  التي  المسرحية  األعمال 
الرسمية  المسابقة  فــي  للمشاركة 
الوطني  للمهرجان  الـ22  ــدورة  ــل ل
للمسرح، التي ستنعقد من 3 إلى 10 
دجنبر المقبل بمدن تطوان والمضيق 

والفنيدق.
موقعها  عــلــى  الـــــوزارة  وذكــــرت 
العروض  انتقاء  لجنة  أن  اإللكتروني 
الــمــرشــحــة لــلــتــبــاري حـــول جــوائــز 
عملت  المهرجان  مــن  ــدورة  ــ ال ــذه  ه
الخاصة  التسجيالت  مشاهدة  على 
بلغ  والتي  المرشحة  بالمسرحيات 
وخلصت  مسرحيا،  عمال   52 عددها 
انتقاء  إلى  والدراسة  المشاهدة  بعد 

12 عرضا مسرحيا.
وأضاف المصدر ذاته أن األمر يتعلق 
بمسرحيات “شاطار” لفرقة تفسوين 
 ”Joyeux anniversaire”للمسرح، و
لفرقة  الريح”  و”عنقود  اللمة،  لفرقة 
لفرقة  و”الممر”  والثقافة(،  للفن  )أثر 
)اوريكا ايفنتس(، و”بوتراخي” لفرقة 
الريف للمسرح األمازيغي، و”العائد” 
والفنون(،  للثقافة  )اسباس  لفرقة 

و”غيثة” لفرقة )أرتيميس للفنون(.
بمسرحيات  ــر  ــ األم يتعلق  كــمــا 

الــقــدمــاء  )ذاكرة  لــفــرقــة  “بريندا” 
ذاكرة مدينة(، و”ما تبقى لكم” لفرقة 
الطاهر  و”الكوميسير  أفــروديــت، 
)كاين  لــفــرقــة  بوعالم”  والــمــفــتــش 
أكون،  لفرقة  األسرار  و”حداق  أرت(، 

و”النورس” لفرقة الشامات.
الـ22  الدورة  فإن  الــوزارة،  وحسب 
التي  للمسرح،  الوطني  للمهرجان 

تنظم بشراكة مع عمالة إقليم تطوان، 
إلى  سابقاتها،  غـــرار  على  تطمح، 
البيضاء”  “الحمامة  جمهور  منح 
الفرصة لالطالع على حصاد الموسم 
بالمبدعات  ــاء  ــق ــت واالل الــمــســرحــي 
ــن خــالل  والــمــبــدعــيــن الــمــغــاربــة؛ م
العروض والندوات واألنشطة الثقافية 

المنظمة في إطار هذه الدورة.

املهرجان الوطني للمسرح يقدم 12 عرضا
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