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الجزائر وعقدة العداء للمغرب ..
من الحروب السياسية والدبلوماسية إىل معرتك الرياضة 

لن يتمكن المنتخب المغربي المحلي من 
الدفاع عن لقبيه اللذين أحرزهما في آخر 
دورتين من كأس إفريقيا لألمم للمنتخبات 
..المسألة لم تكن تتعلق بدخول المنتخب 
المغربي إلى الجزائر فهي أمر مفروغ منه 
متن  على  الجزائرية  لألجواء  بدخوله  بل 
الجوية  الخطوط  باعتبار  مغربية  طائرة 
ألســود  الــرســمــي  الــنــاقــل  هــي  الملكية 
األطلس، والمغرب اختار بأنفة الدفاع عن 

مؤسساته وأركان هويته.
مطار  في  االنتظار  من  ساعات  وبعد 
يحصل  لم  للسفر،  استعدادا  سال  الرباط 
التصريح  على  المغربي  المنتخب  العبو 
بطولة  في  والمشاركة  للسفر  الجزائري 
)شان(  للمحليين  أفريقيا  أمــم  كــأس 
مراقبون  وصفها  خطوة  في  بالجزائر، 
في  تفكر  ال  الجزائر  أن  على  تأكيد  بأنها 
مساعي  وترفض  المغرب  على  انفتاح  أي 
والتي  الــحــدود،  وفتح  للحوار  المغرب 
المغربي  الــعــاهــل  عنها  عبر  أن  سبق 
ــي أكــثــر من  الــمــلــك مــحــمــد الـــســـادس ف
مهمة  فرصة  فوتت  مناسبة..الجزائر 
العربية  القمة  أزمــة  مخلفات  لتجاوز 
المعرقل  البلد  صورة  في  أظهرتها  التي 
أربع  مضت  إن  الشمل"وما  "لّم  لشعار 
تبون  تصريحات  على  ساعة  وعــشــرون 
“الستضافة  ــداد  ــع ــاالســت ب الــمــتــعــلــقــة 
مباريات وحتى بطوالت دولية”، بحضور 
الدولي  االتحاد  رئيس  إنفانتينو  جياني 
موتسيبي  وباتريس  )فيفا(  القدم  لكرة 
)كاف(،  للعبة  األفريقي  االتحاد  رئيس 
لها  اختبار  أول  في  الجزائر  رسبت  حتى 
تدخل  أن  المستوى...وسبق  هــذا  على 
محلية  وأندية  منتخبات  لمعاقبة  “فيفا” 
في  السياسية  السلطة  تــدخــل  بسبب 
يسكت  أن  له  فكيف  المسؤولين،  اختيار 
من  منتخب  لمنع  السياسة  توظيف  عن 
هو  كــان  قارية  منافسات  في  المشاركة 

بطلها في الدورتين السابقتين.
وأشار المراقبون إلى أن الجزائر فوتت 
القمة  أزمة  مخلفات  لتجاوز  مهمة  فرصة 
البلد  صورة  في  أظهرتها  التي  العربية 
رفعته  الذي  الشعار  عكس  على  المعرقل، 
الجزائر  ..والقت   الشمل”  قمة “لّم  خالل 
االستفزازات  بسبب  واسعة  انتقادات 
التي قابلت بها مجيء الوفد الدبلوماسي 

الــمــغــربــي إلــى الــقــمــة، والـــذي سعى 
المغربي،  العاهل  مشاركة  لتأمين 

عسكرية  دوائـــر  أن  ــدا  ب مشاركة  وهــي 
ترفضها  الجزائرية  السلطة  في  نافذة 
يسمعوا  أن  لــلــجــزائــريــيــن  ــد  ــري ت وال 
والود  الحوار  على  يحث  مغربيا  خطابا 
وعــدم  الماضي  ونسيان  والمصالحة 
الــخــالفــات  مــســؤولــيــة  ــاس  ــن ال تحميل 
السياسية التي يفترض أن ُتَحّل بالحوار 

الدبلوماسيين. بين 
فال يمكننا أن ننسى خطاب جاللة الملك 
بمناسبة  يوليو   31 يوم  السادس  محمد 
الذكرى الثانية والعشرين العتالئه عرش 
خالله  من  وّجه  والدي  المغربية،  المملكة 
قويًا  نداًء  السادس،  محمد  الملك  جاللة 
وتجاوز  الماضي  لدفن  الجزائر  للجارة 
لبناء  المغرب  مع  سويًا  والسعي  أحقاده 
مستقبل مشترك يعود بالنفع العميم على 
شمال  شعوب  وعلى  والشعبين  البلدين 
األساسية  ِسَمته  خطاب   ، قاطبة  أفريقيا 
هو أنه صريح وصادق وصادر من القلب 
ومنطق  العقل  لغة  تغليب  أجل  من  نداء 
على  ينطوي  وال  الجوار،  وحسن  الحكمة 
والنوايا،  لألفعال  محاسبة  أو  عتاب  أي 
ــه يــفــوح بـــروح اإلنــســانــيــة ونبل  بــل إن
من  صرخة  هو  األقــدار  وسمو  المقاصد 
والمحبة  األخوة  عالقات  استرجاع  أجل 
والماضي المشترك الذي يجمع الشعبين 
االستعمار  بينهما  فرق  اللذين  الشقيقين 
وكذا طموحات ما بعد االستقالل إال أن نظام 
الممدودة  اليد  قيمة  يقدر  لم  الكابرانات 
الدولة  رئيس  المغرب،  ملك  طــرف  مــن 
مباشرة،  خاطبه  الذي  العريقة  المغربية 
مائدة  إلى  للجلوس  العالم  أنظار  وأمام 
الغباء  لكن  مسبقة  شروط  بدون  الحوار 
في  المستحكم  والديبلوماسي  السياسي 
النظام العسكري الجزائري، جعله ال يرى 
إال  الحسنة  والنوايا  الممدودة  اليد  في 
مناورة أو خدعة أو شيئا من هذا القبيل 
الــســؤال  نفسه  يــطــرح  الـــذي  الشيئ   !

عن  دفاعًا  للمغرب  تحرك  كل  في  أن 
تتابع  الجزائر  نجد  الترابية  وحدته 
حقد  يستمر  وكيف  حرقة  بكل  ذلك 
الجزائر على المغرب ؟! وكيف تمكن 

الحقد  تــوريــث  مــن  السلف 
طريق  عــن  للخلف 

عمليات غسل الدماغ وبذل المال لألبواق 
التهم  وتلفيق  األكاذيب  ونشر  المأجورة 
حقوق  على  والركوب  الوقائع  واختالق 
نفسها  تنصب  الجزائر  وكأن  الشعوب، 
ولي من ال ولي له والحكم األعلى القابض 
بيد من حديد على قواعد القانون الدولي 
و  بالطبيعي  ليس  هجوم  هذا  اإلنساني 
سبب  نادر  ُمزمن  ومرض  خبث  هو  إنما 
في  تبخر األهداف االستراتيجية من وراء 
على  ُحّرمت   .. البوليساريو  عصابة  دعم 
المحيط  و  الوظيفية  الدولة  المنافقين 
األعمى  الحقد  السبع  أكل  ما  و  األطلسي 
لكن نظام الكابرانات ال زال مستمر في نفث 
باإلعتداء  واتهامه  المغرب  تجاه  السموم 
على الجزائر كل يوم، تصريحات ال تعتمد 
على أي أساس وقد تصاب بالدوار وأنت 
المضمون !  فهم  أجل  من  التركيز  تحاول 
..صراع بين الواقع والتاريخ والمستقبل 
الدولي  والقانون  المتحدة  األمم  وقرارات 
والحق  األفريقي  االتــحــاد  في  والــوضــع 
الــحــالــة  يــعــكــس  وووو..رّد  ــاطــل  ــب وال
وجنراالته  تبون  يعيشها  التي  النفسية 
للجيش  ــى  األول العقيدة  على  أبــان  مما 
وللملكية،  للمغرب  العداء  هي  الجزائري 
الجانب  خاصة  المغرب  مصالح  وعرقلة 
حقد  المغربية  الصحراء  بملف  المتعلق 
دفين ساري في عروقهم و ينفت السموم 
في  ســرى  األفــاعــي  سم  أن  يعلم  ال  وهــو 
يستمر  بينما  المناعة!  وأكسبنا  عروقنا 
ماض  من  منطلقا  ثابتة  بخطى  المغرب 
العقود  عبر  تاريخية  بأمجاد  حافل  عتيد 
الحقد  رغم  واعد  مستقبل  إلى  واألجيال، 
المغرب  واكتساح  الكائدين  وكيد  الدفين 
للقارة االفريقية، و تمكنه من اعادة الدفئ 
تسبب  االفارقة،  االخوة  مع  عالقاته  الى 
وال  تعد  ال  كسور  و  خسائر  في  للجزائر 
يبكون  الفتنة  جنراالت  جعل  و  تحصى، 
المملكة  غياب  طيلة  بنوه  ما  أطالل  على 
عن االتحاد االفريقي، و ما كلفهم ذلك من 
في  راحت  قد  أنها  اليوم  تأكدوا  ماليير 
مهب الريح.، “.. النظام يرفض مصارحة 
مع  التصعيد  بأّن  العلم  أخذ  بغية  نفسه 
المغرب ال يمكن أن يأتي له بشرعّية وال 

يريد إدراك أن عهد النفط والغاز 
وأموالهما ولى منذ 

خــريــف عــام 
 1988

للشعب  األولــى  االنتفاضة  حدثت  عندما 
الجزائري في عهد الشاذلي بن جديد ولو 
بحق  حقيقة  يؤمن  الجزائري  النظام  كان 
الشعار  وهــو  للشعوب،  المصير  تقرير 
الذي يبرر به حرب االستنزاف التي يشنها 
حق  إعطاء  إلى  سارع  لكان  المغرب،  على 
نفسه  الجزائري  للشعب  المصير  تقرير 
بكل مكوناته وأطيافه .. ، كل ما في األمر 
المغرب  على  حاقد  الجزائري  النظام  أن 
 ،1975 عــام  فــي  سلمًا  استعاد  لكونه 
أقاليمه  الخضراء”،  “المسيرة  بواسطة 
االحتالل  تحت  كانت  التي  الصحراوية 
الجزائري،  النظام  استخدم  اإلسباني. 
الذي ال يزال يعيش في أيام  الحرب الباردة، 
على  حربه  في  اسمها “بوليساريو”  أداة 
“الجمهورية  بقيام  واعــتــرف  المغرب، 
جمهورية  بقيت  الــتــي  الصحراوية” 
وهنا  األرض”  على  لها  وجود  ال  فضائية 
األمين  أكد  بعدما  القاضية  الضربة  تأتي 
العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش 
حول  األمـــن  مجلس  ــى  إل تــقــريــره  فــي   ،
“البوليساريو”  أن   ، المغربية  الصحراء 
األمم  لــدى  قانوني  وضــع  بــأي  تتمتع  ال 
تقاريره  في  جاء  وكما  وبالفعل،  المتحدة 
ثالث  في  أشار  غوتيريش،  فإن  السابقة 
في  البوليساريو  “ممثل  إلى  مناسبات 
“ممثل  ــى  إل مطلقا  ولــيــس  نيويورك” 
باألمم المتحدة” وهذا التأكيد  المتجدد 
في  المستوى  رفيع  مسؤول  من  الصادر 
األمم المتحدة ينفي بشكل قاطع ونهائي 
االنفصالية  للجماعة  الزائفة  االدعــاءات 
مزعومة  تمثيلية  على  بتوفرها  المسلحة 
لدى المنظمة األممية ، من هذا كله النظام 
من  االكتفاء  يريد  ال  الجزائري  العسكري 
المغرب،  ضد  العدائية  السياسات  نهج 
واتخاذ القرارات الكارثية وخاصة إغالق 
المغربية  الطائرات  أمام  الجوي  المجال 
المدنية  والعسكرية طافحة تنم عن غباء 
..أصبح  كبير  ديبلوماسي 
طموحات  أن  الــمــؤكــد  مــن 
لتوسيع  المتنامية  المغرب 
السياسي  تــأثــيــره  ــرة  ــ دائ
المستوى  على  واالقتصادي 
اإلقــلــيــمــي تــظــل مــزعــجــة 
أن  إلى  العسكر  نظام  داخل 
مهووسة  الجزائر   أصبحت 
نفسها  بإثبات  متزايد  بشكل 
كقوة إقليمية بعد سنتين من 
وانحسار  الداخلية،  القالقل 
دورها منذ فترة زمنية أطول، 
بدال  اإلقليمية  القضايا  في 
واالستجابة  المصارحة  من 
الجزائري  الشعب  لتطلعات 
حلحلة  ــى  عــل ــبـــاب  ــكـ واالنـ
األزمــــات الــالمــتــنــاهــيــة في 
ــمــاء والــتــمــويــن والـــدواء  ال
ــيــب  ــحــل واألكـــســـجـــيـــن وال
عسكر  يــفــضــل  ــا،  ــيـــرهـ وغـ
أمــوال  يــبــذروا  أن  الجزائر 
إعالمية  دعاية  على  الشعب 
وينفقوا  ومتجاوزة،  مبتذلة 
على  الــجــزائــريــيــن  دنــانــيــر 
البائدة!  البروباغندا  مجالت 
تغرد  “دولة  ُمـــرة   حقيقة 
عكس  وتسير  السرب  خارج 

المنطق !
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السادس،  محمد  للملك  واحترامه  تقديره  عمق  عن  تعبيره  فرانسيس  البابا  جــدد 
وحفاوة  وبلدا  ملكا  المغرب  عن  جدا”  الجيد  واالنطباع  الذكريات  “جميل  مستحضرا 

استقبال لما زاره سنة 2019.
 2023 الجديد  العام  تهاني  لتبادل  السنوي  التقليد  بمناسبة  الفاتيكان،  بابا  ونوه 
الذي أقامه البابا فرانسيس على شرف السلك الدبلوماسي، بـ”العالقات الجيدة والقوية 
مع  بـ”النموذجية”،  إياها  واصفا  المغربية”،  والمملكة  الرسولي  الكرسي  بين  والمميزة 
تجديده تمنيه استقبال الملك محمد السادس في حاضرة الفاتيكان، قائال: “إنها الزيارة 

التي يوليها أهمية وعناية خاصتين”.
جدير بالذكر أن رجاء ناجي مكاوي، سفيرة المغرب لدى الفاتيكان، تولت تقديم التهنئة 

بحلول العام الجديد 2023 بمناسبة التقليد السنوي سالف الذكر.

خوسيه  اإلســبــانــي،  الخارجية  وزيــر  أعلن 
المستوى  رفيع  االجتماع  أن  ألباريس،  مانويل 
 2 و   1 يومي  سينعقد  وإسبانيا،  المغرب  بين 
فبراير في الرباط، مشيدا بالشراكة االستراتيجية 
المكثفة التي تربط بين إسبانيا والمغرب والتي 
“على  قائمة  جديدة”  “مرحلة  برأيه،  تعكس، 
الشفافية والتواصل الدائم واالحترام المتبادل”.

األوروبـــي  واالتــحــاد  الخارجية  ــر  وزي ــال  وق
رئيس  أن  ألباريس  مانويل  خوسيه   ، والتعاون 
سيلتقي،  سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية،  الحكومة 
بالملك بمحمد السادس في اجتماع يشارك فيه 
أكثر من عشرة وزراء من حكومة مدريد”، وذلك 

يومي 1 و2 فبراير بالرباط.
المخطط  “من  أنه  اإلسباني،  الوزير  وأضاف 
“سيتم  وأنه  االتفاقيات”،  من  كبير  عدد  توقيع 
تغطية جميع قطاعات عالقتنا الوثيقة والمهمة 

والمتينة، والتي تم تعزيزها في عام 2022”.
كما سيتناقش االجتماع رفيقع المستوى بين 
والدفاع  الهجرة  “قضايا  وإسبانيا،  المغرب 

واألمن”، بين البلدين.
المستوى  رفيع  االجتماع  هــذا  ينعقد  ولــم 

في  عقده  المقرر  من  وكــان   .2015 يونيو  منذ 
دجنبر 2020 ، غير أنه تم تأجيله “بسبب أزمة 
العالقات بين الجانبين بسبب استقبال إسبانيا 

لزعيم البوليساريو في ربيع 2021.
شهدت  ومــدريــد،  الرباط  بين  العالقات  لكن 
تطورات عقب إعالن حكومة سانشيز عن دعمها 
بالصحراء  الــذاتــي  للحكم  المغربي  للمقترح 
محمد  الملك  استقبل   ، أبريل   7 وفي  المغربية. 
في  سانشيز  إسبانيا،  حكومة  رئيس  السادس، 
العاصمة المغربية ، حيث وقعا إعالًنا مشترًكا 
يحدد خارطة طريق جديدة للعالقات. وتم االتفاق 
فيه على إعادة فتح الحدود أمام حركة البضائع 

واألشخاص وعقد هذا االجتماع.
وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة القائمة 
على  البلدان  يلتزم  وإسبانيا،  المغرب  بين 
االهتمام  ذات  المواضيع  بمعالجة  الخصوص 
مع  والتشاور”،  الثقة  من  “بروح  المشترك، 
البلدين  بين  القائمة  العمل  مجموعات  تفعيل 
متعدد  الثنائي  التعاون  إطــالق  إعـــادة  قصد 

القطاعات.

انعقاد االجتماع رفيع املستوى مطلع فرباير املقبل وزيارة مرتقبة لرئيس الحكومة اإلسبانية بيدرو سانشيز للمغرب

الملك  اإلســبــانــي،  العاهل  ــال  ق
العالقات  إن  ــســادس،  ال فيليبي 
والمغرب  إسبانيا  بين  القائمة 
تمضي قدما على أسس “أكثر قوة 

ومتانة”.
السادس،  فيليبي  الملك  ــد  وأك
لسفراء  السابع  المؤتمر  خــالل  
الخارج،  في  المعتمدين  إسبانيا 
مرحلة  دشنا  المغرب،  “مع  أنــه 
قدما  المضي  لنا  تتيح  جــديــدة 
متانة”،  وأكثر  أقــوى  أســس  على 
التي  الطريق  خارطة  بفضل  وذلك 
الماضي،  أبريل  في  اعتمادها  تم 
بها  قــام  التي  ــزيــارة  ال بمناسبة 
ــة،  ــي ــان ــحــكــومــة اإلســب رئــيــس ال
بدعوة  للمغرب  سانشيز،  بيدرو 
محمد  الملك  الجاللة  صاحب  من 

السادس.
أن  على  اإلسباني  العاهل  وشدد 
الحوض  دول  مــع  ــالده  ب عــالقــات 
ــم الــعــربــي  ــال ــع الــمــتــوســطــي وال
حيث  من  أولوية  وذات  “متميزة 
والثقافة”،  والتاريخ  الجغرافيا 
مع  تتقاسم  مدريد  أن  إلى  مشيرا 
هذه البلدان “روابط عميقة للغاية، 

وكذا احتياجات وفرص”.
القول  إلى  إسبانيا  ملك  وخلص 
أساس  تشكل  المنطقة  “هذه  إن 

من  فإنه  لذلك،  وازدهــارنــا،  أمننا 
االهتمام  تعزيز  للغاية  الضروري 

بالجوار الجنوبي”.
الطريق  خــارطــة  أســاس  وعلى 

المغرب  بين  القائمة  الــجــديــدة 
على  الــبــلــدان  يلتزم  وإســبــانــيــا، 
المواضيع  بمعالجة  الخصوص 
“بروح  المشترك،  االهتمام  ذات 

تفعيل  مع  والتشاور”،  الثقة  من 
بين  القائمة  العمل  مجموعات 
البلدين قصد إعادة إطالق التعاون 

الثنائي متعدد القطاعات.

بــدور   ، المتحدة  ــات  ــوالي ال ــادت  أشـ
تحت  بالتقدير،  يحظى  الــذي  المغرب 
محمد  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  قــيــادة 
دعم  في  القدس،  لجنة  رئيس  السادس، 

قدما  والدفع  الفلسطيني  الشعب 
منطقة  في  والسالم  الدولتين  بحل 

الشرق األوسط.
وزارة  بــاســم  المتحدث  وقـــال 
برايس،  نيد  األمريكية،  الخارجية 
خاصة  عالقة  تجمعه  “المغرب  إن 
بالفلسطينيين، بالطبع فإن صاحب 
هو  السادس  محمد  الملك  الجاللة 
عن  المنبثقة  القدس  لجنة  رئيس 
ونحن  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 
مساعدة  فــي  المغرب  دور  نقدر 
وفي  الفلسطيني  الشعب  ومواكبة 

دعم حل الدولتين”.
ــرض تـــطـــرقـــه إلـــى  ــعـ ــي مـ ــ وفـ
المغرب  بين  العالقات  استئناف 
برايس  السيد  وصف  وإسرائيل، 
أن  مــؤكــدا  ب”الرائدة”  المملكة 
الـــروابـــط بــيــن الــبــلــديــن أتــاحــت 

“مزايا حقيقية” و”فرصا جديدة للسالم 
واالزدهار”.

مؤتمر  خـــالل  الــمــتــحــدث،  ــاف  وأضــ

األجنبية  الصحافة  مركز  في  صحفي 
إلى  االنــخــراط  “سنواصل  بواشنطن، 
جانب إسرائيل ودول أخرى في المنطقة 
دائرة  توسيع  لمحاولة  خارجها  وحتى 

فرص التطبيع هذه، وسنبحث عن فرص 
الدول  هذه  بين  التعاون  لتعزيز  أخرى 

وبين إسرائيل وجيرانها”.

النقب،  منتدى  حول  سؤال  على  وردا 
الدبلوماسية  بــاســم  الــمــتــحــدث  ذكـــر 
المنتدى  هــذا  أعــضــاء  ــأن  ب األمريكية 
على  تركز  عمل  مجموعات  عدة  شكلوا 
األمن  تهم  رئيسية،  مجاالت  ستة 
النظيفة،  والــطــاقــة  اإلقــلــيــمــي، 
واألمـــــن الـــغـــذائـــي والــمــائــي، 
والتعليم  والسياحة،  والصحة، 

والتعايش.
العمل  مــجــمــوعــات  وتــســعــى 
الــمــســؤول، “إلى  يــوضــح  هـــذه، 
بمبادرات  قدما  والمضي  تعزيز 
ــاء  ــضــ ــ ــن األع ــيـ الـــتـــنـــســـيـــق بـ
لتشجيع  للمنتدى  المؤسسين 
الــتــكــامــل  جوهره:  يــشــكــل  مـــا 
والتنمية  والــتــعــاون  اإلقليمي 
بما  المنطقة،  شــعــوب  لصالح 
التي  المبادرات  بالطبع  ذلك  في 
تعزيز  على  تعمل  أن  شأنها  من 
وتحسين  الفلسطيني  االقتصاد 
جودة عيش الشعب الفلسطيني.

وقال برايس إن “منتدى النقب 
الفرص”،  وخلق  الجسور  بناء  ــروم  ي
مشددا على أهمية العمل من أجل إيجاد 

حل للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني.

أمريكا تشيد بريادة امللك محمد السادس يف دعم 
الفلسطينيني ولصالح حل الدولتني

»بابا الفاتيكان« ُيشيد بالعالقات املميزة
 مع املغرب ويتطلع الستقبال امللك محمد السادس

ملك إسبانيا : العالقات مع املغرب تمضي قدما على أسس »أكثر قوة ومتانة«

أكد رئيس الحكومة اإلسبانية، بيدرو سانشيز، أن 
خارطة الطريق الجديدة بين المغرب وإسبانيا التي 
تم اعتمادها في أبريل الماضي، خالل الزيارة التي 
الملك  الجاللة  صاحب  من  بدعوة  للمغرب  بها  قام 
محمد السادس، تضع “التعاون الثنائي على أسس 

أكثر متانة”.
السابع  المؤتمر  تــرأس  الــذي  سانشيز،  وشــدد 
لسفراء إسبانيا المعتمدين في الخارج، على أن هذه 
ستعزز  البلدين  بين  العالقات  من  الجديدة  المرحلة 

“الثقة المتبادلة”.
اإلسبانية  الحكومة  رئيس  أكد  أخــرى،  جهة  من 
على أهمية “االستقرار” في شمال إفريقيا “للمضي 
أن  “يجب  مضيفا  ازدهارا”،  أكثر  تعاون  نحو  قدما 
أولوية  الجنوبي  جوارنا  في  واألمن  االستقرار  يظل 

قصوى”.
خالل  أنــه  سابق  وقــت  في  “قلت  سانشيز  وقــال 
قمة  سننظم  األوروبــي،  لالتحاد  اإلسبانية  الرئاسة 
المستوى  على  الجنوبي  الجوار  مع 
األوروبي، قصد تفعيل وتطوير هذه 
أن  يجب  التي  اإليجابية  األجندة 
تجمعنا مع جيراننا الجنوبيين”.

الطريق  خارطة  أســاس  وعلى 
بمعالجة  البلدان  تعهد  الجديدة، 
المواضيع ذات االهتمام المشترك 
والتشاور”،  الثقة  من  “بروح 
العمل  مجموعات  تفعيل  مع 
قصد  البلدين  بين  القائمة 
إعادة إطالق التعاون الثنائي 

متعدد القطاعات.

بيدرو سانشيز: خارطة الطريق 
بني إسبانيا واملغرب تضع التعاون 

الثنائي على أسس أكثر متانة

●العدد: 70 ●من 01 إلى 16 يناير 2023



4 متابعات

لعبة التوازن الحساسة لفرنسا يف املنطقة املغاربية 
ماكرون يف مواجهة املغرب هل سيقدم تنازالً لغوًيا بشأن الصحراء املغربية ؟

دقيًقا   2023 عــام  يكون  أن  المتوقع  من 
مع  عالقاته  في  مــاكــرون  إلمانويل  بالنسبة 
إظهار  عليه  سيتعين  حيث  إفريقيا،  شمال 
كيف  والجزائر.  المغرب  بين  دقيق  تــوازن 
ظل  في  اآلخر  تنفير  دون  أحدهما  يسترضي 
التوتر بين الجزائر والرباط والذي وصل إلى 

العالقات الدبلوماسية في صيف 2021؟
ما  حد  إلــى  كانت  فرنسا  أن  التقليد  كــان 
الجزائر  مــع  رابطها  وأن  للمغرب،  مــؤيــدة 
مضطرب بشكل ال يمكن إصالحه، على الرغم 
من الحفاظ عليه، مع أن كاًل منهما يتعايش أو 
وزارة  في  التاريخ.  من  اإلرث  هذا  مع  يتكيف 
موقف  مقولة  تلخص  الفرنسية  الخارجية 
بالجزائر  يبدآ  الفرنسي  ‘‘الرئيس  باريس: 
السياق  تطور  أن  غير  بالمغرب”.  وينتهي 
بعض  إلى  باإلضافة  اإلقليمي  االستراتيجي 
أعاد  الفرنسية  الدبلوماسية  في  التغييرات 
توازن  نقطة  إيجاد  يتعين  المشهد.  تشكيل 
بالمخاطر،  محفوفًا  االختبار  ويبدو  جديدة. 

تقول صحيفة ‘‘لوموند’’.
المقبلة  الــزيــارة  أن  ‘‘لوموند’’  اعتبرت 
إلى  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  للرئيس 
األول’’  في ‘‘الربع  تتم  أن  المفترض  الرباط، 
قيما  مــؤشــرا  ــجــاري، ستعطي  ال الــعــام  مــن 
اإلليزيه.  قــررهــا  التي  التقويم  إعـــادة  على 
أن  ُيفترض  إذ  بقوة،  مرتقبة  الــزيــارة  فهذه 
الفرنسية– العالقة  في  جليدية  مرحلة  تنهي 

االحتكاكات  من  سلسلة  في  تمّثلت  المغربية، 
ملف  من  باريس  موقف  التأشيرات،  أزمــة   –
ماكرون  إيمانويل  رهان  المغربية،  الصحراء 
الجزائري، إلخ.. – والتي غّذت القلق العميق 
الخارجية  وزيرة  قامت  وقد  العاصمتين.  بين 
الرباط  إلى  بزيارة  كولونا،  كاثرين  الفرنسية 
ساعد  مما  الماضي  ديسمبر  شهر  منتصف 
وأعلنت  ما.  حــد  إلـــى  الــعــالقــة  دفء  عــلــى 
على  المفروضة  القيود  رفع  المناسبة  بهذه 
ردا  سبتمبر عام 2021،  شهر  في  التأشيرات 
المغربية  القنصلية  السلطات  رغبة  عدم  على 
في إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين غير 

المرغوب فيهم على األراضي الفرنسية.
وتقول الصحيفة إن من وجهة نظر المغرب، 
فالتهدئة على جبهة التأشيرات لن تكون كافية 
كي تستعيد العالقات الثنائية بريقها السابق، 
تهم  التي  الوحيدة  الدبلوماسية  القضية  ألن 
يهدف  حيث  المغربية،  الصحراء  هي  الرباط 
إلى  اليوم  الخارجية  المملكة  سياسة  جوهر 
على  الدول  من  ممكن  عدد  أكبر  من  الحصول 
يدفع  ما  وهــذا  الصحراء،  بمغربية  اعتراف 
الصريحة  المغرب  دعــوة  وفــق  ‘‘لوموند’’، 
إلى فرنسا إلى اإلعتراف رسمًيا بـ ‘‘مغربية’’ 
الصحراء ، وهي خطوة اتخذها في نهاية عام 

2020 الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، 
أو، على األقل، أن تذهب باريس إلى أبعد من 

المغربية  الذاتي  الحكم  لخطة  الترويج  مجرد 
التي تصفها الخارجية الفرنسية، منذ عرضها 

في عام 2007 ، بأنها ‘‘أساس لمناقشة جادة 
وقابلة للتصديق’’. فهذه الصيغة التي كانت 

رائدة وقتها باتت الرباط اليوم ترى أنها غير 
كافية، بل عفا عليها الزمن، بالنظر إلى الموقف 
الجديد لواشنطن أو التغيير في موقف مدريد.

من  المغربية  المملكة  تطلب  السياق  في 
العالقات  فــي  مقاربتها  ‘‘تجديد’’  فرنسا 
الثنائية من أجل ‘‘التكيف’’ مع ‘‘التغيير في 
تحرر  أي  اإلقليمي’’،  الجيوسياسي  المناخ 
المغرب بطموحاته المتزايدة، بتنويع شراكاته 
تشكيل  حتى  وروسيا(  )الصين  الخارجية 
ما  ــذا  وه إســرائــيــل،  مــع  أمني  شبه  تحالف 
سيشكل تحديا بالنسبة لماكرون خالل زيارته 

المقبلة للرباط، تضيف لوموند.
بشأن  لغوًيا  تــنــازاًل  مــاكــرون  سيقدم  هــل 
الصحيفة،  تتساءل  ؟،  المغربية  الصحراء 
فرفض باريس المضي قدمًا في المصادقة على 
الذي  الراهن  الوضع  على  المغرب،  يطلبه  ما 
خالل  كولونا  كاترين  الخارجية  وزيرة  تركته 
الجهود  للخطر  يعرض  قد  للرباط،  زيارتها 
المبذولة إلحياء العالقة الثنائية المتعثرة بين 

البلدين.
ينطوي  قد  الرباط  لمطالب  الرضوخ  لكن 
على خطر آخر، وهو استعداء الجزائر داعمة 
جبهة البوليساريو التي يحاول ماكرون معها 
المشروع  وهو  للمصالحة،  التاريخي  الرهان 
الكبير القريب من قلبه، ويطبع مقاربته للمغرب 

العربي.

بن  أحمد  البحريني،  النواب  مجلس  رئيس  جدد 
سلمان المسلم موقف بالده الداعم والمساند لسيادة 
وضمان  الجنوبية  أقاليمها  على  المغربية  المملكة 

أمنها واستقرارها.
استقباله،  خالل  المسلم  سلمان  بن  أحمد  وأعرب 
خالد  المغربية  المملكة  لدى  البحرين  مملكة  سفير 
فتح  على  البحرين  حرص  عن  المسلم،  سلمان  بن 
قنصلية لها في مدينة العيون المغربية ، حسب ما 

ذكرت وكالة األنباء البحرينية.
عمق  على  البحريني  النواب  مجلس  رئيس  وأكد 
بين  تجمع  التي  الوثيقة،  األخوية  العالقات  ومتانة 
الرغبة  ظل  في  المغربية،  والمملكة  البحرين  مملكة 
المشتركة لتوطيد كافة مسارات التعاون الثنائي في 
البرلماني  المجالين  في  خاصة  المجاالت  مختلف 
واالقتصادي، وفتح آفاق أرحب “بما يخدم المصلحة 

المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين”.
العالقات  أن  المسلم  سلمان  بــن  أحمد  وأبـــرز 
البلدين  بين  الــمــتــعــددة  ــشــراكــات  وال المتميزة 
حكمة  بفضل  ونموا  رسوخا  زادت  قد  الشقيقين، 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البلدين  قــائــدي 
عيسى آل خليفة وأخيه صاحب الجاللة الملك محمد 
وروابــط  وشائج  من  بينهما  يجمع  وما  السادس، 

وثيقة.
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  بجهود  أشـــاد  كما 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، 
المجاالت  جميع  في  التعاون  مسارات  تعزيز  في 
التعاون  تطوير  ومواصلة  التنموية،  والقطاعات 
شأنه  من  لما  البلدين،  بين  المشترك  والتنسيق 
والشعبين  للبلدين  المشتركة  المصالح  تحقيق 

الشقيقين.

“أكسيوس”  مـــوقـــع  ــل  ــق ن
ــن  ــي ــن مــســؤول ــ األمـــريـــكـــي ع
يشترط  المغرب  أن  إسرائيليين 
على  المملكة  بسيادة  االعتراف 
فتح  مقابل  الصحراءالمغربية 

سفارة في تل أبيب.
اتخاذ  عــن  المغرب  ويمتنع 
عالقته  فـــي  كــبــيــرة  خـــطـــوات 
رؤيــة  تتضح  حتى  بإسرائيل 
الصحراء  في  للنزاع  أبيب  تل 
ــك  ــة، ويــــربــــط ذلـ ــيـ ــربـ ــغـ ــمـ الـ
اإلسرائيلية  باتخاذالحكومة 
موقفا واضحا بشأن الصحراء.

ــيــن  وقـــــال أربـــعـــة مــســؤول
وسابقين  حاليين  إسرائيليين 
مسؤولين  إن  "أكسيوس"  لـــ 
مــغــاربــة طــالــبــوا، فــي األشــهــر 
إسرائيلي  باعتراف  األخــيــرة، 
ــي كل  رســـمـــي بــالــصــحــراء فـ
الــمــســؤولــون  فيها  أثـــار  مـــرة 
ترقية  مــســألــة  اإلســرائــيــلــيــون 

مكتب االتصال إلى سفارة.
ــرب مــكــاتــب  ــغ ــم ــح ال ــت ــت واف
إسرائيل  في  دبلوماسية  اتصال 
يونيو  وفي  السفارات.  من  بدال 
صرحت  الــمــاضــي،  ــعــام  ال مــن 
الداخلية  وزيرة  شاكيد،  أييليت 
لوسائل  ــذاك،  ــ آن اإلســرائــيــلــيــة 
إســرائــيــل  بـــأن  محلية،  ــالم  إعـ
على  المغربية  بالسيادة  تعترف 

الخارجية  وزارة  لكن  الصحراء؛ 
ماتراجعت  سرعان  اإلسرائيلية 
ــة إن  ــل ــائ عـــن بــيــان شــاكــيــد ق
المغربية  الذاتي  الحكم  “خطة 

للصحراء هي تطور إيجابي”.
وزيــر  زار  ــع،  ــي أســاب ــعــد  وب
العدل اإلسرائيلي المغرب، وقال 
من  جزء  هي  الصحراء  إن  علنا 
الخارجية  وزارة  لكن  المغرب؛ 
مرة  بنفسها  نــأت  اإلسرائيلية 
أخرى عن وكررت موقفها األكثر 

دقة.

وقــــــــــال الــــمــــســــؤولــــون 
تصريحات  في  اإلسرائيليون، 
الحكومة  إن  نقلته“أكسيوس”، 
اآلن،  حتى  قــررت،  اإلسرائيلية 

عدم الخوض في هذه القضية.
ــون  ــؤولـ ــسـ ــمـ ــقـــد الـ ــتـ ــعـ ويـ
الحكومة  أن  اإلســرائــيــلــيــون 
في  مشكلة  تواجه  لن  الجديدة 
المغربية،  بالصحراء  االعتراف 
نتنياهو  ــال  آمـ إلــى  مشيرين 
األشهر  فــي  زيارةالمملكة  فــي 

المقبلة.

وزير الخارجية اإلسباني ..مدريد تتطلع لعالقة أفضل مع الجزائر وموقفنا الداعم للصحراء املغربية ثابت
قال وزير الخارجية اإلسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن إسبانيا 
على  بالنفع  يعود  بما  الجزائر،  مع  العالقات  “أفضل  إلــى  تتطلع 
الجزائر  إلى  ممدودة”  تتمسك “بيدها  مدريد  حكومة  وأن  الطرفين”، 

العاصمة.
وأضاف رئيس الدبلوماسية اإلسبانية، في حوار مع وكالة “أوروبا 
تربطها  التي  تلك  مثل  عالقة  تريد  “مدريد  أن  اإلسبانية،  بريس” 
بجيرانها اآلخرين، “تقوم على االحترام المتبادل، والمنفعة المتبادلة، 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتلك التي تسترشد بالصداقة”.
عقوده  دائما  يحترم  موثوق  مورد  الجزائر  “أن  ألباريس،  واعتبر 
األزمــة  ــدالع  ان بعد  ذلــك  تجلى  وقــد  بالغاز،  يتعلق  فيما  الدولية” 
عمليات  “هناك  بأن  اعترف  لكنه  الماضي؛  مارس  في  الدبلوماسية 
تعليق  الجزائر  قــرار  عقب  البلدين،  بين  محجوبة  تــزال  ال  تجارية 
لمخطط  سانشيز  حكومة  دعم  بسبب  يونيو”،  في  الصداقة  معاهدة 

الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
شيء  أي  تفعل  لم  إسبانيا  “أن  الشأن  هذا  في  ألباريس  وأوضح 
لعرقلة هذه العمليات التجارية، كما أنه في كل مرة نكتشف فيها عملية 
السياسة  ألن  األوروبية؛  المفوضية  إلى  إرسالها  نواصل  محظورة، 

التجارية هي سياسة تجارية مشتركة”.

رئيس مجلس النواب 
البحريني يجدد دعم 
بالده لسيادة املغرب 
على أقاليمه الجنوبية

موقف إسرائيل من قضية الصحراء املغربية ُيعرقل 
خطوة فتح السفارتني بني الرباط وتل أبيب
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َعْرَبَدُة نظام شـنقريحة يف بطولة الشان 2022 ..
ُتنِهي أحالم الجزائر بإحتضان الكان 2025 ..

»إنها أفضل كأس عالم على اإلطالق، تنظيم 
مليون   25 تهتف،  الحناجر  آالف  عادي،  غير 
أرجنتيني خلف لون واحد، كرة القدم معجزة 
انتقدهااآلخرون  التي  الرائعة  بالدنا،بالدنا 
بشدة«. هكذا قال معلق المباراة النهائية في 
األرجنتين  فوز  بعد   1978 عام  العالم  كأس 
بالبطولة، ومن أجل هذه اللحظة فعل النظام 
العسكري األرجنتيني بقيادة الجنرال خورخي 
ليطهر  فعله  يمكن  مــا  كــل  فيديال  رافــائــيــل 
األرجنتيني  الشعب  بدماء  الملطخة  أياديه 
وآالمه، والذي كان يعاني من القمع والتعذيب 
وإنتهاك صارخ لحقوق اإلنسان ومن التدهور 
االقتصادي و اإلجتماعي المغلف بدكتاتورية 
عسكرية خانقة بعد إنقالب دموي على النظام 
السياق  نفس  في   ،  1976 سنة  الديمقراطي 
األديب األرجنتيني خوان خيلمان كتب معلقا 
الجنرال  األرجنتيني  الدكتاتور  صورة  على 
التي   1978 العالم  كأس  يسلم  هو  و  فيديال 
دانييل  المنتخب  لقائد  األرجنتين  في  أقيمت 
أفيون  هي  اليوم  القدم  ''كرة  أنذاك:  باساريال 

الشعوب و ليس الدين''. 
الجماهير  عشق  و  القدم  كــرة  جماهيرية 
الــريــاضــات  أكــثــر  جعلها  لها  الالمتناهي 
تاريخها  طوال  السياسي  لإلستغالل  عرضة 
الزال  و  ظهر  اإلستغالل  لهذا  تجلي  أكثر  و   ،
و سيبقى عند األنظمة الشمولية الدكتاتورية 
التابعة  الجمهوريات  في  مثال  العسكرتارية، 
الفاشية  األنظمة  و  سابقا  الشرقي  للمعسكر 
بدايات  إسبانيا  و  ألمانيا  و  إيطاليا  فــي 
الالتينية  أمريكا  ديكتاتوريات  و  الثالثينات 
اليوم  و  الثمانينات  و  السبعينات  سنوات 
تم  حيث   ، الجزائري  العسكرتاري  النظام  مع 
و  الجزائري  المواطن  بكرامة  القدم  كرة  ربط 
مشاركة منتخب بسيادة الوطن ؛ فهذا النظام  
يعتبر  أن أي إنتصار للمنتخب و أن أي إنجاز 
رياضي هو إنتصار للجيش و الدولة و تثبيت 

لوهم القوة اإلقليمية الضاربة !! 
إن اإلستغالل السياسي لألحداث الرياضية 
من خالل نسب إنجازات المنتخب أو األندية 
بهدف  الفالني  الجنرال  أو  المبجل  للزعيم 
إلهاء الجماهير و تضليلها أو إكتساب شرعية 
شعبية مهزوزة يعتبر من أكثر األفعال الشنيعة 
الفاشلة  األنظمة  من  العديد  لدى  إستخداما 
سياسا وإجتماعيا و الذي يؤدي ضريبة هذا 
التضليل المتعمد هي الشعوب التي سرعان ما 
تستفيق من حالوة النصر أمام واقع إجتماعي 

مخزي و مؤسف .
لطالما  البئيس  السياسي  اإلستغالل  هذا 
أجل  من  العسكرالجزائري  النظام  إليه  إلتجأ 
في   ، الخارجية  و  الداخلية  هزائمه  تغطية 
الجزائري  المنتخب  إنتصار  يعتبر  مرة  كل 
هزيمة لدول الجوار أو الفوز بفرصة إحتضان 
التحتية  البنية  على  تفوقا  رياضية  منافسة 
للجيران، لكن مع منافسات بطولة أمم أفريقيا 
للمحليين )الشان 2022 ( تجاوز هذا النظام 
مفهوم  غير  ربط  في  المعقول  حــدود  الحاقد 
لرحلة المنتخب المغربي نحو مطار قسنطينة 
كأن  الجوي  مجالها  على  الجزائر  بسيادة 
في  متخصص  كوموندو  سيرسل  المغرب 
شباب  رياضيين  ليس  و  الخاصة  العمليات 
كــرة  لــعــب  ــر  األخــي و  األول  همهم  مــغــاربــة 
في  )هم  تمثيل،  أحسن  بلدهم  تمثيل  و  القدم 
جيدا  المدربة  األســود   من  مجموعة  الحقيقة 
اإلنتصارات  تحقيق  و  بالكؤوس  الفوز  على 
فبسبب   ) العالمية  الكروية  القوى  إخضاع  و 
الفريق  هذا  بها  يتميز  التي  الرياضية  الروح 
المغربي و حالة الصفاء الذهني التي توفرها 
األطر التقنية و الفنية بعيدا عن الضغوطات 
و الممارسات الغير مهنية و الغير إحترافية 
فإن هذا الفريق قادر على خلق معجزات أخرى 

تنضاف إلى أنتصارات مونديال قطر .
للمنتخب  الُمِذل  الخروج  نجد  المقابل  في 
اإلفريقية  األمم  كأس  منافسات  من  الجزائري 
من  الصاعق  اإلقصاء  ثم   2021 بالكاميرون 
المنتخب  يد  على  العالم   كأس  في  المشاركة 
المهزلة  و  األخيرة  الدقائق  في  الكاميروني 
على  شنيع  إعتداء  من  العالم  شاهدها  التي 
المنتخب المغربي في وهران بمناسبة ألعاب 
البحر األبيض المتوسط ، كل هذه اإلنتكاسات 
بحتة  رياضية  أو  كــرويــة  ألســبــاب  تكن  لــم 
فالمنتخب الجزائري هو حامل اللقب اإلفريقي 
و   2021 الــعــرب  بــكــأس  الــمــتــوج  و   2019
تصنيفه العالمي كان جيدا و يلعب له العبون 
الكبرى  ــات  ــدوري ال مختلف  فــي  متمرسون 
عالميا لكن السبب الرئيسي إلنتكاسات الكرة 
عامة  بصفة  الجزائرية  والرياضة  الجزائرية 
الذي  الرهيب  و  الكبير  النفسي  الضغط  هو 
يسبب الشتات الذهني المرهق الذي يتعرض 
من  التقني  و  الفني  الطاقم  و  الالعبون  له 
بالغات  شكل  على  شنقريحة  الجنرال  نظام 

عسكرية و تدوينات من الرئاسة الجزائرية ثم 
مقاالت حماسية في المجلة الرسمية للجيش 
لإلعالم  المهني  الغير  للتعامل  بــاإلضــافــة 
و  الرياضية  المهمة  طبيعة  مع  الجزائري 
مزايدات  و  سياسية  مسارات  إلى  تحويلها 
فارغة  فمثال أثناء تغطية القنوات الجزائرية 
األمم  كــأس  في  الجزائر   منتخب  لمشاركة 
إعتبار  تم  فقد   2021 بالكاميرون  اإلفريقية  
مفتوحة  مواجهة  هو  المنافسات  مشاركته 
المنتخب  أن  و  خاصة  المغرب  ضد  أخــرى 
الجزائري واجه في الدور األول حلفاء المغرب 
الصحراء  قضية  في  له  الداعمين  التقليديين 
المغربية ) سيراليون- ساحل العاج - غينيا ( 
كل هذه العوامل و أمور أخرى أثرت على آداء 
المنتخب الجزائري و لو تتذكرون فقد جعلته 
لقمة صائغة لفيلة ساحل العاج صاحبه خروج 
مذل من الكان ، فهزيمة الجزائر الكروية في ذلك 
الوقت و الزالت هي واحد من األوجه المتعددة 
لهزائم النظام  الجزائري في مختلف المجاالت 

و على جميع المستويات :
يفتقر  ضعيف  رئاسي  بنظام  سياسيا   -
ــري مــمــا جعله  ــزائ ــج لــشــرعــيــة الـــشـــارع ال
القوى  و  الجنراالت  يد  في  سياسية   رهينة 
العسكرتارية المختلفة و قراراته ترتهن لنتائج 

صراعات أجنحة الدولة .
الفساد  سببها  خانقة  بأزمة  -إقتصاديا 
المالي و اإلداري المستشري في البالد بشكل 
في  الحكامة  مفهوم  لغياب  باإلضافة  كبير 
التدبير و التسيير  نتج عنها طوابير ال نهائية 
بلد  في  الحليب  و  الزيت  و  السميد  أجل  من 
الدعم  تقدم  التي  اإلقتصادية  القوة  أنه  يدعي 
الدول  على  الديون  تسقط  و  للجيران  المالي 

اإلفريقية .
نتيجة  خانقة  مجتمعية  بأزمة  إجتماعيا   -
إحجتاجات  و  اإلقتصادية  ــة  االزم تداعيات 
العشوائي  التدبير  بسبب  تتوقف  ال  قطاعية 
اإلقتصاد  على  كــورونــا  جائحة  لتداعيات 

الجزائري الغير مهيكل .
ــارات  ــي اإلخــت نتيجية  ديــبــلــومــاســيــا    -
فتح  و  الجزائرية  للديبلوماسية  المتطرفة 
بحس  إدارتها  تحسن  ال  ديبلوماسية  جبهات 
سابقا  فرنسا  مع  الــذل  كموقف  إستراتيجي 
على  اإلعــتــذار  مــاكــرون  برفض  إنتهى  ــذي  ال
الديبلوماسية  الشطحات  و  الجزائر  إهانة 
حرب  خلق  محاولة  و  اإلفريقي  اإلتحاد  في 
وهمية في الصحراء المغربية و  التدخل الغير 
المدروس في الملف الليبي بخط أحمر وهمي 
والعالقات المشبوهة مع محور الشر ) إيران 

على  التطاول  ثم  الحوثيون(   - اهلل  حزب   -
التآمر  و  للمغرب  الديبلوماسية  اإلختيارات 

على وحدته الترابية .
فهزيمة  الرياضة  الهزائم  من  مجموعة  ثم 
المنتخب الجزائري و الخروج المذل من كأس 
إفريقيا بالكاميرون ثم إقصاؤه من كأس العالم 
الصفعة  هي  كانت  قاتل  كاميروني  هدف  بعد 
الشارع  معه  و  الجزائري  النظام  تلقاها  التي 
المغيب بتحقيقه إنتصارات وهمية و ترويج 
خطاب المؤامرة الخارجية ؛ اليوم في منافسات 
الشان 2022 تتكرر نفس القصة و يظهر قائد 
شنقريحة  الجنرال  الجزائري  الجيش  أركان 
متوسطا المشهد ) بدون صفة رياضية ( إلى 
الكروية  القيادات  من  الجزائر  ضيوف  جانب 
نيلسون  ملعب  إفتتاح  في  القارية  و  الدولية 
نشاز  وضع  في  العاصمة  بالجزائر  مانديال 
خارج األعراف و القوانين الرياضية و هو أمر 
البطوالت  أن  رغم  مستحب  غير  و  مستهجن 
العسكرية و المؤسسات العسكرية في العالم  
بها الكثير من األطر و الكوادر و المواهب التي 
تنحني لها القامات ، لكن ما يقوم به الجنرال 
شنقريحة بالتنطع وراء المدنيين و البحث عن 
الصور التذكارية هو إهانة لفلسفة المؤسسة 
لديها  التي  المعمور  دول  كل  في  العسكرية 
حول   تتمحور  وحيدة  و  واحدة  مقدسة  مهمة 

حماية الحدود و الدفاع عن الوطن .
العدوان الجزائري الذي تمثل  بمنع المنتخب 
المغربي من حقه المشروع بالمشاركة و الدفاع 
 2022 الشان  منافسات  في  القاري  لقبه  عن 
نظام  يطلقها  التي  األخــيــرة  الرصاصة  هو 
أمام  كروي  إنتحار  في  نفسه  على  شنقريحة 
الدولي  الرياضي  والمنتظم  اإلفريقية  القارة 
غبي  ميكانيكي  بشكل  نفسه  يستبعد  حيث 
عن التنافس إلحتضان منافسات الكان 2025 
؛الخطأ الرياضي الجسيم الذي إرتكبه النظام 
طريق  عن  اإلفريقية  الكرة  حق  في  الجزائري 
التمسك بمبررات شوفينية شمولية و بخطاب 
قريب لقاموس الحرب مرتبط بمفهوم السيادة 
الموقف  يضعف  الجوي  المجال  و  األمــن  و 
كبير  بشكل  مستقبال  التنافس  في  الجزائري 
المرونة  تمتلك  ال  الدولة  هذه  أن  يؤكد  و  جدا 
السياسية و الكياسة الديبلوماسية المطلوبة 
لتنظيم كأس إفريقيا في 2025 التي ستشارك 
ممثلة  الضاربة  اإلفريقية  الكروية  القوة  فيها 
المركز  إنتزع  الــذي  األطلس  أســود  بمنتخب 
على  مباشر  بشكل  تنافس  و  عالميا  الرابع 

الكأس الذهبية في مونديال قطر 2022.
المهنية  بصفته  شنقريحة  الجنرال  حضور 

ألركان  رئيس  و  الدفاع  لوزير  كنائب  الصرفة 
رياضي  ملعب  تدشين  في  الجزائري  الجيش 
جياني  السيد  الفيفا  رئيس  جانب  إلى  مدني 
إنفانتينو و رئيس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة 
القدم - الكاف - السيد باتريس موتسيبي يطرح 
أكثر من عالمة إستفهام حول الهدف األساسي 
و  الـــدورة  هــذه  تنظيم  من  الجزائري  للنظام 
األحادية  ــراءات  اإلجـ صحة  و  قانونية  مــدى  
الجانب التي إتخذها النظام الجزائري في حق 
المنتخب المغربي حامل اللقب و الفريق األكثر 
المقابلة  الجهة  في  بالكأس؛  للفوز  ترشيحا 
َر  َعبَّ القدم  لكرة  الملكية  الجامعة  بالغ  أن  نجد 
المغرب  مطالب  على  عقالنية  و  منطقية  ِبـُلَغـة 
لقبه  عن  الدفاع  و  المشاركة  في  المشروعة 
ـَل المسؤولية  القاري و بشكل هادئ و متزن َحـمَّ
حامل  المغربي  المنتخب  إلبعاد  التاريخية 
إلى  الشان  منافسات  في  المشاركة  من  اللقب 
النظام الجزائري، الجزائر اليوم تبدو أنها في 
حيث  حقيقية  ديبلوماسية  و  سياسية  ورطــة 
أظهر هذا النظام على صبيانيته و ِقَصِر نظره 
و ضبابية الرؤية لديه و فهمه التقني المحدود 
 " ُمَسمَّى  تحت  لألمور  البسيط  الميكانيكي  و 
قرار سيادي" و ذلك  بإبعاد المنتخب المغربي 
الجزائري  النظام  تخص   - سياسية  ألسباب 
وحده -  عن منافسات إفريقية ينظمها اإلتحاد 
اإلفريقي لكرة القدم - الكاف - هو أمر يستدعي 
و  اإلفريقية  الكرة  مآل  و  واقع  في  تأمل  وقفة 
صورة  على  تؤثر  عدوانية  ــرارات  ق هكذا  بأن 
تبذلها  الذي  الجهود  في  و  بإفريقيا  القدم  كرة 
آخــرون  و  لقجع  كــفــوزي   ( اإلفريقية  األطـــر 
مبدأ  تحقيق  أجل  من  الفيفا  دواليب  داخل    )
من  غيرها  و  القدم  كرة  في  المجالية  العدالة 
كرة  بأوضاع  النهوض  ألجل  النبيلة  األهــداف 
القدم في إفريقيا ؛ اليوم اإلتحاد اإلفريقي أمام 
كرويا  المغرب  إنصاف  إما   : حقيقي  إمتحان 
و  القانونية  ــراءات  اإلجـ إتخاذ  و  رياضيا  و 
التأديبية المناسبة في حق دولة مارقة رياضيا 
هي الجزائر  أو إعطاء الشرعية لمهزلة رياضية 
الرياضية  األعراف  و  الرياضي  القانون  تخرق 
التصرفات  من  بابا  تفتح  و  القارية  و  الدولية 
المزاجية و القرارات العشوائية  الغير متطابقة 
بها  الجاري  الدولية   و  اإلفريقية  القوانين  مع 

العمل .
السيد فوزي لقجع و الجامعة الملكية لكرة 
القدم إتخذت بشكل إستراتيجي و بكل الهدوء 
المناسب  الوقت  في  المناسب  القرار  الــالزم 
بالطريقة المناسبة و بشكل أنيق صاغت  بلغة 
التوت  ورقت  أسقط  صادما  و  قويا  ردا  الكبار 

النظام  لطميات  و  عنتريات  و  بهلوانيات  على 
لكرة  اإلفريقي  اإلتحاد  ورط   الذي  الجزائري  
القدم  لكرة  الــدولــي  اإلتــحــاد  و  الكاف  القدم 
األركان   متكاملة  رياضية"  في"جريمة  الفيفا 
المنافسات  من  المغربي  المنتخب  بإستبعاد 
ما  هذا  و  جزائرية  داخلية  سياسية   - ألسباب 
البعثة  لصور  العالمية  اإلعــالم  وسائل  نقلته 
المغربية و الطائرة المغربية في مطار الرباط 
تنتظر الموافقة الجزائرية بعد إستكمال جميع 
اإلجراءات البروتوكولية المرتبطة بالموضوع 
و التي تزامنت مع وصول وفد الفيفا و الكاف و 
معاينته لعناصر المنتخب المغربي في قاعات 
اإلفريقي   و  الدولي  الوفد  إنتقال  قبل  اإلنتظار 
للمشاركة في سحب القرعة لكأس العالم لألندية 
الذي ستنظمه المملكة المغربية بكل مسؤولية  

في فبراير المقبل .
ألسباب  ــه  أن نجد  ماسبق  على  تأسيسا 
مرتبطة بغياب المرونة لدى الجانب الجزائري 
أمم  بطولة  في  المشاركة  نستطع  لم  لألسف 
لنفس  و   2022 الشان(   ( للمحليين  إفريقيا 
األسباب المرتبطة بالرعونة الجزائرية تقترب 
النسخة  إلستقبال  أكــثــر   الــمــغــرب  حــظــوظ 
 ( اإلفريقية  األمم  لكأس  الثالثين  و  الخامسة 

الكان (  2025 .
بالعودة لقصة كأس العالم 1978 و لنهاية 
فيديال  خورخي  األرجنتيني  الدموي  الجنرال 
ــان يـــروج لنفسه صــورة  الــدكــتــاتــور الـــذي ك
تتميز بمالمح حادة و صارمة  مدعيا القوة و 
الكبرياء و األنفة فقد قضى ما تبقى من سنين 
باز   - ماركوس  سجن  في  باردة  بزنزانة  عمره 
بالعاصمة بوينوس أيريس بعد اإلنقالب عليه 
سنة 1981 و محاكمته بالسجن مدى الحياة و 
تحولت األلسنة التي كانت تهتف له و تناصره  
إما خوفا أو  رياءًا أو  نفاقًا إلى ألسنة تسبه 
بأفظع و أبشع  األلفاظ  ليموت في ماي 2013 
داخــل  المرحاض  فــي  ميتًا  عليه  عثر  حيث 
زنزانته ولم تقم له جنازة عسكرية بعد تجريده 
من رتبته العسكرية  في لحظة تحول الجنرال 
القوي الذي مات بإشاره واحدة من يده اآلالف 
من األرجنتينيين إلى مجرد شخصية بائسة في 
التاريخ و لم يعد هناك  شخص واحد يستطيع 
لم  و  فعله  ما  بعد  مناصرته  أو  حبه  يدعى  أن 
تنفعه الماليير التي أهدرها من خزانة الدولة 
لينال منتخبه كأس العالم و لم تشفع له فرحة 
الشعب األرجنتيني بالفوز بالكأس و استمر في 
أعينهم مجرد .. قاتل .. ديكتاتور .. سفاك للدماء 
: و لم يعد على ألسنة الشعب األرجنتيني عقب 

وفاته إال جملة واحدة ) المجرم القاتل مات (.
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متابعات

رئيس الحكومة ووفد من الكونغرس األمريكي يؤكدان بالرباط 
على العالقات االستثنائية بني املغرب والواليات املتحدة

6

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إن ” الدول المجتمعة بمنتدى النقب 
باإلمارات العربية المتحدة، ناقشوا تبادل المعلومات من أجل تعزيز القدرات 

العسكرية وتحقيق األمن اإلقليمي.
ديريك  األمريكي،  الخارجية  وزير  مستشار  عن  العبرية  الصحيفة  ونقلت 
شوليت، إن ” وزراء الخارجية الذين سيشاركون في قمة النقب الثانية المقررة 
بالمغرب هذه السنة، سيعملون على تحديد مشاريع ملموسة وتحديد جدول 
أعمال مستقبلي”، مؤكدا، أن “الهدف الذي على أساسه انعقد اجتماع أبو 

ظبي هو المرور إلى األمور العملية عوض االكتفاء بالتصريحات”.
وتبادل  العسكري  التعاون   ” أن  إلــى  أشــار  األمريكي،  الديبلوماسي 
كما  اإلقليمي،  األمن  عمل  مجموعة  اجتماع  في  بالفعل  نوقش  المعلومات 
لها  تتعرض  التي  “التهديدات”  لمناقشة،  يسعون  الست  الدول  ممثلي  أن 
وسبل تأمين حدودها، إلى جانب التغير المناخي واالستعداد للكوارث، كما 
حول  اجتماع  في  المنتدى  أعضاء  الستضافة  تخطط  المتحدة  الواليات  أن 

التهديدات األمنية المختلفة”.
في السياق ذاته قال وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلنكين، في تدوينة 
له عبر تويتر، إن “الدول المجتمعة بمنتدى النقب، قد نجحت في الوصول 

لتقدم “مهم”، من خالل تعزيز التعاون اإلقليمي في مختلف المجاالت”.
الذكر،  سالف  المنتدى  خارجية  وزراء  اجتماع  المغرب  يشهد  أن  وينتظر 
إذ تشير مصادر متطابقة، إلى احتمال انعقاده بالصحراء المغربية تحديدا 

بمدينة الداخلة.

عزيز  الــحــكــومــة،  رئــيــس  عــقــد 
أخنوش  بمقر رئاسة الحكومة في 
أمريكي  وفد  مع  مباحثات  الرباط، 
يضم 7 من أعضاء الكونغرس عن 
الحزبني الديمقراطي والجمهوري.
ــات الــتــأكــيــد  ــاحــث ــب وهــمــت امل
التي  االستثنائية  العالقات  على 
املتحدة،  والواليات  املغرب  تربط 
وطموحة  قوية  شراكة  على  بناء 
وقيم  وتاريخ  وثوابت  ومتنوعة، 
مشتركة تنسجم مع الّرؤية امللكية.
رئيس  أكــد  اللقاء،  هــذا  وخــالل 
البلدين  بني  العالقة  أن  الحكومة، 
ــدة،  ــزات عـ ــكـ ــرتـ ــى مـ ــل ــة ع ــم ــائ ق
السياسي  العنصر  أوال  تشمل 
الحوار  خــالل  مــن  الدبلوماسي، 
ــني الــبــلــديــن  االســتــراتــيــجــي بـ
وتنسيق مواقفهما بخصوص عدد 
وأن  سيما  ال  الدولية،  القضايا  من 
اتفاقيات أبراهام التي انخرط فيها 
دبلوماسيا  نجاحا  تشكل  املغرب 
السالم  من  جديدة  لحقبة  يدشن 

واالستقرار.
ــر رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــ ــا ذك ــم ك
املهم  والعسكري  األمني  بالتعاون 
مكافحة  مــجــال  فــي  البلدين  بــني 

اإلرهاب والجريمة املنظمة.
اتفاق  أن  إلــى  أخنوش  ــار  وأش
مضاعفة  من  مكن  الحر  التبادل 
حجم املبادالت الثنائية أربع مرات 
انتقلت  حيث  عليه،  التوقيع  منذ 
مليار  ونصف  مليار  من  قيمتها 
إلى أكثر من خمسة مليارات دوالر، 
موردا أن اململكة املغربية بإمكانها 

بالنسبة  وصل  حلقة  بدور  القيام 
القارة  في  األمريكية  لالستثمارات 

اإلفريقية.
وأشاد رئيس الحكومة، من جهة 
األمريكية  البرامج  بجودة  أخرى، 
ــة الــتــنــمــيــة  املـــوجـــهـــة ملــصــاحــب
االقتصادية في املغرب على صعيد 
عدد من القطاعات الهامة، الفتا إلى 
املغرب  في  املنجزين  امليثاقني  أن 
تحدي  حساب  مؤسسة  طرف  من 
للنجاح،  نموذجا  يعدان  األلفية 

الذي  اإليجابي  جد  لألثر  اعتبارا 
تركاه على الساكنة املحلية.

الكبير  ارتياحه  عن  أيضا  وعبر 
الذي  الثاني،  امليثاق  تقدم  بشأن 
يختتم في 31 مارس 2023، مبرزا 
 93 تجاوزت  به  االلتزام  نسبة  أن 
في املائة، فيما قاربت نسبة األداء 

78 في املائة.
هذه  خالل  الطرفان،  واستحضر 
في  الثنائية  االتفاقيات  املباحثات، 
في  تساهم  التي  الثقافي،  املجال 

على  الــتــفــاهــم  خــلــق 
اإلنساني  املستوى 
بني الواليات املتحدة 

املغربية  واململكة 
 . شعبيهما و
كــمــا أعــربــا عن 
ــا فــي  ــم ــه ــت ــب رغ
استكشاف السبل 
ــا ملـــواصـــلـــة  ــعـ مـ
ــتــعــاون  ــار ال ــس م

املثمر.

أطلق االتحاد األوروبي مشروع ربط 
بحري يهم تسع دول مطلة على منطقة 
بتكلفة  املــتــوســط،  األبــيــض  البحر 
إجمالية تصل إلى 342 مليون يورو، 
املشروع  هــذا  يربط  أن  ينتظر  حيث 
املغرب والجزائر ودوال أخرى، والذي 
يهدف إلى تجويد خدمات االتصال في 

املنطقة.
لإلستثمار  األوروبي  البنك  وحسب 
يورو  مليون   100 مبلغ  قــدم  ــذي  وال
للمشروع، يرتقب أن يربط نظام الكابل 
أوروبــيــة  دول  خمس  بــني  الــبــحــري 
)البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا 
شمال  فــي  دول  أربــع  مــع  وقبرص( 
وتونس  والجزائر  )املغرب  إفريقيا 
اإلجمالي  طوله  سيبلغ  فيما  ومصر(، 
نقطة   12 وسيشمل  كيلومتر   7100

هبوط في البلدان التسعة املذكورة.
املشروع  أن  ذاته،  املصدر  وأضاف 
يهدف إلى توفير ترقية كبيرة لالتصال 
بني البلدان املستهدفة، حيث سيشمل 
وصالت  التحديد  وجه  على  املشروع 

هبوط  محطات  من  مباشرة  أرضية 
شمال  بلدان  في  البحرية  الكابالت 
والتعليم  البحث  شبكات  إلى  إفريقيا 
أنه  مضيفا  بها،  الخاصة  الوطنية 
أســاس  على  النظام  تشغيل  سيتم 
للقوانني  وفــًقــا  املــفــتــوح،  الــوصــول 

املحلية لكل بلد.
املشروع  أهداف  أن  البنك  وأوضح 
السعة  فائقة  اتصال  شبكة  نشر  هو 
ــا وشمال  ــ بــني بــلــدان جــنــوب أوروب
الكابالت  نظام  يلبي  بحيث  إفريقيا، 
األوروبي  االتصال  احتياجات  أيًضا 
أنه  موضحا  والسعة.  الجودة  عالي 
يمكن أن تشهد نقاط الوصول تطوًرا 
املساعدة  التحتية  البنية  في  كبيًرا 
والــوصــالت  البيانات،  مــراكــز  )مثل 

بالشبكات األخرى(.
كما سيتيح املشروع، ُيضيف املصدر 
التحتية  البنية  إلى  الوصول  نفسه، 
املعلومات  لتكنولوجيا  الحيوية 
املشاركة  وتمكني   )ICT( واالتصاالت
البلدان  لسكان  املعلومات  مجتمع  في 

في منطقة شمال إفريقيا )بما في ذلك 
والجزائر(  ومصر  واملــغــرب  تونس 
دول  أعضاء  خمسة  إلى  باإلضافة   ،
)إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا 

وقبرص(.
املــشــروع  أن  الــبــنــك،  وأضـــــاف 
سيستفيد أيًضا من مساهمة االتحاد 
األوروبي املمولة من مرفق االستثمار 
مليون   40 بقيمة   )NIP( الجوار  في 
املساهمة  هـــذه  أن  مضيفا  ــورو،  ــ ي
األبحاث  مراكز  إلىتواصل  ستؤدي 
في  أقرانها  مع  الجنوبي  الجوار  في 
املنطقة وأوروبا واإلدارات العامة في 

املنطقة.
ــصــدر عــيــنــه، إلـــى أنــه  ــار امل ــ وأش
الوصول  من  املتوسط  جنوب  سيمكن 
ويساهم  ومــوثــو،  آمــن  اتــصــال  إلــى 
والبنية  ــكــار  ــت االب ــي  ف االســتــثــمــار 
التحتية في النمو االقتصادي الشامل 
ــدعــم املـــســـاواة بني  ــدام، وي ــســت وامل
االقتصاد،  في  املرأة  وتقدم  الجنسني 

ويزيد من اإلنتاجية.

المغربي  المركز  أجراه  للرأي  استطالع  أظهر 
المواطنة”  “بارومتر  عنوان  تحت  للمواطنة 
تفاوتا كبيرا في حضور وزراء حكومة أخنوش 

لدى الجمهور المغربي .
فقد  الذكر  السالف  االستطالع  نتائج  وحسب 
جاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
بوريطة  ناصر  بالخارج،  المقيمين  والمغاربة 
الوافي  عبد  الداخلية  وزير  يليه   ، الصدارة  في 
المكلف  الوزير  الثالثة  المرتبة  في  وحل  لفتيت، 
االقتصاد  ــرة  وزيـ ــدى  ل المنتدب  بالميزانية 

والمالية فوزي لقجع
وجاء بوريطة في المرتبة األولى بعدما حصل 
على أعلى نسبة من تصويت المشاركين في هذا 
يليه  بالمائة،   64.7 بلغت  بنسبة  االستطالع، 
ثانيا  لفتيت،  الوافي  عبد  الداخلية،  وزير 
المكلف  الوزير  تم  بالمائة،  بنسبة7.2 
بالميزانية المنتدب لدى وزيرة االقتصاد 
على  بحصوله  لقجع،  فــوزي  والمالية، 

نسبة 7 بالمائة
هذا  في  المشاركون  واخــتــار 
الخارجية  ــر  وزي االستطالع 
بوريطة،  ناصر  والــتــعــاون 
ــوي  ــق ــوره ال ــضـ نــظــيــر حـ
ــدد مـــن الــمــلــفــات  ــ فـــي ع
تلك  خاصة  الخارجية، 
ــدة  ــوحـ ــتـــي تــهــم الـ الـ
للمملكة،  ــة  ــي ــراب ــت ال
تنزيل  ــي  ف ونــجــاحــه 
ــة  ــي ــك ــل ــم الـــــرؤيـــــة ال
بالشق  يــتــعــلــق  فــيــمــا 

الديبلوماسي

االتحاد األوروبي يطلق مشروعا بحريا يربط املغرب والجزائر ودوال أخرى الخارجية األمريكية تعلن اتفاق دول »منتدى 
النقب« على تبادل املعلومات العسكرية

نجاحه يف تنزيل الرؤية امللكية 
يف ملف الصحراء يبوئ بوريطة صدارة 
الوزراء األكثر حضورا يف الشارع املغربي
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قطر تشيد بالجهود األمنية للمغرب باملونديال

الذي  الكبير  بـ”الدور  إشادتها  القطرية  السلطات  أكــدت 
اضطلع به األمن المغربي لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم 
التي احتضنتها دولة قطر شهري نونبر ودجنبر المنصرمين”، 
منوهة بما اعتبرته “الجهود المقدرة للشرطة المغربية التي 

أسهمت في إنجاح بطولة كأس العالم قطر 2022”.
وعّبر رئيس جهاز أمن الدولة بدولة قطر، في رسالة بعثها 
إلى عبد اللطيف حموشي، المدير العام لألمن الوطني ومراقبة 
التراب الوطني، عن شكره وامتنانه، مؤكدا بقوله: “لقد المسنا 
تعاونكم في العديد من اإلسهامات التي كان لها دور كبير في 
النجاح الذي حققته البطولة، والذي اعترف به العالم أجمع”.

وثمن رئيس جهاز أمن الدولة القطري ما وصفها بـ”سرعة 
اللطيف  عبد  جانب  من  الالمحدود  الدعم  وتقديم  االستجابة 
الحدث  هــذا  نجاح  فــي  ــر  األث عظيم  لــه  كــان  مما  حموشي، 
للعالقات  ترسيخا  شكل  التعاون  “هذا  أن  مضيفا  العالمي”، 

األجهزة  بين  المشترك  العمل  لمسيرة  واستكماال  المتميزة، 
األمنية المغربية والقطرية”.

يشار إلى أن مصالح األمن الوطني واكبت السلطات القطرية 
بقطر،  العام  بكأس  المرتبطة  األمنية  الترتيبات  جميع  في 
أو  البطولة  الحتضان  واإلعداد  التحضير  مرحلة  خالل  سواء 
في مجال التدريب على تدبير الحشود في التظاهرات الكبرى 
إضافة إلى إيفاد بعثة أمنية مغربية للمشاركة في مركز القيادة 

والتنسيق لتدبير خطة تأمين البطولة.
الوطني  لألمن  العام  المدير  حموشي،  اللطيف  عبد  وكان 
قطر  لدولة  ميدانية  زيارة  أجرى  قد  الوطني،  التراب  ومراقبة 
اللقاءات  من  عــددا  وعقد  العالم  كأس  فعاليات  انطالق  قبل 
بخصوص  القطريين  األمنيين  المسؤولين  مع  والمباحثات 
قطر  العالم  كأس  بطولة  تأمين  خطة  في  المغربية  المساهمة 

.2022

وفد من الكونغرس األمريكي يبحث بالرباط التهديد اإليراني وتفعيل اتفاقات السالم
متابعات

ــطــة، وزيــر  ــوري ــاصــر ب ــرى ن أجــ
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
ــة املــقــيــمــني  ــاربـ ــغـ اإلفـــريـــقـــي واملـ
الجمعة،  الــيــوم  مساء  بــالــخــارج، 
مباحثات رسمية مع وفد من أعضاء 
عن  ــكــي،  األمــري الــشــيــوخ  مجلس 

الحزبني الديمقراطي والجمهوري.
ــذي  ــد، الـ ــ ــوف ــ ــذا ال ــ ويـــتـــألـــف ه
الحكومة  بــرئــيــس  أيــضــا  الــتــقــى 
روزيــن  جاكي  مــن  أخــنــوش،  عزيز 
بينيت  ومايكل  غيليبراند  وكيرسنت 
ومارك كيلي من الحزب الديمقراطي 
سوليفان  ودان  النكفورد  وجيمس 

وتيد بود عن الحزب الجمهوري.
الحزب  عن  روزين،  جاكي  وقالت 
ــة نــيــفــادا،  الــديــمــقــراطــي فــي واليـ
الــوفــد  إن  صــحــافــي،  ــجــاز  إي ــي  ف
االجتماع  إلــى  يتطلع  األمــريــكــي 
الحكوميني  املــســؤولــني  كــبــار  مــع 
املجتمع  ومنظمات  األعمال  وقــادة 
تعزيز  يمكننا  كيف  ملناقشة  املدني 
من  انــطــالقــا  املشتركة  الــعــالقــات 
لتشمل  وتوسيعها  السالم  اتفاقات 

بلدانا جديدة.
روزين:  السيناتور  شــددت  كما 
إبــراهــيــم  اتــفــاقــيــات  غــيــرت  “لقد 
مما  ــط؛  األوسـ الــشــرق  التاريخية 
غير  وتطبيع  لتعاون  الطريق  مهد 

والشركاء  إسرائيل  بــني  مسبوق 
االتفاقيات  أن  إلى  الفتة  العرب”، 
تساهم بالفعل في اقتصادات الدول 

معا  العمل  على  وتساعدها  األربع، 
ملكافحة العدوان اإليراني.

من جهته، أفاد السيناتور جيمس 

الجمهوري  الحزب  عن  النكفورد، 
في أوكالهوما، بأن الوفد، الذي من 
واإلمارات  إسرائيل  يزور  أن  املقرر 

“تعزيز  إلـــى  يــهــدف  والــبــحــريــن، 
هذه  مع  االستراتيجية  العالقات 

الدول بما فيها املغرب”.
ما  رؤية  يود  أنه  النكفورد  وأبرز 
تحقق على مستوى تنزيل اتفاقيات 
تكامل  إلـــى  أدت  ــتــي  ال أبـــراهـــام 
مسبوقني،  غير  إقليمي  وتــعــاون 
يمكن  التي  السبل  مناقشة  يود  كما 
االتفاقات  هــذه  تعزيز  خاللها  من 

وتوسيعها لتشمل بلدانا أخرى.
الحزب  عــن  السيناتور  وشـــدد 
شريك  املغرب  أن  على  الجمهوري 
مهم وقوة متكاملة في منطقة شمال 
إلى  تعود  بأمريكا  وعالقته  إفريقيا 
ملئات السنني، مبرزا أنه يتطلع إلى 
توسيع نطاق هذه العالقات لتشمل 
القومي  واألمــن  االقتصاد  جوانب 

االستراتيجية. والشراكات 
العمل  نواصل  “بينما  وأضاف: 
ــســالم، ســنــواصــل أنــا  مــن أجــل ال
في  حلفائنا  مــع  العمل  وزمــالئــي 
هــذا  وســيــكــون  األوسط.  ــشــرق  ال
بالنسبة  كبيرة  قيمة  ذا  الــوقــت 
في  أبراهام  اتفاقات  كتلة  ألعضاء 
نــواصــل  حــيــث  الــشــيــوخ،  مجلس 
املنطقة  عــبــر  ــات  ــالق ــع ال تــعــزيــز 
ــداف  ــ ــن خـــالل املــصــالــحــة واأله م

املشتركة”.

الكناري،  جــزر  حكومة  باسم  المتحدث  ــاد  أف
اإلعالم  وسائل  نقلتها  صحافية  تصريحات  في 
زيــارة  سيجري  توريس  فيكتور  بــأن  اإليبيرية، 
السياسية  العالقات  لتدعيم  المغرب  إلى  رسمية 
واالقتصادية المشتركة بناء على توجهات خارطة 

الطريق الموقعة بالرباط.
وستركز هذه الزيارة على قضية ترسيم حدود 
المياه اإلقليمية التي احتلت حيزا مهما من النقاش 
السنوات  في  وإسبانيا  المغرب  من  بكل  الداخلي 
تجاوز  المحلية  الحكومة  تحاول  حيث  الماضية، 
سوء الفهم الذي طبع التصريحات المتعلقة بهذا 
الموضوع بعد الجدل الذي خلقته بعض األحزاب 

السياسية بجزر الكناري.
باسم  المتحدث  كشف  الــخــصــوص،  وبــهــذا 
اإلسبانية  ــالم  اإلع لوسائل  اإلقليمية  الحكومة 
الحدود  لترسيم  المغربية  اإلسبانية  “اللجنة  أن 
مستهل  في  اجتماع  عقد  على  وافقت  البحرية 
القمة  أشغال  تنتهي  حتى  ينعقد  لن  لكنه   ،2023

المشتركة في أوائل فبراير القادم”.
بيدرو  اإلســبــانــيــة،  الحكومة  رئــيــس  وأعــلــن 
سانشيز، قبل نهاية العام الفارط، أن “جزر الكناري 
الحدود  ترسيم  مفاوضات  في  حاضرة  ستكون 
أن  السياق  هذا  في  مبرزا  المغرب”،  مع  البحرية 
هذه  بشأن  بالتزاماتها  الوفاء  ستواصل  “مدريد 

االتفاقية”.
“جزر  أن  على  اإلسباني  المسؤول  شــدد  كما 
الكناري تستفيد من تنفيذ بنود اإلعالن المشترك 
وهي  الماضي”،  أبريل  في  المغرب  مع  الموقع 
في  نتوانى  ولــن  مدريد  أولــويــات  ضمن  “دائما 

الدفاع عن مصالحها”.
وستتناول الزيارة أيضا ملفات أخرى، من قبيل 
الصيد البحري والبحث العلمي وتطوير التعليم 
البيني وتدبير السياحة وتشييد البنيات التحتية، 
وسيكون رئيس حكومة جزر الكناري مرافقًا بوفد 

مهم من رجال ونساء األعمال.
باسم  الرسمي  المتحدث  أكد  اإلطــار،  هذا  في 
حكومة جزر الكناري أن هذه الزيارة لن تتزامن مع 
أشغال القمة المغربية-اإلسبانية، المزمع انعقادها 
بحضور  المقبل،  فبراير  وثاني  فاتح  في  بالرباط 
في  إســبــان  وزراء   10 مــن  أزيـــد 

مختلف القطاعات األساسية.
وأوضح كذلك أن “الهدف من 
هذه الزيارة يتجلى في تدعيم 
المشترك  االقتصادي  االزدهار 
بين البلدين، وتعزيز العالقات 
الفتا  المتميزة”،  السياسية 
تمت  “اللقاء  أن  إلـــى 
بــرمــجــتــه قــبــل بــروز 
ــكــن تم  ــحــة ل ــجــائ ال
عدة  ــرات  م تأجيله 
ــر  ــوت ــت ــســبــب ال ب
ــاســي  ــوم ــل ــدب ال
بين  الــســابــق 

البلدين”.

شكل تشجيع تبادل الخبرات في مجال 
تفاهم  مذكرة  محور  المراقبة  منهجية 
األعلى  المجلس  بين  بالرباط،  وقعت،  
ومحكمة  المغربية  بالمملكة  للحسابات 
اإلسالمية  بالجمهورية  الــحــســابــات 

الموريتانية.
وتندرج هاته االتفاقية، التي وقعها كل 
من زينب العدوي، الرئيس األول للمجلس 
األعلى للحسابات، وحميد أحمد طالب، 
بالجمهورية  الحسابات  محكمة  رئيس 
تعزيز  إطار  في  الموريتانية،  اإلسالمية 
األعلى  المجلس  بين  التعاون  عالقات 
تجسد  والــتــي  الــحــســابــات،  ومحكمة 
العالقات التاريخية المتميزة التي تجمع 

البلدين.
ــى  ــل ــالغ لــلــمــجــلــس األع ــ وحـــســـب ب
تأتي  الــمــذكــرة  هــذه  فــإن  للحسابات 
جديدة  دينامية  إعطاء  أجل  من  أيضا 
الشراكة  األواصر، وتوسيع مجال  لهذه 

والتعاون بين المؤسستين.
تشجيع  على  التفاهم  مذكرة  وتنص 
مجال  في  والخبرات  التجارب  تبادل 
الــقــدرات  وتقوية  المراقبة،  منهجية 
المهنية وتكوين المكونين وتبادل آليات 
باإلضافة  ومنهجياته،  وقواعده  العمل 
واالجتماعات  ــمــشــاورات  ال عقد  ــى  إل
المراقبة  إجراء  وكذا  والعملية  التقنية 

المشتركة.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكدت السيدة 
تمثل  هــذه  التفاهم  مذكرة  أن  العدوي 
التنسيق  لتعزيز  وناجعة  مالئمة  آلية 
والتعاون بين الجهازين، ووسيلة فعالة 
قصد  المهنية  القدرات  دعم  وسائل  من 
كالثورة  المشتركة  التحديات  مواجهة 
الرقمية وندرة الموارد المائية واستدامة 

المالية العمومية.
ومن جهته، أعرب السيد حميد أحمد 
طالب عن فخره بما وصل إليه المجلس 
األعلى للحسابات من مكانة عالية وتميز 
مثال  منه  جعل  الــذي  األمــر  األداء،  في 
يحتذى به في مجال العمل الرقابي، وذلك 
المهمة  والخبرة  العالية  للكفاءة  نظرا 

التي راكمها المجلس.
وخلص البالغ إلى أن الطرفين اتفقا 
لتفعيل  العملية  ــيــات  اآلل وضــع  على 
ينسجم  بما  التفاهم  مذكرة  مقتضيات 
المؤسستين  وانشغاالت  اهتمامات  مع 
كافة  توفير  على  والحرص  الرقابيتين، 
الفعلي  بالتنفيذ  تسمح  التي  الشروط 
لمذكرة التفاهم، والتي ستمكن من إعطاء 
بين  المتميزة  للعالقات  نوعية  دفعة 
المملكة المغربية والجمهورية اإلسالمية 

الموريتانية.

ترسيم الحدود البحرية تقود 
  رئيس جزر الكناري إىل املغرب  

تبادل الخربات يف مجال منهجية املراقبة محور مذكرة تفاهم
 بني املجلس األعلى للحسابات ومحكمة الحسابات املوريتانية

●العدد: 70 ●من 01 إلى 16 يناير 2023
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بوريطة : رسمنا خارطة طريق لخفض 
تكاليف تحويالت املغرتبني األفارقة

اعــتــبــر وزيـــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
العالم،  ومغاربة  اإلفريقي  والــتــعــاون 
ناصر بوريطة، أنه يجب مخاطبة البلدان 
بصوت  األفارقة  املغتربني  تستقبل  التي 
بهدف  ومعلل،  واضــح  وبخطاب  واحــد 
والتأثير  تحويالتهم،  تكاليف  خفض 
في  إعدادها  يجري  التي  القرارات  على 
على  سلبي  أثــر  لها  وسيكون  أوروبـــا، 

التحويالت.
منتدى  خــتــام  ــي  ف ــطــة،  ــوري ب وأكـــد 
خارجية  وزراء  حضره  ــذي  ال الــربــاط، 
إفريقية،  مالية  مؤسسات  ومسؤولو 
وبحث سبل "تخفيض تكاليف تحويالت 
وعيا  هناك  أن  على  األفارقة"،  املغتربني 
بالنسبة  املغتربني  تحويالت  بأهمية 
إلى االقتصاديات اإلقريقية، والتي يجب 

العمل على تعظيمها لخدمة التنمية.
تخفيض  سبل  على  املــنــتــدى  وركـــز 
األفــارقــة،  املغتربني  تحويالت  تكاليف 
إذ  وبــلــدانــهــم،  أســرهــم  تسعف  الــتــي 
للتنمية  العمومية  املساعدات  تتجاوز 
املتأتية من البلدان الغنية واالستثمارات 
التحويالت  تلك  املباشرة.  الخارجية 
التي  الهجرة  األحيان،  بعض  في  تبرر، 
يسعى من ورائها الشخص إلى تحسني 
وضعه املعيشي، والتعبير عن التضامن 

مع ذويه.
وقد تضاعفت التحويالت نحو القارة 
السمراء، منذ 2009، لتصل إلى حوالي 
100 مليار دوالر، إذ توجه حوالي ثالثة 
أرباعها لتوفير السلع الغذائية أو تمويل 
والسكن،  التربية  أو  الصحة  نفقات 

حسب دراسات أنجزتها األمم املتحدة.
نحو  التحويالت  تلك  كلفة  أن  غير 

البلدان اإلفريقية تعتبر مرتفعة جدا، 
إذ بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 
دوالر من قبل املغتربني األفارقة 
8 في املائة، مقابل 6,4 في املائة 
حسب  الــدولــي،  الصعيد  على 

بوريطة،  ناصر  الحظه  ما 
املنتدى  خالل  أكد  الذي 
الترافع  تجاوز  ضرورة 
ــى اتــخــاذ مــبــادرات  إل
تلك  لخفض  ملموسة 

التكاليف.
وشـــــــــــــــــدد 
ــة، فــي  ــطـ ــوريـ بـ

هناك  أن  على  املــنــتــدى،  أشــغــال  ختام 
يتصل  ما  في  بها  القيام  يجب  أمــورا 
يجب  وأخرى  األفارقة،  بني  بالتحويالت 

القيام بها في عالقة مع الشركاء.
من  األكــبــر  الــجــزء  أن  ــى  إلـ ــب  ــ وذه
يستدعي  ما  إفريقيا،  داخل  يتم  الهجرة 
التشريعات  مستوى  على  بجهود  القيام 

والتنسيق والقرارات الواجب اتخاذها.
وقدر عدد املغتربني األفارقة بأكثر من 
داخل  الثلثان   ،2021 في  مليونا   150
الحتمال  عامال  يمثلون  اإلفريقية،  القارة 
إفريقيا،  ــورة  ص لتعزيز  استراتيجي 

وإثراء الجذور في العالم وإثراء القارة.
يجب  التي  للمبادرات  التطرق  وعند 
أنه  على  شدد  الشركاء،  تجاه  بها  القيام 
إطار  في  مشترك  عمل  هناك  يكن  لم  إذا 
بصوت  الشركاء  مخاطبة  مع  التشاور 
التي  األهمية  أثــر  تقليل  سيتم  ــد،  واح

يمثلها املغتربون األفارقة.
واعتبر أنه يجب التوجه إلى الشركاء 
الذين تحتضن بلدانهم املغتربني األفارقة 
أن  على  مشددا  ومعلل،  واضح  بخطاب 
مبادرات من قبل رئاسة االتحاد اإلفريقي 
"عشرية  ألجندة  العليا  اللجنة  ورئاسة 
األفارقة"  واملغتربني  اإلفريقية  الجذور 
ممكن  هو  ما  تسوية  أجل  من  ضرورية، 
في  خاصة  الجاري،  العام  نهاية  أفق  في 
ما يتصل بالقرارات التي يجري إعدادها 
في أوروبا، وسيكون لها أثر سلبي على 

على التحويالت.
التحكم  ضــرورة  على  بوريطة  وشــدد 
وعدم  بالتحويالت،  املتصل  البعد  في 
من  تأتي  التي  لإلحصائيات  االرتــهــان 
ما  أنه  معتبرا  إفريقيا،  خارج  مؤسسات 
فإنه  القارة  من  تأتي  ال  البيانات  دامت 
زوايــا  من  العديد  في  التحكم  يتم  ال 

التحليل والعمل.
منتدى  خالصات  أن  إلى  وانتهى 
الرباط توفر خارطة طريق للتحرك، 
معرفة  هــنــاك  أن  معتبرا 
اليوم بما يجب القيام به، 
الهدف  أن  على  مشددا 
كيفية  فــي  هــو  يبقى 
إلى  اإلرادة  ترجمة 
ملموسة  مــبــادرات 

تجاه الشركاء.

الحليمي يقدم سيناريوهات إعادة النمو االقتصادي ويؤكد على ضرورة استدراك تداعيات األزمات
للتخطيط،  السامي  المندوب  قــدم 
أحمد الحليمي علمي، 3 سيناريوهات، 
إلى  االقتصادي  النمو  آفــاق  ــادة  إلع
وشمولية  استدامة  أكثر  نمو  مسار 
ومرونة، في إطار تقييم الجهود التي 
ستخضع  أنها  مؤكدا  بذلهـا،  يتعين 
ــالل نــدوة  ــر تــعــمــًقــا خـ ــث لــنــقــاش أك

مستقبلية مخصصة لهذا الموضوع.
ــدوة  ن خـــالل  الحليمي،  ــح  وأوضــ
صحفية لعرض الميزانية االقتصادية 
التوقعية لسنة 2023، بأن السيناريو 
“االتجاهي”،  النوع  من  وهو  األول، 
سنة  بحلول  النمو  آفــاق  يستشرف 
على  االعـــتـــمـــاد  ــالل  خــ مـــن   2035
لالقتصاد  الــبــنــيــويــة  الــخــصــائــص 
خالل  معاينتها  تمت  كما  الوطني 

السنوات األخيرة.
السيناريو  أن  الحلمي  ــاف  وأضـ
ُيقيم   ،”NMD“ يسمى  الذي  الثاني، 
لتحقيق  بذلها  يجب  التي  الجهود 
األهداف التي حددها النموذج التنموي 
الجديد، فيما تمت محاكاة السيناريو 
الثالث، ويسمى “قابل للتحقيق”، من 
بذلها  يجب  التي  الجهود  تقييم  أجل 
االعتبار  بعين  األخذ  مع  بها،  والقيام 
لالقتصاد  الممكنة  التمويلية  القدرات 
وتحسين  النمو  ــزيــادة  ل المغربي، 
التنمية  أهـــداف  تحقيق  مستويات 

المستدامة.
المتحدث  أكـــد  ــرى،  ــ أخ جــهــة  ــن  م
نفسه، على ضرورة استدراك تداعيات 

كبير  رهـــان  بــاعــتــبــارهــا  األزمـــــات، 
التي  الصدمات  أن  مبرزا  للمستقبل، 
على  المغربي،  االقتصاد  لها  يتعرض 
تسبب  النسبية،  مرونته  من  الرغم 
أضرارا أكثر استمرارية على الموارد 
اإلنتاجي  المال  ورأس  االقتصادية 

والبشري.
العقد  خالل  أنه  الحليمي،  وكشف 
2010، ونتيجة لصدمة األزمة المالية 
منصب  ألف  المغرب 75  فقد  الدولية، 
العمل،  فرص  خلق  إمكانات  من  شغل 
وانخفضت دينامية نمو المخزون من 

رأس المال المادي بمقدار 0.7 نقطة. 
الخسائر  قــاربــت   ،2022 سنة  وفــي 
أعقاب  فــي  وظيفة  ألــف   22 حــوالــي 
األزمة الصحية لكوفيد19-، واستقرت 
في 1.3- نقطة من حيث دينامية نمو 

مخزون رأس المال.

للتخطيط،  السامي  المندوب  وأبرز 
ستنتهي   2023 سنة  أن  كلمته  فــي 
أقل  تطور  مسار  إلــى  النمو  بــعــودة 
األزمة،  قبل  ما  بفترة  مقارنة  استدامة 
مستوى  على  صغيرة  مكاسب  مــع 
ومخاطر  الكلي  االقتصاد  اختالالت 

غالء كلفة التمويل.
زيادة  أن  ذاتــه،  المتحدث  أكد  كما 
ــة  ــردودي الــتــهــديــدات حـــول تــطــور م
إضعاف  خطر  من  تزيد  الــمــقــاوالت، 
في  المحتمل،  والنمو  لإلنتاجية  أكبر 
سياق ارتفاع تكاليف التمويل. مشيرا 
قد  المحتمل  النمو  مــعــدل  أن  إلــى 
انخفض تدريجيا من حوالي + 4.8% 
الفترة  خالل  السنوي  المتوسط  في 
2000-2009 إلى ما يقرب من 3.4% 

خالل الفترة 2019-2010.
الــجــهــد  “إن  الحلمي:  وقـــــال 
االستثماري، الموجه نحو االنخفاض 
لقياس  وفقا  عــائــده،  تــدهــور  والـــذي 
ــرأس الــمــال  ــ الــمــعــامــل الــهــامــشــي ل
الماضي  العقد  مدى  على   ،)ICOR(
لن   ،9.2 فــي  ليستقر   2019-2010
يمكن من استرجاع الخسائر في نقاط 
على  المسجلة  الوظائف  أو  النمو 
كما  الماضية.  الثالث  السنوات  مدى 
األزمة  قبل  ما  مستويات  استعادة  أن 
فيما يتعلق بمكافحة الفقر والتفاوتات 
خاصة  أبــطــأ،  ستكون  االجتماعية 
أقل  عمومية  سياسات  استمرار  مع 

مالئمة”.

متابعات

إصالح التعليم ..
 خرباء ينبهون وبنموسى : الهدف يتجاوز الوالية الحكومية

ــالت أعـــضـــاء في  ــداخـ تــوقــفــت مـ
والتكوين  للتربية  األعلى  املجلس 
دورة  انعقاد  خالل  العلمي،  والبحث 
جمعيته العامة، عند ما يعتري مسار 
إصالح منظومة التعليم من معيقات، 
وزير  بنموسى،  شكيب  تفاؤل  مقابل 
األولــي  والتعليم  الوطنية  التربية 
تظهر  لن  نتائج  بتحقيق  والرياضة، 

في الوقت الراهن.
ونبهت مداخالت إلى ضرورة إعادة 
وحذف  التعليمية،  املناهج  في  النظر 
وإحاطة  جديدة،  مسارات  وإضافة 
البالغة،  باألهمية  األولـــي  التعليم 
إصــالح  أي  فــي  املنطلق  باعتباره 
التعليم  بــني  الــفــرق  ومحو  مسطر، 
العمومي والخاص واالهتمام بتكوين 

األطر واألساتذة.
بسط  بعدما  ــداخــالت  امل ــاءت  وجـ
بنموسى أمام أعضاء املجلس خارطة 
والتي   ،2026-2022 الــوزارة  طريق 
إنها  أرقامها  عن  امللكي  الحبيب  قال 
"واقعية ومخيفة"، إذ تكشف أن 70 

يتحكمون  ال  التالميذ  من  املائة  في 
السلك  نهاية  عن  الدراسي  املقرر  في 
فقط  املـــائـــة  فـــي  و25  اإلعـــــــدادي، 
يشاركون في األنشطة املوازية ويغادر 

أقسام الدراسة 300 ألف سنويا.
وأكد  شكيب بنموسى، وزير التربية 
والرياضة،  األولي  والتعليم  الوطنية 
أعضاء  بعض  أثـــاره  مــا  على  ردا 
املجلس، أن األمر يتطلب وقتا طويال 
سيساهم  أثير  ما  وأن  النقاش،  من 
نتائج  أن  مؤكدا  األهداف،  تنزيل  في 
لن  ــوزارة  الـ أطلقته  ــذي  ال اإلصــالح 
تظهر إال بعد خمس سنوات من اآلن.

على  يعول  أنه  على  الوزير  وشدد 
ــذي ســيــكــون مــن داخــل  الــنــقــاش الـ
مستعدة  والـــوزارة  نفسه،  املجلس 
التي  اللجان  إطار  في  معه  للتعاون 

سيشكلها.
التي  املرحلية  األهــداف  أن  وأبــرز 
ترتبط  الــطــريــق  ــة  خــارط تحملها 
بأرقام وقياٍس، قائال "هذا فيه جانب 
التربية  موضوع  أن  رغــم  سياسي، 

فيه  لكن  السياسة،  يتجاوز  الوطنية 
أيضا جانب من املحاسبة السياسية"، 
ستكون   2026 أفــق  في  أنــه  مؤكدا 
نتائجها،  حققت  قــد  أهـــداف  هناك 
الوالية  يتجاوز  الخارطة  أهداف  وأن 

الحكومية.
إلى  حــاجــة  هــنــاك  أن  إلــى  ولــفــت 
أن  ــى  إل مشيرا  املــنــاهــج،  مــراجــعــة 
الــعــمــلــيــة انــطــلــقــت فـــي املــســتــوى 
االبتدائي، وأن بعض اإلصالحات في 
سيتم  أنه  كاشفا  تحسني،  إلى  حاجة 
إطالق عملية واسعة ملراجعة مناهج 

مستوى الثانوي اإلعدادي.
الجمعيات  عــدد  إن  الــوزيــر  ــال  وق
النشيطة في التعليم األولي قبل ثالث 
 ،4000 إلى   3000 بني  كان  سنوات 
أقل  إلى  اآلن  العدد  ينخفض  أن  قبل 
من 1000 بعد عمليات انتقاء حسب 
أعضاء  طالبا  ُتحققها،  التي  النتائج 
املجلس بزيارة ميدانية للوقوف على 
العمل الذي تقوم به الوزارة في هذا 

الشأن.
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الجواهري: بنك املغرب عمل على تخفيض تكاليف التحويالت املالية للجالية

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة 
والناطق  البرلمان  مع  بالعالقات  المكلف 
الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس 
أن مراسيم ميثاق االستثمار الجديد التي 
المقبلة،  القليلة  األسابيع  في  ستصدر 
الطاقات  في  االستثمار  تعزيز  شأنها  من 

المتجددة والنظيفة بالمملكة.
المتجددة  الطاقات  بايتاس،أن  أوضح 
السادس  محمد  الملك  جاللة  يرعاه  ورش 
تكثيف  يستدعي  ما  كبيرة،  أهمية  ويوليه 

الجهود لتطويره.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن 
التي  واإلجراءات  االستثمار  ميثاق  قانون 
المالية  واإلمكانيات  المملكة  بها  تقوم 
 2023 سنة  مالية  قانون  في  المرصودة 
استثمارات  وجود  تؤكد  االستثمار  لدعم 
كبيرة ستشهدها المملكة في هذا المجال، 

والتي ستعزز من طاقته اإلنتاجية.

وسبق أن أكدت مؤسسات دولية ووطنية 
أجل  مــن  مهمة  إمــكــانــيــات  للمغرب  أن 
للهيدروجين  العالمي  السوق  في  التموقع 
حول  التوقعات  تتفق  بحيث  األخــضــر، 
الطلب  من  حصة  على  استحواذه  إمكانية 
العالمي على الطاقة تصل إلى 4 في المائة 

في أفق العشرة أعوام المقبلة.
للعالقات  األوروبــــي  المجلس  ــا  ودعـ
ــى دعم  ــدول األوروبـــيـــة إل الــخــارجــيــة الـ
على  إفريقيا  شمال  ودول  المغرب  جهود 
إنتاج  فــي  والتقني  المالي  المستوى 

الطاقات المتجددة والنظيفة.
البنك  من  كل  تقرير  أشاد  أن  سبق  كما 
بنجاعة  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي 
المتجددة،  الطاقات  في  المغرب  استثمار 
من  االستثمارات  هذه  أن  على  والتأكيد 
الوطني  االقتصاد  جاذبية  تعزيز  شأنها 

وإمكانية الحصول على الخط االئتماني.

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف 
الجواهري، أن بنك المغرب اشتغل مع 
قطاع المالية من أجل تخفيض تكاليف 
المغربية  للجالية  المالية  التحويالت 
المقيمة بالخارج وتنويع قنوات تقديم 

هذه الخدمة.
له  كلمة  في  الــجــواهــري،  وأوضــح 
الرباط  منتدى  أشغال  افتتاح  خالل 
المالية  التحويالت  تكاليف  لتخفيض 
للمغتربين األفارقة، أنه تم إحداث بنية 
تحتية بنكية ترتكز على القرب وطدت 
العالقة بين المغاربة المقيمين بالوطن 
أن  إلى  مشيرا  بالخارج،  ومواطنيهم 
في  التفكير  إلى  سباقا  كان  “المغرب 
التحدي الذي يطرحه ارتفاع التكاليف 
المقترنة بهذه التحويالت، ما حذا به 
إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للشركات 

العاملة في المجال”.
ــه، أن  ــ وأضــــاف، فــي الــســيــاق ذات
مبكر  وقــت  “في  استشرف  المغرب 
جدا” مسألة ارتفاع تكلفة التحويالت 
“قرر  المغرب  بنك  أن  مبينا  المالية، 
على  ينص  بند  أي  رفع   2009 خالل 
حــصــريــة الــفــاعــلــيــن الــدولــيــيــن في 
نظرائهم  نحو  األمــوال  تحويل  مجال 
تخفيض  إلــى  أفضى  مما  بالمغرب، 

التكاليف بشكل كبير”.
وسجل والي بنك المغرب أن المملكة 
طورت منذ عدة عقود بنية تحتية بنكية 
العابر  الحضور  أســاس  على  تقوم 
للحدود من أجل دعم الجالية المغربية 
المقيمة بالخارج، الفتا إلى أن األبناك 
المغربية حاضرة في 27 دولة إفريقية 
فضال  أوروبية  دول   7 في  فروع  ولها 
عن خمسين مكتبا تمثيليا عبر مناطق 

مختلفة من العالم.
من  المتأتية  العائدات  وبخصوص 
المقيمة  المغربية  الجالية  تحويالت 
بــالــخــارج، أوضــح الــجــواهــري أنها 
في   37 بنسبة  تاريخية  قفزة  سجلت 
المائة  في   13 و  خالل 2021،  المائة 
في   8 نسبة  بذلك  لتشكل   ،2022 في 

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.
التي  المعيقات  عن  حديثه  ــدى  ول
العالية،  التكاليف  مشكلة  تــكــرس 
مشروع  المغرب  بنك  والي  استحضر 
ــي  األوروب االتــحــاد  بلدان  في  قانون 
من  األجنبية  البنوك  منع  على  ينص 
تقديم خدمات بنكية لزبنائها المقيمين 

في إحدى دول االتحاد.
إلى  ــار،  ــ اإلط هــذا  فــي  أشـــار،  كما 
المتعلقة  ــات  ــدراس ال مــن  بعضا  أن 
تؤكد  والتنمية  التحويالت  بسؤال 
للمغتربين  اإلنتاجي  االستثمار  أن 
األفارقة في بلدانهم األصلية “ما يزال 

ضعيفا”.
المنتدى  ــذا  هـ انــعــقــاد  أن  وأكـــد 

وتحول  تخوف  “سياق  مع  يتزامن 
الباراديغمات”،  مستوى  على  عالمي 
الرقمية  اآلليات  بروز  عزز  الذي  األمر 

شأنها  من  والتي  األمـــوال،  لتحويل 
وأكثر  تكلفة  “أقل  خــدمــات  توفير 
سرعة وأمانا”، مبرزا أن بنك المغرب 

الخدمات  رقمنة  ألهمية  منه  “وإدراكا 
المالية، وضع هذه المسألة في صلب 
مجموعة  اتخاذ  تم  حيث  انشغاالته، 

من المبادرات لتشجيع هذه الدينامية 
وتــســريــعــهــا خـــالل ســيــاق األزمـــة 

الصحية”.
المطروحة،  التحديات  ولــتــالفــي 
دعــا الــجــواهــري إلــى الــقــيــام بعمل 
قبل  مــن  النطاق  واســع  دبلوماسي 
هذه  من  للتحذير  اإلفريقية  البلدان 
والعمل  المقلقة  الدولية  التطورات 
وصيانة  اإلنجازات  على  الحفاظ  على 
السيما  األصلية،  البلدان  مع  الروابط 

مع األجيال األخيرة من المهاجرين.
األفــارقــة  المغتربين  ــدد  ع ويــقــدر 
بأكثر من 150 مليونا في سنة 2021، 
وبلغ  اإلفريقية،  الــقــارة  فــي  ثلثاهم 
خالل  الفئة  هــذه  تحويالت  إجمالي 
الفترة ما بين )2010-2020( أكثر من 
610 مليارات دوالر أمريكي في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، و440 
مليار دوالر أمريكي في أفريقيا جنوب 

الصحراء.
المحلي  بالناتج  يتعلق  مــا  وفــي 
في  التدفقات  هــذه  تمثل  اإلجمالي، 
بالنسبة  المائة  في   1.7 المتوسط 
للمنطقة األولى خالل الفترة المذكورة، 
و 2.4 في المائة في المنطقة الثانية. 
ومع ذلك، يتم استثمار 10 في المائة 

فقط من التحويالت في مشاريع.

بايتاس : استثمارات كبرية ستشهدها اململكة يف الطاقات املتجددة

متابعات

ــوش، رئــيــس  ــنـ ــز أخـ ــزي قـــال ع
في  مــاض  المغرب  إن  الحكومة، 
تــعــزيــز رصــيــد إجـــــراءات ورش 
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية 
العمل  فــي  أولـــويـــة  ــبــاره  ــاعــت ب

الحكومي.
الشروع  تم  أنه  أخنوش،  وأفاد 
بإعطاء االنطالقة الفعلية لمشاريع 
ــة في  ــي ــغ ــازي تــهــم تــكــريــس األم
العمومية،  والمؤسسات  اإلدارات 
المرتفقين  وتوجيه  إلرشاد  وذلك 
الــنــاطــقــيــن بــالــلــغــة األمــازيــغــيــة 
لالستفادة  تواصلهم  وتسهيل 
بالصحة  المتعلقة  الخدمات  من 

والعدل والثقافة.
ـــرز رئــيــس الــحــكــومــة أنــه  وأبـ
مهم  مــالــي  غــالف  تخصيص  تــم 
المقبلة  ــوات  ســن ــع  ــ األرب خـــالل 
وكذا  األمازيغية  األنشطة  لدعم 

المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين 
التراث المادي والالمادي للثقافة األمازيغية.

اللغة  إدراج  تعميم  فــي  الــشــروع  إلــى  وأشـــار 
لوحات  وعلى  اإلدارات  مقرات  داخل  األمازيغية 

المواقع  وكذا  النقل  ووسائل  والتشوير  التسمية 
اإللكترونية.

أكد  والتنظيم،  التشريع  بمجال  يتعلق  وفميا 
المعهد  مع  بشراكة  شرعت  الحكومة  أن  أخنوش 
الملكي للثقافة األمازيغية بالتأسيس لترجمة ونشر 

النصوص التشريعية والتنظيمية 
الجريدة  في  العامة  الصبغة  ذات 

الرسمية باللغة األمازيغية.
ــراءات  وأبـــرز أن كــل هــذه اإلجـ
نابعة من االلتزام الثابت للحكومة 
في  الــورش  بهذا  قدما  بالمضي 
تناسق تام مع التعليمات الملكية 
رقم  التنظيمي  والقانون  السامية 
الطابع  بتحديد  المتعلق   26.12
الرسمي للغة األمازيغية وكيفيات 
وفي  التعليم  مجال  في  إدماجها 
ــعــامــة ذات  ــاة ال ــحــي مــجــاالت ال

األولوية.
ــام كــلــمــتــه، جـــدد  ــتـ ــي خـ ــ وفـ
للوزراء  دعوته  الحكومة  رئيس 
والفعلي  الــجــاد  ــراط  ــخ االن ــى  إل
الورش  هذا  تنزيل  في  للمساهمة 
المادية  اإلمكانيات  كل  وتوفير 
والبشرية واللوجستيكية المتاحة 
إلنجاحه، مؤكدا على ضرورة التنسيق وااللتقائية 
وفق  المسطرة  األهـــداف  تحقيق  على  القادرين 
اآلجال المحددة في خارطة الطريق التي باشرتها 

الحكومة.

عزيز أخنوش: غالف مالي مهم لدعم األمازيغية
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العامة،  النيابة  رئاسة  كشفت 
سيرها  حول  سنوي  تقرير  ضمن 
الجنائية  للسياسة  وتنفيذها 
مجموع  أن   ،2021 سنة  برسم 
القاصرين  ــزواج  ب اإلذن  طلبات 
ناهزت 28 ألفا و930 طلبا خالل 
بشأنها  تــقــدمــت   ،2021 ســنــة 
ألفا   50 بحوالي  العامة  النيابة 

و363 ملتمسا.
العامة،  النيابة  رئاسة  وأبرزت 
وتتبع  مواكبة  على  حرصت  التي 
ضمن  ــه  ــ وإدراج الــقــاصــر  زواج 
بــرامــجــهــا االســتــراتــيــجــيــة، أن 
بما  تقدموا  العامة  النيابة  قضاة 
لتطبيق  ملتمسا   5191 مجموعه 
القانون من أصل مجموع الطلبات 
تتجاوز  ال  بنسبة  أي  المسجلة؛ 
تقدموا  أنهم  كما  المائة،  في   18
بما  باالستجابة  ملتمسا  بـ3269 
من  المائة  في   11 نسبة  يشكل 

مجموع الملتمسات المقدمة.
ــدد الــتــقــريــر عــلــى أن ذلــك  وشـ
يزكي انخراط النيابات العامة في 
الجهود المبذولة لتكريس الطابع 
االستثنائي لزواج القاصر، وأنها 
أصبحت تتفاعل مع كل ملف على 
الفضلى  للمصلحة  رعــيــا  حــدة 
القضائي،  اإلذن  موضوع  للقاصر 

شاركت  قد  كانت  وأنها  خاصة 
 2020 مراكش  إعــالن  توقيع  في 
النساء  ضد  العنف  على  للقضاء 
لال  األمــيــرة  سمو  رئــاســة  تحت 

مريم.

اإلحصائية  المعطيات  وأبرزت 
النيابة  أن  التقرير  في  الـــواردة 
 3484 إجـــراء  التمست  العامة 
بــحــثــا اجــتــمــاعــيــا لــلــتــأكــد من 
اإلذن  بطلب  المحيطة  الــظــروف 

أيضا  والتمست  القاصر،  بزواج 
فيما  طبية،  خبرة   7597 إجــراء 
 10 في  معا  إجراءهما  التمست 
إطار  في  وذلك  ملفا،  و328  آالف 
الــواردة  التعليمات  مع  تفاعلها 

ع/د  ن  ر  2س/  عــدد  الــدوريــة  في 
 21 بتاريخ  توجيهها  السابق 
تقديم  إلى  الرامية   2020 أكتوبر 
ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي 
االقتضاء  عند  معا  طبية  وخبرة 
ألف   20 مجموعه  بما  للتأكد 
رفض  إلى  يرمي  ملتمسا  و235 
في   70 يشكل  بما  قاصر،  تزويج 
المائة من عدد الطلبات المسجلة.
يشكل  ذلك  أن  التقرير  وسجل 
سنة  مــع  مقارنة  مهما  ارتفاعا 
2020، التي عرفت رفض 12 ألفا 
و773 طلبا بنسبة 65 في المائة 

من مجموع الطلبات.
ــرى، تــظــهــر  ــ ــ ــن جـــهـــة أخـ ــ ومـ
التفصيلية  اإلحصائية  المعطيات 
بحسب الدوائر القضائية لمحاكم 
االستئنافية  الدائرة  أن  المملكة، 
من  عــدد  أكبر  سجلت  بمراكش 
القاصرين،  بــزواج  اإلذن  طلبات 
إذ قدم أمام محاكمها ما مجموعه 
4819 طلبا، وذلك بنسبة 16,65 
الطلبات  مجموع  من  المائة  في 
الوطني،  الصعيد  على  المسجلة 
مقارنة  ملحوظا  ارتفاعا  مسجلة 
تسجل  التي  الفارطة  السنة  مع 
قدرها  بزيادة  طلبا،   3318 فيها 

45 في المائة.

رقم صادم !.. 3187 طفال
 تم التخلي عنهم سنة 2021

اليأس يتسلل لألسر املغربية..
و مؤشر الثقة يرتاجع ألدنى مستوى

السامية  المندوبية  أعدته  تقرير  كشف 
لدى  الثقة  مؤشر  “تطور  حــول  للتخطيط، 
من  الرابع  للفصل  التابع  المغربية”،  األسر 
سنة 2022، أنه في منحاه التنازلي، أي أنه 
البحث،  بداية  منذ  له  مستوى  ألدنى  وصل 

سنة 2008.
وسجل التقرير، أن مؤشر ثقة األسر، انتقل 
إلى 46,6 نقطة عوض 47,4 نقطة المسجلة 
خالل الفصل السابق، و61,2 نقطة المسجلة 

خالل الفصل الرابع من السنة الماضية.
ويتم حساب مؤشر ثقة األسر على أساس 
مستوى  بتطور  تتعلق  مــؤشــرات،  سبعة 
السلع  اقتناء  وفرص  والبطالة،  المعيشة، 
المالية  الوضعية  تطور  وكــذا  المستدامة، 

لألسر.
وتشير المعطيات التي أدلى بها التقرير، 
إلى أن معدل األسر التي صرحت في الفصل 
مستوى  بتدهور   2022 سنة  مــن  ــرابــع  ال
معيشتها، خالل 12 شهرا السابقة، بلغ نسبة 
83,1 بالمئة، فيما اعتبرت 11,8 بالمئة منها 
وهكذا،  تحسنه.  بالمئة  و1,5  مستقر،  أنه 
استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي، 
ناقص 6,74  عوض  نقطة،  ناقص 78,0  بلغ 
 55,2 وناقص  السابق،  الفصل  خالل  نقطة، 
نقطة خالل نفس الفصل من السنة الماضية.

المعيشة  مستوى  تطور  بخصوص  أمــا 

نصف  من  فأكثر  المقبلة،  شهرا   12 خــالل 
األسر )52,4 بالمئة( تتوقع تدهوره، و2,38 
بالمئة استقراره، في حين ترجح 4,9 بالمئة 
المؤشر  هذا  رصيد  استقر  وهكذا،  تحسنه. 
 41,6 ناقص  عوض  نقطة،   43,0 ناقص  في 
 1,3 وناقص  السابق،  الفصل  خالل  نقطة، 
نقطة خالل نفس الفصل من السنة الماضية.

وفيما يتعلق بالبطالة خالل الفصل الرابع 
من  بالمئة   85,0 توقعت   ،2022 سنة  من 
األسر مقابل 4,5 بالمئة، ارتفاعا في مستوى 
وهكذا  المقبلة.  شهرا  الـ12  خالل  البطالة 
استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي، 
 5,83 ناقص  مقابل  نقطة،   79,6 ناقص  بلغ 
 77,6 وناقص  السابق،  الفصل  خالل  نقطة 
نقطة خالل نفس الفصل من السنة الماضية.

من  بالمئة   79,9 أن  المعطيات،  وأفــادت 
سنة 2022،  من  الرابع  الفصل  خالل  األسر، 
بشراء  للقيام  مالئمة  غير  الظروف  تعتبر 
بالمئة   9,6 رأت  حين  في  مستديمة،  سلع 

عكس ذلك.
في المقابل، استقر رصيد هذا المؤشر في 
مستوى سلبي بلغ ناقص 70,3 نقطة، مقابل 
السابق،  الفصل  خالل  نقطة   74,0 ناقص 
من  الفصل  نفس  خالل  نقطة   62,8 وناقص 

سنة 2021.
ورصد التقرير، أن 52,0 بالمئة من األسر، 

خالل الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت 
فيما  مصاريفها،  تغطي  مداخيلها  ــأن  ب
أو  مدخراتها،  من  بالمئة   45,0 استنزفت 
لجأت إلى االقتراض. وال يتجاوز معدل األسر 
التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,0 
بالمئة. وهكذا استقر رصيد آراء األسر حول 
وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي، 
ناقص40,9   مقابل  نقطة،   42,0 ناقص  بلغ 
 40,4 وناقص  السابق،  الفصل  خالل  نقطة 
نقطة خالل نفس الفصل من السنة الماضية.

تطور  حــول  الرسمية  األرقـــام  وتكشف 
شهرا   12 خــالل  لألسر  المالية  الوضعية 
مقابل  األسر  من  بالمئة   57,8 أن  الماضية، 
وبذلك  بتدهورها.  صرحت  بالمئة،   4,8
استقر رصيد هذا المؤشر في أدنى مستوى 
مقابل  نقطة،   53,0 ناقص  بلغ  حيث  لــه، 
السابق،  الفصل  خالل  نقطة   47,7 ناقص 
من  الفصل  نفس  خالل  نقطة   49,0 وناقص 

السنة الماضية.
لتطور  األســـر  تــصــور  بــخــصــوص  ــا  أمـ
المقبلة،  شهرا   12 خالل  المالية  وضعيتها 
مقابل 25,2  األسر  من  بالمئة  فتتوقع 17,5 
هذا  رصيد  بلغ  وبــذلــك  تحسنها.  بالمئة 
المؤشر ناقص 7,7 نقاط، مقابل ناقص 5,9 
نقطة  و15,1  السابق،  الفصل  خالل  نقاط 

خالل نفس الفصل من السنة الماضية.

سنة  عنهم  المتخلى  األطفال  عدد  بلغ 
معالجة  تمت  مجموعه 3187،  ما   2021
النيابة  قبل  من  القانونية  وضعيتهم 
تقريرها  في  األخيرة  كشفت  كما  العامة، 

السنوي لسنة 2021.
الحاالت  عــدد  بلغ  التقرير،  وبحسب 
المؤسسات  أو  األشخاص  لدى  المودعة 
1436 طفال، وتم تقديم طلبات التسجيل 
 1145 بخصوص  المدنية  الحالة  في 
طفال   2140 تسجيل  ــم  ت كــمــا  طــفــال، 

للتصريح باإلهمال.
التي  اإلحصائية  الــجــداول  وحسب 
تضمنها التقرير، تم في 2021 من ضمن 
ذكرا،  طفال   417 على  العثور  الـ3187 
التخلي  ــم  وت اإلنـــاث،  مــن   114 مقابل 
و1862  )ذكور(  طفال   830 عن  تلقائيا 

بالنسبة لإلناث.
وتم، في سنة 2021، إيداع 660 طفال 
ذكورا وإناثا في مؤسسات، مقابل إيداع 

803 لدى أشخاص.
اإلجــراءات  أن  نفسه  المصدر  وكشف 
العامة  الــنــيــابــة  طـــرف  ــن  م الــمــتــخــذة 
 881 بلغ  المكفولين  األطفال  لمصلحة 
إجراء، بما في ذلك األبحاث األولية التي 
المعنية  الجهات  مختلف  بها  تكلفت 

بالمسطرة.
في  الــعــامــة  النيابة  رئــاســة  وقــالــت 
إلخــالل  كــفــاالت  إلــغــاء  تــم  إنــه  تقريرها 
عن  لتنازلهم  أو  بالتزاماتهم  كافلين 
الكفالة أو لوفاة أحد الكافلين أو أحدهما 
بالمصلحة  تتعلق  ألسباب  أو  لفقدان  أو 
عدد  بلغ  حيث  المكفول،  للطفل  الفضلى 

اإللغاءات 222 حالة.
إيجابي  المعطى  هــذا  أن  واعتبرت 
يعكس الحرص على ضمان تنفيذ الكفالة 
ــوجــه الــمــطــلــوب، خــاصــة أمــام  عــلــى ال
حاالت  عــدد  عرفه  الــذي  الكبير  التطور 
مقارنة  سنة 2021  الكفالة  إلغاء  اقتراح 
 41 تسجيل  عرفت  التي  سنة 2020  مع 

اقتراح اإللغاء.
للملك  العام  الوكيل  أن  بالذكر  جدير 
راســل  قــد  ــان  ك العامة  النيابة  رئــيــس 
األول  العام  المحامي   2021 أبريل  في 
والمحامين العامين لدى محكمة النقض 
محاكم  لــدى  للملك  العامين  والــوكــالء 
المحاكم  لدى  الملك  ووكالء  االستئناف 
االبتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع 
التدخل  بخصوص  المملكة،  محاكم 
اإليجابي للنيابة العامة في كفالة األطفال 

المهملين.

رئاسة النيابة العامة تربز تدخالتها يف تدبري قضايا زواج القاصرين
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اإلنسان،  لحقوق  الوطني  المجلس  أعلن 
التكنولوجيا  بقضايا  خاص  قسم  إحداث  عن 
ملحق  اإلنــســان،  وحــقــوق  الرقمي  والفضاء 
مباشرة برئيسة المجلس، سيتولى مهام ذات 
اشتغال  أجندة  ضمن  واستراتيجية،  راهنية 
اإلنسان،  حقوق  لقضايا  وتتبعها  المؤسسة 

داخل الفضاء الرقمي وخارجه.
مهام  إلى  باإلضافة  أنه  ة  المجلس،  وأفــاد 
الرصد والتتبع وتعزيز القدرات، يتولى القسم، 
القانون  أحكام  على  بناء  إحداثه  جرى  الذي 
المجلس  تنظيم  بإعادة  المتعلق   ،76.15 رقم 
النظام  ومقتضيات  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 
أساسية  اختصاصات  للمجلس،  الداخلي 
المتعلقة  ومقاربته  المجلس  رؤية  مع  تنسجم 
بالوقاية من أشكال المس بالحقوق والحريات 
والنهوض  اإلنسان  حقوق  حماية  برهانات  أو 
المرتبطة  المحتملة  االنتهاكات  ظل  في  بها، 

بالتكنولوجيا والفضاء الرقمي.
تقول  القسم،  هــذا  إحـــداث  أولــويــات  وعــن 
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  المجلس  رئيسة 

منذ  النشغالنا،  “تستجيب  إنها  البالغ،  وفق 
بالمغرب  الناشئة  الحريات  بقضايا  سنوات، 
والفضاء  التكنولوجيا  لدينامية  وتتبعنا 
على  اإلنسان،  بحقوق  عالقتهما  في  الرقمي، 

المستوى الوطني واإلقليمي والدولي”.
والتطور  اإلنترنيت  أن  “صحيح  وتابعت: 
التكنولوجي والرقمي أولوية أساسية في عالمنا 
الحقوق  لممارسة  جديدة  أشكاال  تتيح  اليوم، 
لها،  حاضنة  بيئة  وتوفر  األساسية  والحريات 
تساهم بشكل كبير في فعلية الولوج إليه، غير 
يمس  قد  استعماالتها  بعض  وتهديد  خطر  أن 
جوهر هذه المنظومة ويقوض حقوقا وحريات 
ومبادئ كونية أساسية” تقول رئيسة المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان”. وهو ما ارتأينا معه، 
تضيف آمنة بوعياش، “تدشين مرحلة جديدة 
في منهجية اشتغالنا على هذه القضايا بخلق 
بنية ضمن الهيكلة اإلدارية للمؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان، في سياق مواكبتنا للتحوالت 
وطنيا  والرقمي  التكنولوجي  المستوى  على 

ودوليا وأثرها على حماية حقوق اإلنسان”.

أخنوش،  عزيز  الحكومة،  رئيس  أكــد 
األولى  السنة  خالل  تمكنت  الحكومة  أن 
“جد  حصيلة  بــلــوغ  ــن  م واليــتــهــا  ــن  م
التغطية  ورش  تفعيل  فــي  إيجابية” 
“بشكل  ونجحت  واالجتماعية،  الصحية 
تضامن  لبنات  إرســاء  في  مسبوق”  غير 
توفير  في  “سيسهم  إجباري  مؤسسي 

الحماية للجميع وصيانة حقوقهم”.
وأبرز أخنوش، في معرض جوابه على 
الشهرية  الجلسة  خالل  محوري  ســؤال 
بمجلس  العامة  بالسياسة  المتعلقة 
“تفعيل  مــوضــوع  حــول  المستشارين 
واالجتماعية”  الصحية  التغطية  ورش 
ذلك،  عن  فضال  استطاعت  الحكومة  أن 
الرعاية  خدمات  إلى  الولوج  سبل  تيسير 
يضمن  بشكل  الئقة،  ظروف  في  الصحية 
المساواة بين جميع المغاربة كيفما كانت 

وضعياتهم المادية والمهنية.
عرفت  األخــيــرة  السنوات  أن  وسجل 
الوطني،  المستوى  على  كبرى  تحديات 
الصحية،  التغطية  بضعف  مرتبطة 
يعانيها  التي  البنيوية  االختالالت  بفعل 
عن  فضال  الــوطــنــي،  الصحي  الــعــرض 
عن  اإلجــبــاري  التأمين  منظومة  قصور 
المرض “األمر الذي نتج عنه شعور كبير 
بعدم الرضا في أوساط المواطنين”،لذلك، 
الحكومة  شرعت  أخنوش،  السيد  يقول 
المسؤولية  لتوليها  األولى  األسابيع  منذ 
التي  الزمنية  للجدولة  تــام  احترام  في 
الذكرى 21  بمناسبة  الملك  جاللة  أعلنها 
األرضية  إعداد  في  المجيد،  العرش  لعيد 
للحماية  حديثة  منظومة  لبناء  المثلى 
أشكال  مختلف  وتــجــاوز  االجتماعية، 
السابقة،  البرامج  طبعت  التي  التشتت 
وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي 
تستحقها، سواء من حيث محدودية نسبة 
ضعف  خــالل  من  أو  الصحية  التغطية 

آليات الحكامة والتنسيق المؤسسي.
المستوى  “بهذا  أنه  أخنوش  واعتبر 
استكماله،  تم  الــذي  العمل  من  المتقدم 
في  اجتماعية  ثــورة  بحق  يعد  والـــذي 
التعاطي مع القضايا األساسية للمواطن 
وفي مقدمتها تكريس الحق في الصحة”، 
الوفاء  فــي  نجحت  قــد  الحكومة  تكون 
 ،2022 سنة  انقضاء  وقبل  بالتزاماتها 
بتعميم وتوسيع خدمات التأمين اإلجباري 
على  المغاربة،  كل  لتمكين  المرض،  عن 
خدمات  من  االستفادة  من  المساواة،  قدم 
عن  النظر  بغض  موحدة  صحية  تغطية 

فئاتهم االجتماعية أو المهنية.
ظرف  في  أنــه  السياق  هــذا  في  ــرز  وأب
ــعــدد اإلجــمــالــي  ــدة انــتــقــل ال ــ ســنــة واح
الوطني  الصندوق  طرف  من  للمؤمنين 
فرد  مليون   7,8 من  االجتماعي  للضمان 
إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات 
غير  العاملين  من  المغاربة  والمواطنين 
من  مليون  و9,4  حقوقهم  وذوي  األجراء 
نظام )AMO-تضامن(،  من  المستفيدين 
العالج  إلى  الولوج  معطيات  أن  مضيفا 
أبانت،تماشيا مع ارتفاع أعداد المؤمنين، 
عن ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات 
الصندوق، حيث بلغت أعداد ملفات العالج 
الخاصة بفئة العاملين غير األجراء برسم 

ملفا،   642.700 حــوالــي   ،2022 سنة 
الخاصة  العالج  ملفات  عدد  تجاوز  فيما 
دجنبر  شهر  برسم   )AMO )تضامن  ب 
إلى  إضافة  ملفا،  فقط، 53.400  الماضي 
582.524 عملية استقبال بالمستشفيات 
مليون   233 من  أزيــد  )كلفت  العمومية 

درهم(.
وأكد رئيس الحكومة أنه لتكريس هذه 
وسعيا  استدامتها،  وضمان  اإلنجازات 
المتدخلين  كــافــة  عمل  لتنسيق  منها 

عن  اإلجباري  التأمين  بتعميم  المعنيين 
المرض، فقد ظلت الحكومة حريصة على 
تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة 
على  عالوة  االجتماعي،  الضمان  هيئات 
التشريعي  الطابع  ذات  التدابير  اتخاذ 
والمؤسساتي  والــمــالــي  والتنظيمي 
التوازن  مراعاة  مع  العملية،  هذه  إلنجاح 
من  واالشتراكات  الموارد  بين  الهيكلي 
من  المقدمة  والخدمات  والنفقات  جهة، 
جهة أخرى، وفق الهندسة القانونية التي 

 09  –  21 رقم  اإلطــار  القانون  تضمنها 
المتعلق بالحماية االجتماعية .

وفي هذا الصدد،نوه  أخنوش بالجهود 
المصالح  مختلف  قبل  مــن  الــمــبــذولــة 
المؤسساتيين.  وشركائها  الحكومية 
مكونات  وتنزيل  قيادة  مستوى  على  إن 
مــحــدداتــه  يــخــص  فيما  أو  ــمــشــروع  ال
أنه  إلى  مشيرا  والتنظيمية،  التشريعية 
االختالالت  لمختلف  التصدي  إطــار  في 
التي عرفتها الفترات السابقة، تمت تعبئة 

للضمان  الوطني  الــصــنــدوق  مؤسسة 
الالزمة  بالمراجعات  للقيام  االجتماعي 
نمط  وتحديث  اإلدارية  هياكلها  لمختلف 
الوسيطة  الهيئة  باعتبارها  تدخالتها، 
الجدد  المنخرطين  ملفات  بتلقي  المكلفة 
لهذا  األساسية  المراحل  جميع  ومواكبة 

الورش.
وتوقف رئيس الحكومة بهذه المناسبة، 
عليه  تشرف  الــذي  “الكبير”  العمل  عند 
تعزيز  من  مكن  والذي  الصندوق  مصالح 
نسبة الموارد البشرية عبر توظيف أزيد 
السنة  خالل  إضافي  منصب   1400 من 
للتكوين  جديدة  خطة  وإرساء  الماضية؛ 
مركز  وإحــداث  اإلداريــة؛  لألطر  األساسي 
األجـــراء؛  غير  العمال  ملفات  لمعالجة 
القرب  مؤسسات  مع  شراكات  إبرام  وكذا 
تحديد  بمهام  ستضطلع  التي  والوساطة 
وتحويل  األجــــراء  غــيــر  الــعــمــال  فــئــات 

معطياتهم الشخصية لفائدة الصندوق.
للضمان  الوطني  الصندوق  عمل  كما 
االجتماعي، يضيف  أخنوش، على افتتاح 
وإطالق  للقرب،  جديدة  وكالة   47 حوالي 
مركز   8000 وإحــداث  متنقلة؛  وكالة   45
األجــراء  غير  العمال  لتسجيل  تواصل 
اتصال  نقطة   2000 وإحـــداث  الــجــدد؛ 
عن  اإلجباري  التأمين  ملفات  الستقبال 
قرب  وكــالــة   4000 ــداث  ــ وإح ــمــرض؛  ال
إلى  إضــافــة  االشــتــراكــات  بـــأداء  خاصة 
تحسين شروط الولوجية وأداء الخدمات 
اإلدارية لتحقيق مواكبة فعلية لنجاح هذا 

الورش الملكي.

مجلس حقوق اإلنسان يعلن إحداث قسم خاص بقضايا التكنولوجيا

أخنوش : الحكومة نجحت يف بلوغ حصيلة جد إيجابية وإرساء لبنات تضامن مؤسسي إجباري

متابعات

ــة  ــاي ــحــم قــــال وزيـــــر الــصــحــة وال
االجتماعية خالد ٱيت الطالب، إن بالدنا 
أقرت مجموعة من اإلجراءات التي تعتبر 
بالتنوع  النهوض  مــداخــل  مــن  مدخال 
الــثــقــافــي والــلــغــوي مــن خـــالل ضمان 
ازدهار الهوية التعددية للمغرب وتقوية 
قيم المواطنة وتسهيل الولوج للخدمات، 
الملكية  التوجهات  مع  انسجاما  وذلك 
السامية الرامية إلى إيالء عناية خاصة 
رأسها  وعلى  الوطنية  الثقافية  بالهوية 
المكون االمازيغي، مشيرا إلى الدستور 
األمازيغية  اللغة  أقــر  ــذي  ال المغربي 
العربية،  اللغة  جانب  إلى  رسمية  لغة 
باعتبارها مقوما أساسيا من المقومات 
األصيلة للهوية الثقافية المغربية، وكذا 
 26.16 رقم  التنظيمي  القانون  إصــدار 
المتعلق   2019 شتنبر   12 بــتــاريــخ 
الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد 
لألمازيغية وكيفيات إدماجها في مجاالت 
الحياة العامة ذات األولوية، إضافة إلى 
أهمية تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية 

الوارد في البرنامج  الحكومي.
ــاد وزيــــر الــصــحــة والــحــمــايــة  ــ وأفـ
الثالثاء  ألقاها  كلمة  في  االجتماعية، 
الخميسات،  بمدينة   2023 يناير   10
ــل اإلطـــــالق الــرســمــي  بــمــنــاســبــة حــف

استعمال  بتعزيز  المتعلقة  للمشاريع 
العمومية،  اإلدارات  فــي  األمــازيــغــيــة 
هذا  أهمية  بمدى  الــوزارة  من  وعيا  أنه 
إدمــاج  في  انخرطت  الوطني،  ــورش  ال
في  حضورها  وتقوية  االمازيغية  اللغة 
في  لما  الصحية  والمرافق  المؤسسات 
جودة  على  إيجابية  انعكاسات  من  ذلك 
الناطقين  للمرتفقين  المقدمة  الخدمات 

قدم  على  واستفادتهم  األمازيغية  باللغة 
المساواة من الحق في العالج والعناية 

الصحية.
فقد  الوزير،  يضيف  الصدد،  هذا  وفي 
تم التعاون والتنسيق مع مصالح وزارة 
من  اإلدارة،  وإصــالح  الرقمي  االنتقال 
أجل تعزيز خدمات االستقبال والتوجيه 
واإلرشاد باللغة األمازيغية، توفير أعوان 

باالستقبال  مكلفين  االتــصــال  بمراكز 
اللوحات  محتوى  ترجمة  وكذا  الهاتفي 
وعالمات التشوير إلى اللغة األمازيغية.

تم  أنــه  الطالب،  ٱيــت  خالد  ــح  وأوض
وضع دفعة أولى تقدر ب158 من االعوان 
الناطقين باألمازيغية رهن إشارة وزارة 
كمكلفين  االجتماعية،  والحماية  الصحة 
المرتفقين  وتوجيه  والتواصل  باإلرشاد 
على  توزيعهم  تم  باألمازيغية،  الناطقين 
بالعماالت  الصحية  المؤسسات  مختلف 
االعوان  12من  إلى  باإلضافة  واألقاليم 
الناطقين باألمازيغية لالستقبال الهاتفي 
رهن إشارة مراكز االتصال التابعة لهذه 
عملية  لبدء  اإلشارة  تجدر  كما  الــوزارة، 
التشوير  وعالمات  اللوحات  جميع  جرد 
على  الــمــقــرات،  بمختلف  الــمــتــواجــدة 
من  والالممركز  المركزي  المستويين 

أجل إدراج اللغة األمازيغية ضمنها.
ــر الــصــحــة والــحــمــايــة  ــ ــدد وزي ــ وش
ــوزارة  ــ ــزام الـ ــتـ االجــتــمــاعــيــة عــلــى الـ
هذا  إنــجــاح  فــي  المطلق  وانــخــراطــهــا 

الورش الوطني الهام بغية تعزيز 
المرافق  في  األمازيغية  اللغة  حضور 
بجودة  االرتقاء  من  يمكن  بما  العمومية 
تقديمها  على  تسهر  الــتــي  الــخــدمــات 

لفائدة المرتفقين.

آيت الطالب يربز مجهودات وزارة الصحة والحماية اإلجتماعية يف تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية
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قبالة  جديدتين  جثتين  على  عثر 
غرق  بعد  الــمــغــرب  جــنــوب  ســواحــل 
نهاية  مغاربة  مهاجرين  يقل  مركب 
ضحايا  عــدد  ليرتفع  دجنبر،  كانون 
أفادت  ما  وفق   ،15 إلى  المأساة  هذه 

السلطات المحلية.

سالم  اللفت،  مير  بلدية  رئيس  وقال 
أبردام لوكالة فرانس برس إن “الجثة 
انتشلت  فيما  الجمعة  انتشلت  األولى 
الثانية األحد” مشيرا إلى أن حصيلة 
 15 إلــى  ارتفعت  المأساة  هــذه  قتلى 

قتيال.

انتشلت  المغربية  السلطات  وكانت 
جثث 13 مهاجرا مغربيا في 30 دجنبر 

بعد انقالب مركبهم قرب مير اللفت.
مستمر  “البحث  ــردام  أبـ وأضـــاف 
للعثور على جثث المهاجرين الذين ما 

زالوا مفقودين”.

وفاة 3 سياح مغاربة بعد سقوطهم 
من منحدر جبلي خطري بالحوز

جريمة  عــلــى  طــنــجــة  اهــتــزت 
ضحيتها  راحــــت  بــشــعــة  ــتــل  ق
زوجها  يد  على  ثالثينية  شابة 
حادة  آلة  تمرير  إلى  عمد  بعدما 
غارقة  إياها  تاركا  عنقها  حــول 
غامضة  ظــروف  في  دمائها،  في 

وأسباب مجهولة
فــأن  مطلعة  مــصــادر  وحــســب 
ارتكاب  في  فيه  المشتبه  الــزوج 
اضطرابات  من  يعاني  الجريمة 

بموجبها  يخضع  كــان  نفسية 
للعالج .

الملكي  الدرك  مصالح  وشرعت 
قصد  األولية  تحقيقاتها  بجزناية 
الواقعة  وحيثيات  ظروف  تحديد 
الحقيقية  األســبــاب  كشف  وكــذا 
جثمان  تمنقل  فيما   ، للجريمة 
األمــوات   مستودع  إلى  الضحية 
تحت  المفتوح  البحث  لــفــائــدة 
إشراف النيابة العامةالمختصة.

مصرعهما   الرضيع  وطفله  أب  لقي 
لالختناق  تعرضهما  عقب  بطنجة، 
سخان  من  البوتان  غاز  تسرب  جراء 

مائي.
وحسب مصادر محلية، فإن مصالح 
العمر  من  البالغ  األب  وجدت  األمــن، 
هامدتين  جثتين  ورضيعه،  سنة   36
جراء استنشاقهما كمية كبيرة من غاز 
زوجته  على  العثور  تم  كما  البوتان، 
بين الحياة والموت في حالة خطيرة 
لالختناق،  األسرة  تعرض  بعد  وذلك 

للماء  سخان  من  الغاز  تسرب  بسبب 
أثناء استحمام أحدهم بالمنزل.

تم  أنه  ذاتها،  المصادر  وأضافت 
مستودع  إلى  الضحيتين  جثتي  نقل 
دي  ”الدوق  بمستشفى  األمــــوات 
إخــضــاعــهــمــا  أجـــل  مـــن  طوفار“، 
من  أمــر  على  بناء  الطبي  للتشريح 
مصالح  أمــرت  التي  العامة،  النيابة 
األمن أيضا بفتح تحقيق في األسباب 
الحقيقة التي كانت وراء هذا الحادث 

الُمفجع .

األطلس  بجبال  سياحية  رحلة  في  كانوا  مصرعهم  أشخاص  ثالثة  لقي 
أنفاسهم  لفظوا  وقد  الحوز،  بإقليم  جبلي  مرتفع  من  إثر سقوطهم  الكبير، 

األخيرة في الحين.
وحسب مصادر مطلعة ،فإن األشخاص الذين لقوا مصرعهم خالل محاولة 
القروية  للجماعة  التابعة  أوسم  تيزي  بمنطقة  جبلي  منحدر  من  نزولهم 

ويركان، سياح مغاربة، من بينهم شاب يمتهن اإلرشاد السياحي الجبلي.
المكان، فور  إلى عين  المدنية  الملكي والوقاية  الدرك  هذا وسارعت فرق 
على  الضحايا  جثث  حمل  جرى  حيث  الموضوع،  في  بإخبارية  توصلهم 

األكتاف بسبب وعورة تضاريس المنطقة.

العثور على جثتني يرفع حصيلة القتلى
 يف فاجعة مري اللفت إىل 15

زوج ُينهي حياة زوجته أمام أعني 
أوالده األربعة بطنجة

قام شاب ينحدر من إقليم برشيد بإضرام النار في 
بالسوالم،  تقطن  المرأة  ملكيتها  تعود  نفعية  سيارة 
صاحبة  دفع  ما  وهو  بداخلها  الجن  إحراق  بدعوى 
السيارة إلى التوجه بشكاية لدى مركز الدرك الملكي 
المشتبه  إيقاف  قبل  السوالم،  حد  الترابي  بالمركز 

فيه.
سبق  فيه  المشتبه   فإن  مطلعة  مصادر  وحسب 
صاحبة  أن  إال  للعربة  المطاطية  العجالت  ومــزق 
السيارة أفادت بأنه في وقت سابق، وسامحته على 

فعلته بعد تدخل ذوي النيات الحسنة
حاول  فيه  المشتبه  الشاب  أن  المصادر  وتضيف 
إيهام المحققين بكونه مختال عقليا، فيما تم وضعه 
إلى  االستماع  مع  القانونية  النظرية  الحراسة  تحت 
إفاداته في محضر بحث أولي، تبعا لتعليمات النيابة 
في  توبع  باستئنافية سطات. وقد  المختصة  العامة 
حالة اعتقال ونقل إلى سجن علي مومن نواحي مدينة 
واتخاذ  محاكمته  جلسات  بداية  انتظار  في  سطات، 

القرارات القانونية في حقه

شاب يحرق سيارة نواحي سطات بدعوى »طرد الجن«

القاتل الصامت ُينهي حياة أب وإبنه الرضيع 
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تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز 
الترابي لمير اللفت. بإقليم سيدي إفني، 
 26 العمر  من  يبلغ  شــاب  توقيف  من 
بإقليم  جماعةاصبويا  من  سنة ويتحدر 
تنظيم  في  تورطه  في  يشتبه  كلميم، 
العملية غير القانونية التي أسفرت يوم 
الجمعة الماضي عن غرق قارب مطاطي 
 13 وفاة  عنه  نجم  ميراللفت  بسواحل 

شخصا وإنقاذ 24 آخرين.
األبحاث  أن  مطلعة  مصادر  وُتفيد 
المعمقة، التي باشرتها عناصر الدرك ، 
أسفرت عن تحديد هوية أربعة أشخاص 
في  يشتبه  كلميم  من  يتحدرون  آخرين 
تورطهم في العملية ذاتها،  قصد الكشف 

القضية  ومالبسات  ظــروف  جميع  عن 
واالرتباطات  االمتدادات  كافة  وتحديد 

المحتملة لهذه الشبكة االجرامية .
وبلغت حصيلة ضحايا حادث انقالب 
بسواحل  غيرالنظامية  للهجرة  قــارب 
مير اللفت 13 شخصا، من بينهم امرأة 
المرشحين  عدد  بلغ  فيما  مسن؛  ورجل 
في  شخصا   24 إنــقــاذهــم  ــم  ت ــن  ــذي ال
إلى  إضــافــة  عمرهم،  مــن  العشرينات 
وعشرة  سنة   16 العمر  من  يبلغ  قاصر 
بينهم  من  أفراد  خمسة  فر  فيما  أشهر، 
منظمي  مــن  كونه  فــي  يشتبه  شخص 
عن  الــحــديــث   يــزال  ال  فيما  العملية، 

مفقودين اخرين

أحالت المصلحة الوالئية الشرطة القضائية بمدينة 
مكناس على النيابة العامة المختصة، الجمعة 6 يناير 
في  يشتبه  سنة،   24 العمر  من  يبلغ  شخصا   ،2023
والمس  واالحتيال  بالنصب  تتعلق  قضية  في  تورطه 

بنظم المعالجة اآللية للمعطيات البنكية.
أن  الوطني،  لألمن  العامة  للمديرية  بــالغ  ــر  وذك
مصالح الشرطة القضائية بمدينة مكناس فتحت بحثا 
معطيات  باستغالل  تتعلق  شكاية  خلفية  على  قضائيا 
احتيالية،  بطرق  عليها  الحصول  تم  بنكية  بطائق 
وذلك  وتجارية،  بنكية  بعمليات  للقيام  واستعمالها 
الميدانية  والتحريات  التقنية  األبحاث  تمكن  أن  قبل 
في  المتورط  فيه  المشتبه  هوية  تحديد  من  المنجزة 

ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية وتوقيفه.
هذه  فــي  المنجزة  التفتيش  عملية  أســفــرت  وقــد 
ثالثة  على  فيه  المشتبه  بحوزة  العثور  عن  القضية 
البنكية،  البطائق  باستعمال  بالدفع  خاصة  أجهزة 
قدره  مالي  ومبلغ  الدفع  رباعية  سيارة  على  عــالوة 
342 ألفا و500 درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا 

النشاط اإلجرامي، يضيف البالغ.
تحت  فيه  بالمشتبه  االحتفاظ  تم  أنه  البالغ  وأكد 
تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى 
عن  للكشف  المختصة،  العامة  النيابة  إشراف  تحت 
قبل  وذلك  القضية،  هذه  والمالبسات  الظروف  جميع 

أن تتم إحالته على العدالة صباح يومه الجمعة.

المدير  حموشي،  اللطيف  عبد  أعطى 
التراب  ولمراقبة  الوطني  لألمن  العام 
األمنية  للمصالح  تعليماته  الوطني، 
الجدي  التفاعل  أجــل  مــن  المختصة 
التصريحات  مضمون  مــع  والــســريــع 
بمدينة  المواطنين  أحد  بها  أدلى  التي 
التواصل  مواقع  على  البيضاء  ــدار  ال
تعرضه العتداء  فيها  ادعى  االجتماعي، 
تعمل  شرطة  عناصر  قبل  من  جسدي 
الــدار  أمــن  لوالية  تابعة  أمنية  بدائرة 

البيضاء.
الوطني  لألمن  الــعــام  المدير  ــد  وأك
ــراب الــوطــنــي، فــي بالغ  ــت ومــراقــبــة ال

ضــرورة   ، نيوز  أصـــوات  بــه  توصلت 
هذه  بشأن  كاملة  الحقيقة  استجالء 
الشرطة  لموظفي  المنسوبة  االتهامات 
يسمح  بما  لمهامهم،  مزاولتهم  أثناء 
دقيق،  بشكل  المسؤوليات  بتحديد 
والــجــزاءات  القانونية  ــار  اآلث وترتيب 
نتائج  عــلــى ضـــوء  ــة  ــالزم ال ــة  ــ اإلداريـ

البحث.
الفرقة  فقد فتحت  ذاته،  للبالغ  وتبعا 
الوطنية للشرطة القضائية بحثا في هذه 
العامة  النيابة  إشــراف  تحت  القضية، 
إلى  االستماع  المقرر  ومن  المختصة، 
المشتكى  والشرطيين  الشاكي  الطرف 

الميدانية  األبحاث  بكل  والقيام  بهما، 
والخبرات التقنية الكفيلة بالوصول إلى 

الحقيقة كاملة بشأن هذه االتهامات.
لألمن  الــعــامــة  الــمــديــريــة  وتفاعلت 
ــة كــبــيــرة مع  الــوطــنــي بــســرعــة وجــدي
الضحية  عـــن  صـــــادرة  تــصــريــحــات 
اإلخبارية،  المواقع  أحد  المفترض على 
الجسدي  للعنف  تعرضه  فيها  ادعــى 
أثناء  الوطني  األمــن  عناصر  قبل  من 
عين  ــن  أم بمنطقة  توقيفه  ــراءات  ــ إج
الــدار  بمدينة  المحمدي  الحي  السبع 
إجــراءات  تطبيق  خلفية  على  البيضاء 

حالة الطوارئ الصحية.

عشريني متورط يف ارتكاب عمليات تجارية احتيالية باملاليني بـ »الكارط بنكري« فمكناس

درك »مري اللفت« يفك لغز فاجعة 
»الحريك«التي راح ضحيتها 13 شخص

حموشي يأمر بالتحقيق
 يف اتهامات ضد أمنيني

إستئنافية مراكش تدين عميد شرطة بالحبس النافذ 
مرتوط يف التزوير والعنف ضد محروس نظريا

بــواليــة  الــشــرطــة  مــصــالــح  فتحت 
تحت  قضائيا،  بحثا  ــر،  ــادي أك ــن  أم
المختصة،  العامة  النيابة  إشـــراف 

اإلجرامية  األفعال  لتحديد 
الــمــنــســوبــة إلـــى ســائــح 
العمر  مــن  يبلغ  أجنبي 
بتورطه  يشتبه  سنة،   66
قاصر  طفل  استدراج  في 

ومحاولة هتك عرضه.
ــة أمــن  وعــلــم لــدى واليـ
الــمــعــطــيــات  أن  ــر  ــاديـ أكـ
أشــارت  للبحث  ــة  ــي األول
ــام الــمــشــتــبــه به  ــي ــى ق إلـ
ــدراج الــضــحــيــة،  ــتـ ــاسـ بـ
ــعــمــر 14  ــغ مـــن ال ــال ــب ال
المطاعم  أحــد  إلــى  سنة، 
ــة،  ــن ــدي ــم بــكــورنــيــش ال

دورة  داخــل  عرضه  هتك  حــاول  حيث 
الفوري  التدخل  يسفر  أن  قبل  المياه، 
للمواطنين ولمصالح األمن عن توقيفه 
متلبسا بارتكاب هذا الفعل اإلجرامي.

تحت  به  بالمشتبه  االحتفاظ  وتــم 
الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث 
النيابة  عليه  تشرف  الــذي  القضائي 

جميع  عن  للكشف  المختصة،  العامة 
بهذه  المحيطة  والمالبسات  الظروف 
اإلجرامية  األفعال  وتحديد  القضية، 

المنسوبة إلى المعني باألمر.

أدانت محكمة االستئناف، عميدا للشرطة بـ3 سنوات حبسا نافذا، بعدما 
محرر  في  التزوير  بجناية  إمنتانوت  ابتدائية  لدى  العامة  النيابة  تابعته 
وبكونها  صحيحة  غير  أنها  يعلم  وقائع  صحة  إثبات  طريق  عن  رسمي 
اعتراف من المشتكي، والعنف أثناء مزاولته لمهامه وبسببها ضد محروس 

نظريا
وانطلقت قضية عميد الشرطة، الذي كان موظفا بالمنطقة اإلقليمية لألمن 
ذاتها  بالمدينة  االبتدائية  المحكمة  لدى  الملك  وكيل  رفع  بعد  بإمنتانوت، 
تقريرا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بمراكش بخصوص 
تعريض المعني شخصا كان تحت الحراسة النظرية للعنف، مما أدى إلى 

إصابته في عينه اليسرى.
وبعد االستماع إليه، أحال الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بمراكش 
عميد الشرطة على قاضي التحقيق، الذي فتح تحقيقا معمقا في القضية، 
وخلص من خالل بحث إلى تكوين قناعة بتورط المعني في االتهامات التي 

وجهت إليه، على إثر تضارب أقواله، وقرر متابعته في حالة سراح.
وقررت غرفة الجنايات االبتدائية لدى محكمة االستئناف بمراكش إدخال 
آخر  في  بالحكم  النطق  يصدر  أن  قبل  المداولة،  إلى  الشرطة  عميد  ملف 
الجلسة، التي تم خاللها االستماع إلى عدد من الشهود، من بينهم شرطي 

بالمنطقة اإلقليمية لألمن بإمنتانوت.

توقيف سائح أجنبي متلبسا بمحاولة 
اغتصاب قاصر بأكادير للشرطة  الــوالئــيــة  المصلحة  فتحت 

قضائيا  بحثا  العيون  بمدينة  القضائية 
المختصة،  العامة  النيابة  إشــراف  تحت 
المنسوبة  اإلجرامية  األفعال  لتحديد  وذلك 
في  تورطهما  في  يشتبه  شرطة،  لموظفي 
كان  شخص  حــق  فــي  العنف  استعمال 

موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية.
لألمن  العامة  للمديرية  بــالغ  ــح  وأوض
األولية  المعلومات  حسب  أنــه  الوطني 
المراقبة  إجـــراءات  كشفت  فقد  للبحث، 
ألماكن الوضع تحت الحراسة النظرية قيام 
شرطيين باستخدام العنف في حق شخص 
كان في حالة سكر متقدمة، خالل إشرافهما 
على مهام حراسة األشخاص المحتفظ بهم، 
وهو ما استدعى توثيق تلك األفعال وفتح 

بحث قضائي على ضوئها.
ــداع  إي تــم  ــه  أن ذاتــه  المصدر  ــاف  وأضـ
تدبير  تحت  فيهما  المشتبه  الشرطيين 
البحث،  خلفية  على  النظرية  الحراسة 
العامة  النيابة  إشــراف  تحت  يجري  الذي 
المسؤوليات  لتحديد  ــك  وذل المختصة، 
األفعال  كافة  عن  والكشف  دقيق،  بشكل 

اإلجرامية والمخالفات التأديبية المرتكبة

إيقاف شرطيني بسبب تعنيف موقوف داخل مخفر شرطة بالعيون
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14 دولية

قبل  طفل  ماليين   5 بنحو  يقدر  ما  توفي 
مليون   2.1 وفــقــد  الخامسة،  ســن  بلوغهم 
طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 5-24 عاما 
التقديرات  آلخــر  وفقا   ،2021 عــام  حياتهم 
الصادرة عن مجموعة األمم المتحدة المشتركة 

بين الوكاالت المعنية بتقدير وفيات األطفال.
أن  المجموعة  وجدت   ، منفصل  تقرير  وفي 
1.9 مليون طفل قد ولدوا أمواتا خالل الفترة 
منع  الممكن  من  كان  التقرير،  ووفق  نفسها. 
التوفير  خــالل  من  الوفيات  هــذه  من  العديد 
الصحية  للرعاية  الــجــودة  وعــالــي  الــعــادل 
والمراهقين  الــجــدد  والــمــوالــيــد  لــألمــهــات 

واألطفال.
تحليل  قسم  مديرة  غانيش،  فيديا  وقالت 
منظمة  فــي  والــرصــد  والتخطيط  البيانات 
 – ــاء  اآلبـ مــن  الكثير  “يواجه  اليونيسف: 
بصورة يومية- صدمة فقدان أطفالهم، أحيانا 
ينبغي  ال  األولى.  أنفاسهم  التقاط  قبل  حتى 

أبدا قبول مثل هذه المأساة المنتشرة والتي 
يمكن منعها، على أنها مسألة حتمية”.

حال  في  التقدم  تحقيق  يمكن  أنه  وأكــدت 
التحلي بإرادة سياسية أقوى واستثمار هادف 
الصحية  الرعاية  إلــى  الــعــادل  الــوصــول  في 

األولية لكل امرأة وطفل.
اإليجابية،  النتائج  بعض  التقرير  ويظهر 
حــيــث انــخــفــض خــطــر الـــوفـــاة عــبــر جميع 
األعمار على مستوى العالم منذ العام 2000. 
سن  دون  األطــفــال  وفــيــات  معدل  وانخفض 
بداية  منذ  المائة  في   50 بنسبة  الخامسة 
القرن، بينما انخفضت معدالت وفيات األطفال 
المائة،  في   36 بنسبة  والشباب  سنا  األكبر 
 35 بنسبة  الموتى  المواليد  معدل  وانخفض 

في المائة.
ويمكن أن يعزى ذلك إلى زيادة االستثمارات 
في تعزيز أنظمة الصحة األولية إلفادة النساء 
يفيد  ذلـــك،  مــع  ولــكــن  والشباب.  ــال  واألطــف

منذ  كبير  بشكل  المكاسب  بانخفاض  التقرير 
 54 باستطاعة  يكون  لن  بحيث   ،2010 العام 
دولة تحقيق هدف التنمية المستدامة المتعلق 

بوفيات األطفال دون سن الخامسة.
 59 من  يقرب  ما  وفــاة  من  التقرير  وحــذر 
مليون طفل وشاب قبل 2030، إذا لم يتم اتخاذ 
إجراءات سريعة لتحسين الخدمات الصحية. 
ويظهر التقرير أن األطفال ال يزالون يواجهون 
قيد  على  للبقاء  كبير  بشكل  متباينة  فرصا 
الحياة بناء على مكان والدتهم، حيث تتحمل 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا 

العبء األكبر.
فعلى الرغم من أن إفريقيا جنوب الصحراء 
المواليد  من  فقط  المائة  في   29 بها  الكبرى 
كانت  المنطقة  أن  إال  الــعــالــم،  فــي  األحــيــاء 
وفيات  جميع  من  المائة  في   56 عن  مسؤولة 
 ،2021 العام  في  الخامسة  سن  دون  األطفال 

وجنوب آسيا بنسبة 26 في المائة.

الكنيست يصوت لصالح تمديد فرض 
القانون اإلسرائيلي يف املستوطنات

يف ذكرى الثورة التونسية.. متظاهرون يطالبون برحيل الرئيس سعيد واتحاد الشغل يلوح بمعركة وطنية

روسيا تكلف نخبة جنراالتها بإدارة الحرب يف أوكرانيا 

خرجت  الــتــونــســيــة،  الـــثـــورة  ذكـــرى  ــي  ف
قيس  الرئيس  بسياسات  تندد  مظاهرات 
التونسي  العام  االتحاد  دعا  حين  في  سعّيد، 
إلى  البالد(  في  عمالية  نقابة  )أكبر  للشغل 
االستعداد لما سماها "معركة وطنية من أجل 

إنقاذ تونس".
ومنظمات  معارضة  ــزاب  أحـ نظمت  فقد 
فيها  ــارك  شـ احتجاجية  تــحــركــات  مــدنــيــة 
سعيد  الرئيس  تفرد  تسميه  ما  ضد  اآلالف 
في  والــحــريــات  الحقوق  وتهديد  بالسلطة 
في  وذلك  القضاء،  استقالل  وانتهاك  البالد 
اقتصادية  وأزمــة  حاد  سياسي  انقسام  ظل 

متفاقمة تشهدها البالد.
حــددت  التي  السلطات  لــقــرار  تحد  وفــي 
أنصار  احتشد  للمسيرات،  معينة  مسالك 
تجمع  أكبر  -وهي  الوطني  الخالص  جبهة 
بورقيبة،  الحبيب  ــارع  ش فــي  للمعارضة- 
الشابي  نجيب  الجبهة  رئــيــس  يتقدمهم 
البرلمان  فــي  أعــضــاء  بينهم  وسياسيون 

المنحل.
إنهاء  إلى  تدعو  الفتات  المحتجون  ورفع 
ما وصفوه باالنقالب ورحيل الرئيس سعيد، 

معبرين عن رفضهم المساس بالحريات.
وقبيل وصول المظاهرة لشارع بورقيبة، قال 
الشابي إن أنصار الجبهة -التي تضم أحزابا 

للتظاهر  خرجوا  النهضة-  حركة  أبرزها  من 
من أجل استعادة الثورة والديمقراطية.

سدى  تذهب  لن  تضحياتهم  أن  وأضــاف 
أن  معتبرا  النتائج،  لتحمل  مستعدون  وأنهم 

خالص تونس سيتحقق برحيل قيس سعيد.
المعارضة  الخالص  جبهة  زعيم  قال  كما 
الغالء  مسؤولية  تتحمل  التي  هي  الدولة  إن 

وارتفاع األسعار.

مشروع  على  أولــى  قــراءة  في  الكنيست   صــّوت 
القانون  فــرض  ســريــان  تمديد  إلــى  يهدف  قــانــون 
الغربية  الضفة  في  المستوطنات  في  اإلسرائيلي 

المحتلة.
ب"بأشد  الفلسطينية   الخارجية  وزارة  ودانــت 

العبارات" التصويت لصالح مشروع القانون.
الحكومة  تعرضه  قــانــون  مــشــروع  أول  وهـــذا 
على  إسرائيل  تاريخ  في  يمينية  األكثر  الجديدة 
 29 في  مهامها  تسلمها  منذ  للتصويت،  الــنــواب 

ديسمبر برئاسة بنيامين نتانياهو.
وقال وزير العدل اإلسرائيلي ياريف ليفين "بدأنا 
نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود 

لتعزيز المستوطنات" في الضفة الغربية.
احتالل  منذ  المفعول  الساري  القانون  وينص 
إسرائيل الضفة الغربية في حرب يونيو 1967 على 
الغربية  الضفة  في  مستوطن  ألف  قرابة 475  تمّتع 
األراضــي  فــي  الــســائــدة  ذاتــهــا  المواطنة  بحقوق 
خمس  كل  البرلمان  في  تجديده  ويتّم  اإلسرائيلية، 

سنوات.
وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 

مليون فلسطيني، للقانون العسكري اإلسرائيلي.
وكان من المقّرر تمديد القانون قبل 30 يونيو، لكن 
من  المكّون  السابق  الحكومي  االئتالف  من  نائبين 
اليمين والوسط واليسار، وحزبًا عربيًا عارضوه، ما 

ساهم في إسقاط حكومة الوسطي يائير لبيد.
كما رفضت المعارضة بقيادة نتانياهو آنذاك، دعم 

القانون بهدف زعزعة االئتالف الحاكم.

األمم املتحدة: 5 ماليني طفل توفوا قبل بلوغ سن الخامسة يف 2021

البنك الدولي يخفض توقعات النمو العاملي يف 2023

راجع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي 
لعام 2023 بشكل كبير وخفضها إلى 1,7 % 
بسبب  الماضي،  يونيو  في   % 3 مقابل  في 
الفائدة  أسعار  وارتفاع  التضخم  استمرار 

وتأثيرات الحرب في أوكرانيا.
لكل  توقعاتها  الدولية  المؤسسة  وراجعت 
البلدان  ولثلثي  تقريبا  المتقدمة  البلدان 
الناشئة أو النامية، على أن تسجل الواليات 
المتحدة خصوصا نموا ضعيفا )0,7 %( مع 
انعدام النمو في أوروبا قبل انتعاش ضعيف 

في عام 2024 نسبته 2,7+ %.
مالباس  ديفيد  الدولي  البنك  رئيس  وقال 
قلق  الهاتف "أنا  عبر  صحافي  مؤتمر  خالل 
تقديراتنا  التباطؤ.  استمرار  خطر  من  جدا 
 2020 عــاَمــي  بين  العالمي  النمو  أن  هــي 

النمو  هــذا   .%  2 من  أقــل  سيكون  و2024 
العام  منذ  سنوات  خمس  في  األضعف  هو 

."1960
مدير  كــوســي  أيــهــان  أوضـــح  جهته،  مــن 
لوكالة  الدولي  البنك  في  البحثية  المجموعة 
األضعف  هو  النمو  "هذا  أن  برس  فرانس 
باستثناء  الماضية"  الثالثة  العقود  خالل 

أزمة 2008 وعواقب الجائحة عام 2020.
لالقتصاد  معقد  تــطــور  "إنه  ــاف  وأضــ

العالمي وهذا التباطؤ عام".
وجود  مع  ســوءا  يــزداد  قد  االّتجاه  وهــذا 
خطر حقيقي من ركود، في حال حدوث صدمة 
بسبب  ذلــك  كــان  ســواء  لالقتصاد،  جديدة 
عودة التضخم أو موجة جديدة من كوفيد أو 

التوترات الجيوسياسية.

في  قــواتــهــا  قــيــادة  مستوى  روســيــا  رفــعــت 
أوكرانيا، إذ كلفت رئيس األركان بمنصب القائد 
وعّينت 3 نواب له من أرفع الجنراالت، في وقت 
يشتد فيه القتال شرق البالد، حيث قال الجيش 
سوليدار  مدينة  تحاصر  قــواتــه  إن  الــروســي 

األوكرانية.
الدفاع  وزير  إن  الروسية  الدفاع  وزارة  وقالت 
سيرغي شويغو أصدر أمرا بتعيين رئيس هيئة 
"لمجموعة  قائدا  غيراسيموف  فاليري  األركــان 
العملية  منطقة  في  العاملة  الروسية  القوات 

العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
للقوات  الحالي  القائد  أن  الــوزارة  وأوضحت 

سيرغي  ــرال  ــجــن ال ــا  ــي ــران أوك ــي  ف ــة  ــروســي ال
سوروفيكين -الذي عّين في أكتوبر أصبح بموجب 
القرار نائبا للقائد الجديد. ويشغل سوروفيكين 

في الوقت نفسه منصب قائد القوات الجوية.
القوات  قائد  بتعيين  الــدفــاع  وزيــر  أمــر  كما 
نائب  كيم  وأليكسي  ساليكوف  أوليغ  البرية 
رئيس األركان نائبين لقائد القوات الروسية في 

أوكرانيا.
وأوضح ان هذه التعيينات الجديدة وقرار رفع 
بزيادة  مرتبطان  أوكرانيا  في  القيادة  مستوى 
أشكال  جميع  جــودة  وتحسين  المهام،  حجم 

الدعم، وكفاءة إدارة القوات.
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ومسلمون  عرب  دبلوماسيون  أعرب 
خــالل  صدمتهم  عــن  ــورك،  ــوي ــي ن فــي 
الدولي  األمــن  لمجلس  طــارئ  اجتماع 
موقف  من  الفلسطينية،  القضية  بشأن 
صوت  عرقلت  التي  الجزائرية  البعثة 
اإلسالمي،  التعاون  منظمة  مجموعة 
ــارة إلـــى لــجــنــة الــقــدس  ــ بــســبــب إشـ

ورئاستها.
وخــــالل هـــذا االجـــتـــمـــاع، حــرمــت 
من  الشريف  القدسي  الجزائرالحرم 
تعبير األمة اإلسالمية عن إدانة النتهاك 
حرمة هذا المكان الذي يكتسي قدسية 
يوم  إسرائيلي  وزيــر  قبل  من  كبرى، 

الثالثاء الماضي.
عن  الدبلوماسيون  ــؤالء  ه وأعـــرب 
للجزائر  البغيض  الموقف  إزاء  أسفهم 
الحرام  المسجد  بقضية  تضحي  التي 
الشريف، عبر إقدامها على طمس صوت 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  مجموعة 
غضون  في  التوالي  على  الثانية  للمرة 
بضعة أشهر، لسبب واحد: خصومتها 

مع المغرب.
العرب،  الــســفــراء  مــن  عــدد  وحـــاول 
الــدائــم  الــمــنــدوب  ثني  ــدوى،  جـ دون 
للجزائر لدى األمم المتحدة، محمد نادر 
المعادي  السلوك  هذا  عن  العرباوي، 
في  والمسلمين،  والعرب  للفلسطينيين 
الفلسطينية  القضية  فيه  تحتاج  وقت 
العالم  مــن  وتضامن  ــم  دع أكــبــر  ــى  إل

اإلسالمي.
منظمة  من  مقربة  مصادر  وبحسب 
ــتــعــاون اإلســـالمـــي، فـــإن الــرئــاســة  ال
ــت  أدرجـ للمجموعة  الــبــاكــســتــانــيــة 
ــى دور  إشـــــارة تــســلــط الـــضـــوء عــل
القضية  خدمة  في  ورئيسها  الجزائر 
المندوب  إعادة  أجل  من  الفلسطينية، 
الصواب.  جادة  إلى  الدائم  الجزائري 
بدورها  قوبلت  الــبــادرة  هــذه  أن  بيد 
بالرفض، لكون هوس الجزائر المرضي 

بالمغرب يتفوق على بلدها ورئيسها.
بعض  أسر  خاصة،  تصريحات  وفي 
أجمع  فيما  إنه  بالقول  الدبلوماسيين 
ــة  ــ ــن عــلــى رفـــض وإدان ــ مــجــلــس األم
الوزير  ارتكبها  التي  االقتحام  أعمال 
اإلسرائيلي، اختارت الجزائر بتصميم، 
الــتــعــاون  منظمة  مــجــمــوعــة  تــفــرقــة 

اإلسالمي بشأن هذا العمل المدان.
كما أعرب العديد من الدبلوماسيين، 
بشكل خاص، عن إدانتهم العميقة لنقل 
المغرب  جارتها  مع  لخالفها  الجزائر 
الــذي  االحــتــرام  نــيــويــورك، وقلة  إلــى 
جامعة  لقمة  لرئاستها  الجزائر  توليه 

الدول العربية.
استضافت  التي  الدولة  أنكرت  فقد 
حملت  والتي  األخيرة،  العربية  القمة 
صارخ  بشكل  الصف”،  “توحيد  شعار 
للمجتمع  يوضح  الذي  األمر  التزامها، 
اهتمام  أي  تعير  ال  الجزائر  أن  الدولي 
للقضايا العربية اإلسالمية، وال للقضية 
لالنتهاك  أقــل  وبــدرجــة  الفلسطينية، 

اإلسرائيلي لحرمة المسجد األقصى.
ــوم، أنها  ــل يـ ــر، ك ــجــزائ وتــظــهــر ال
تفضل التضحية بالقضية الفلسطينية 
العربية  ــدول  ال توحد  التي  المقدسة 
واإلسالمية، لهدف وحيد مشين يتمثل 
في معارضة أي إشارة إلى لجنة القدس 
اإلسالمي،  التعاون  لمنظمة  التابعة 
بالتقدير  يحظى  الــذي  رئيسها  ودور 

باإلجماع.

الجزائر تكشف نوياها السيئة وتحرم القدس مجددا من دعم منظمة التعاون اإلسالم وصدمة داخل مجلس األمن

سفري فرنسي سابق يتوقع انهيار النظام 
يف الجزائر ومعه الجمهورية الخامسة

»التعاون اإلسالميى:
 االعتداءات على »األقصى« مساٌس بعقيدة املسلمني

بالجزائر،  السابق  الفرنسي  السفير  قال 
كزافييه درينكور، في مقال رأي نشرته يومية 
الضروري  من  كــان  "إذا  أنــه  )لوفيغارو(، 
فينبغي  وواقعية،  بإيجاز  الوضع  تلخيص 
القول إن الجزائر الجديدة، حسب الصيغة 

الجزائر  فــي  الــرائــجــة 
طريقها  في  العاصمة، 
ــام  ــحــو االنـــهـــيـــار أمـ ن

أعيننا".
وأضـــــــاف الــمــديــر 
العام السابق في وزارة 
الفرنسية  الــخــارجــيــة 
ورئـــيـــس الــمــفــتــشــيــة 
ــلـــشـــؤون  ــة لـ ــ ــام ــ ــع ــ ال
"الواقع  أن  الخارجية، 
الـــجـــزائـــري لــيــس هو 
الواقع الموصوف لنا".

إلى  درينكور  وأشــار 
المفترض  من  "كان  أنه 
الـــجـــزائـــر  ــون  ــكـ تـ أن 
)الحراك  عــن  الناتجة 
تقدما  أكثر  المبارك(، 
واستقرارا وديمقراطية، 
آنذاك.  يــقــال  كــان  كما 
المراقبين  جميع  أن  إال 
منذ 2020،  أنه  الحظوا 
من  قليلة  أسابيع  وبعد 

وجهه  عن  الجزائري  النظام  كشف  األمــل، 
وحشي  عسكري  نــظــام  وهــو  الحقيقي: 
يهتم  مدنية،  حكومة  واجهة  وراء  يختبئ 
بأعماله التجارية على غرار النظام السابق 
ــرده، ومــهــووس بــالــحــفــاظ على  ــ ــذي ط الـ
بصعوبات  مكترث  وغير  وريعه،  امتيازاته 

الشعب الجزائري''.
وأضاف صاحب كتاب "اللغز الجزائري.. 
مذكرات سفارة في الجزائر العاصمة"، الذي 

يستعرض فيه تجربته، أنه "اليوم، يقبع في 
السياسيون  فقط  ليس  الجزائرية  السجون 
بالنظام  المرتبطون  والجنود  والموظفون 
الوطني  الجيش  لهم  يدين  الذين  السابق، 
أيضا  ولــكــن  الــحــالــي،  بوضعه  الشعبي 

وأولئك  النظام،  انتقدوا  الذين  الصحفيون 
الشبكات  على  بــســذاجــة  نــشــروا  ــذيــن  ال

االجتماعية رأيا مخالفا".
وقال سفير فرنسا في الجزائر بين 2008 
و2012، ثم ما بين 2017 و2020، أنه منذ 
مكنت   ،2020 مــارس  لشهر  األولــى  ــام  األي
بدء  من  الجزائري  الجيش  كوفيد  جائحة 
"التطهير السياسي''، ثم سمحت له الظروف 

الدولية، السيما الحرب في أوكرانيا، 

التعاون  لمنظمة  العام  األمين  أكــد 
أن  طـــه،  إبــراهــيــم  حسين  اإلســالمــي 
المسجد  ضد  اإلسرائيلية  االعتداءات 
بمشاعر  مساسا  تعد  المبارك  األقصى 
أنحاء  جميع  فــي  المسلمين  وعقيدة 
صارخ  انتهاك  أنها  عن  فضال  العالم، 

للقانون الدولي والقرارات األممية.
في  كلمته  في  العام  األمين  وأوضــح 
العضوية  مفتوح  االستثنائي  االجتماع 
بحث   الــذي  للمنظمة  التنفيذية  للجنة 
اإلسرائيلية  ــداءات  ــتـ االعـ ــدة،  جـ فــي 
المتواصلة على األقصى المبارك، أن من 
العنف  تغذي  أن  االعتداءات  هذه  شأن 
في  واالستقرار  األمن  وتزعزع  والتوتر 
المنطقة، داعيا إلى تحرك دولي مسؤول 
االنتهاكات  هذه  بوقف  إسرائيل  يلزم 
ــحــفــاظ عــلــى الــوضــع  ــال ــخــطــيــرة ب ال
التاريخي والقانوني القائم في المسجد 
عبادة  مكان  باعتباره  المبارك  األقصى 

خالصا للمسلمين وحدهم.
االحـــتـــالل  أن  ــه  طـ حــســيــن  ــد  ــ وأكـ
تستهدف  بإجراءات  يقوم  اإلسرائيلي 
تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي 
العربية  هويتها  وطمس  الــقــدس،  في 
مقدساتها  على  واالعــتــداء  اإلسالمية، 
األقصى،  المسجد  وبخاصة  اإلسالمية 
ــالق بــوابــاتــه، واالعــتــداء  مــن خــالل إغ
الوصول  من  ومنعهم  المصلين  على 
المستوطنين  قبل  من  واقتحامه  إليه، 
ــار الــمــســؤولــيــن  ــبـ ــمــتــطــرفــيــن وكـ ال
ــوات  اإلســرائــيــلــيــيــن، تــحــت حــمــايــة ق
االحتالل، وبخاصة الزيارة االستفزازية 

القومي  األمـــن  وزيـــر  بــهــا  قـــام  الــتــي 
اإلسرائيلي إيتمار بن غفير إلى األقصى 

المبارك.
“القوة  حزب  زعيم  غفير،  لبن  وسبق 
اليهودية” اليميني المتطرف، أن اقتحم 
الشخصية  بصفته  ــرارا  ــ م ــصــى  األق
األولى  المرة  لكنها  بالكنيست،  وكنائب 
ضمن  وزيـــرا  بصفته  يقتحمه  الــتــي 
التي  نتنياهو  بنيامين  برئاسة  حكومة 
دجنبر   29 فــي  الكنيست  ثقة  نــالــت 
“الحكومة  بأنها  وتوصف  الماضي، 
وقال  إسرائيل”.  بتاريخ  يمينية  األكثر 
مع  ــصــاالت  ات أجـــرى  إنــه  طــه  حسين 

األطراف الدولية الفاعلة نقل من خاللها 
موقف المنظمة بهذا الشأن، وشملت كال 
األوروبــي  واالتحاد  المتحدة  األمم  من 
على  الضغط  ممارسة  على  لحثهما 
الخطيرة  انتهاكاتها  لوقف  إسرائيل 

بحق المسجد األقصى.
التعاون  لمنظمة  العام  األمين  ودعا 
جهود  ومضاعفة  حشد  إلى  اإلسالمي 
واالقــتــصــاديــة  السياسية  المنظمة 
القدس  حماية  أجــل  مــن  واإلعــالمــيــة 
المحتلة، ودعم صمود أهلها في مواجهة 
والدفاع  اإلسرائيلية  التهويد  مخططات 

عن الحقوق الفلسطينية الثابتة.

فرنسا تستعد لعواصف سياسية واجتماعية خالل يناير
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  باشر 
ماكرون خالل معايدته الشعب الفرنسي 
مرحلة  الجديد،  العام  حلول  بمناسبة 
اضــطــرابــات  بها  تعصف  قــد  جــديــدة 

سياسية واجتماعية.
البالغ  الفرنسية  الدولة  رئيس  وقال 
45 عامًا في خطابه الذي ألقاه من قصر 
من  الكثير  شواغل  يــدرك  إنــه  اإلليزيه 
المواد  أسعار  ارتفاع  ظّل  في  مواطنيه 
الغذائية والحرب في أوكرانيا وانتشار 

موجة جديدة من كوفيد19-.
اعتبارًا  قــدمــًا  المضي  تعّهد  لكنه 
يهدف  إصــالح  في  الحالي  الشهر  من 
ال  مشروع  وهو  التقاعد،  سّن  رفع  إلى 
حّتى  كثيرون  ويعتبره  شعبية  يلقى 
في  مناسب  غير  الرئيس،  معسكر  في 

الوضع الراهن.

التزمت  الوسطي “كما  الرئيس  وقال 
بالفعل  السنة  هــذه  ستكون  أمامكم، 
سنة إصالح نظام التقاعد بهدف ضمان 
والعقود  للسنوات  نظامنا  في  التوازن 
المقبلة”، داعيًا الفرنسيين إلى “العمل 

بعد أكثر”.
محادثات  األسبوع  هــذا  وتواصلت 
غير موّفقة بدرجة كبيرة أدارتها رئيسة 
إلى  مسعى  في  بورن  إليزابيت  الوزراء 
إقناع النقابات الفرنسية. لكن الحكومة 

وخصومها عّدوا العّدة للمعركة.
ويبدو أن المقترحات المقّدمة لتخفيف 
التغييرات مثل رفع سّن التقاعد إلى 64 
البداية،  في  مقّررًا  كان  كما  من 65  بداًل 
المواطنين  على  ال  أثر  أّي  لها  يكن  لم 
وال على النقابات التي رّصت الصفوف 

لالعتراض على هذا المشروع.
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الغذاء  لــواردات  القوي  االرتفاع  تدخل 
بشكل  الماضي،  نونبر  متم  في  والطاقة 
كبير، في توسيع عجز الميزان، الذي حد من 
تدهوره ارتفاع كبير في صادرات السيارات 
والفوسفاط ومشتقاته، التي مثلت أكثر من 

نصف مبيعات المغرب في الخارج.
عن  الــصــادر  الشهري  التقرير  يكشف 
التجاري  الميزان  عجز  أن  الصرف،  مكتب 
في متم نونبر من العام الجاري، بلغ 287 
في  درهــم  مليار   183 مقابل  درهــم،  مليار 
مسجلة  الماضي،  العام  من  نفسها  الفترة 
حوالي  أي  المائة،  في   53,3 بنسبة  زيادة 

104 مليار درهم.
تغطية  معدل  أن  التقرير  من  ويتضح 
نونبر  متم  فــي  ــصــادرات  ــال ب الـــــواردات 
الماضي تراجع إلى 57,6 في المائة، بعدما 
الفترة  في  المائة  في   61,5 حدود  في  كان 

نفسها من العام الماضي.
في   33,2 بنسبة  نونبر  متم  في  الصادرات  زادت 
في  كانت  بعدما  مليار،  إلى389,7  لتصل  المائة، 
حدود 292,7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 

الماضي.
في  ومشتقاته،  الفوسفاط  من  مبيعات  واستمرت 
دعم إجمالي الصادرات، فقد ارتفعت في متم نونبر 
بنسبة 54,8 في المائة لتستقر في حدود 108 مليار 

درهم.
وفي متم نونبر من العام الجاري، بلغت صادرات 
زيادة  مسجلة  درهم،  مليار   100,3 السيارات  قطاع 
نسبة 35 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي.
ومنتجات  الفالحية  المنتجات  صادرات  وارتفعت 
متم  في  المائة  في  بنسبة18,3  الغذائية  الصناعة 

نونبر، لتبلغ  73,8 مليار درهم.
مبيعات  أن  الصرف  مكتب  بيانات  من  ويستفاد 
النسيج والجلد، ارتفعت بنسبة 22,2 في المائة في 
المائة، لتستقر في حدود 40,8 مليار درهم في نهاية 

نونبر الماضي.
بنسبة  والكهرباء  اإللكترونيك  صادرات  وارتفعت 
بينما  درهم،  ماليير   16,7 لتبلغ  المائة،  في   38,3
في  بنسبة 39,8  الطيران  صناعة  صادرات  ارتفعت 

المائة لتستقر في حدود 19,4 مليار درهم.
االستخراجية  الــصــنــاعــات  صــــادرات  سجلت 
لتستقر  المائة،  في   14,5 بنسبة  زيــادة  المعدنية 
مكتب  بيانات  حسب  درهم،  ماليير  حدود 4,94  في 

الصرف.
ــواردات  ال أن  إلــي  الصرف  مكتب  تقرير  ويشير 
الجاري،بنسبة  العام  من  نونبر  نهاية  في  ارتفعت 

الغذائية  المنتجات  صــادرات  حققت 
الفالحية والبحرية أداء جيدا سنة 2022 
على الرغم من السياق الدولي والمناخي 

الصعب، متجاوزة عتبة 80 مليار درهم.
البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  أفادت 
والغابات،  والمياه  القروية  والتنمية 
المنتجات  صــادرات  قطاع  بأن  بالغ،  في 
احتل  والــبــحــريــة  الــفــالحــيــة  الــغــذائــيــة 
التصدير  قطاعات  بين  الثالثة  المرتبة 
المغربية بقيمة تجاوزت، ألول مرة، عتبة 
80 مليار درهم سنة 2022، مسجلة زيادة 
بسنة  مقارنة  بالمائة   20 حوالي  قدرها 

.2021
حجم  بلغ  فقد  ذاتـــه،  ــبــالغ  ال ــق  ووفـ
 2,3 الطازجة  والخضر  الفواكه  صادرات 
نمو  بمعدل  سنة 2022  خالل  طن  مليون 

هذا  أن  حيث  بالمائة،   10 قــدره  سنوي 
النمو شمل جميع فئات المنتجات وجميع 
الوجهات، وعلى وجه الخصوص، سجلت 
بنسبة  نموا  الحمراء  الفواكه  صــادرات 
 131900 حجمها  بلغ  حيث  بالمائة   20
بنمو  أيضا   2022 سنة  تميزت  كما  طن، 
ملحوظ لصادرات الحوامض نحو السوق 

.)2,2x( األمريكية
ــادرات  ــه أن صـ ــع الــمــصــدر ذاتـ ــاب وت
منتجات الصيد البحري خالل سنة 2022 
سجلت نموا بنسبة 13 بالمائة من حيث 
القيمة،  حيث  من  بالمائة  و16  الحجم 
وسجلت  ــم،  درهـ مليار   28 ــى  إل لتصل 
صادرات األسماك المعلبة نموا بنسبة 7 
بالمائة من حيث الحجم و30 بالمائة من 

حيث القيمة.

الفالحية  بالمنتجات  يتعلق  ما  وفي 
زيادة  صادراتها  سجلت  فقد  المصنعة، 
و19  الحجم  حيث  من  بالمائة   5 بنسبة 
بالمائة من حيث القيمة خالل سنة 2022، 
مقارنة بسنة 2021. ومن جانبها، سجلت 
 85 بنسبة  نموا  الزيتون  زيت  صــادرات 
بالمائة من حيث الحجم و49 بالمائة من 

حيث القيمة.
من  المغرب  واردات  أن   ــى  ال يــشــار 
ارتفاعا  بدورها  شهدت  الغذائية  المواد 
فقد  الماضي،  العام  بداية  منذ  ملحوظا 
اكتوبر،  متم  في  المائة  في   54,4 بنسبة 
ارتفاع  وهو  درهم،  مليار   73,54 لتصل 
ساهمت فيه مشتريات القمح التي انتقلت 
9,85 إلى أكثر 22,33 مليار درهم، حسب 

مكتب الصرف.
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الوليد مطران الصحراء العيون

املغرب يقرر وقف استرياد األبقار من بريطانيا 
وأيرلندا الشمالية لهذا السبب

السيارات والفوسفاط تستحوذ على أكثر من نصف صادرات املغرب

صادرات املنتجات الغذائية تتجاوز عتبة 80 مليار درهم

غير  والضرائب  الجمارك  إدارة  قررت 
استيراد  وقــف  المغرب،  في  المباشرة 
األبــقــار الــبــريــطــانــيــة ولــحــومــهــا، بعد 
في  البقر  بجنون  إصابة  حالة  اكتشاف 

المملكة المتحدة.
في  التنفذ  حيز  ــراء  ــ اإلج وســيــدخــل 
األول من يناير الجاري، ويستمر سريانه 
قائمة  نشرة  في  ورد  ما  وفق  عام،  لمدة 
إلى  استيرادها  يتم  لم  التي  المنتجات 

المغرب في عام 2023.
والصيد  الــفــالحــة  وزارة  ــذت  ــخ وات
وقف  ــرار  ق القروية  والتنمية  البحري 
بسبب  بريطانيا،  من  األبــقــار  استيراد 
المملكة  في  للماشية  الصحي  الوضع 
المتحدة وأيرلندا الشمالية، حيث ينتشر 

مرض جنون البقر.
آخر  قرار  من  شهرين  بعد  القرار  يأتي 

رغم   للذبح،  األبــقــار  بيع  بمنع  يقضي 
النواب  مجلس  أعضاء  من  عدد  مطالبة 
أجل  من  الحكومي  القرار  عن  بالتراجع 
الحفاظ على األبقار الحلوب في ظل األزمة 

التي يعرفها القطاع بسبب الجفاف.
لمختلف  المنتمون  الــنــواب  وسجل 
األسئلة  جلسة  خــالل  النيابية،  الــفــرق 
مفاجئا  جاء  الــذي  القرار  أن  الشفوية، 
ال  الفالحين،  لــدى  كبيرة  صدمة  خلف 
سيما الصغار منهم الذين وجدوا أنفسهم 
في أوضاع صعبة بعد أشهر من تسمين 
ارتفاع  ظل  في  غاليا  كلفهم  الذي  األبقار 

أثمان األعالف.
منع  يساهم  بأن  مخاوف  القرار  وأثار 
بيع أبقار التسمين في األسواق في الدفع 
مختلف  في  السري  الذبح  انتشار  إلــى 

جهات المملكة.

بالمغرب،  السيارات  مستوردي  جمعية  رئيس  أفاد 
عادل بناني ، بأن المبيعات اإلجمالية للسيارات الجديدة 
سنة  خــالل  وحــدات  و410  ألفا   161 بلغت  بالمغرب 

2022، مقابل 175 ألفا و360 سيارة في 2021.
صحافية  نــدوة  خــالل  بناني،  وتــطــرق 

برسم  السنوية  الحصيلة  بخصوص 
السيارات  بسوق  المتعلقة   2022

سياق  تعقد  إلـــى  ــمــغــرب،  ال ــي  ف
اتسمت  والتي  المنصرمة،  السنة 
عنها  نــتــج  عــمــيــقــة  ــحــوالت  ــت ب
االنخفاض المسجل بنسبة 8 في 
أساس  على  المبيعات  في  المئة 

سنوي.
السيارات  حصة  أن  ــح  وأوضـ

مبيعات  إجمالي  ضمن  الــخــاصــة، 
وحدة،  و186  ألفا   143 بلغت  السنة، 

في  سنة 2021،  في  و123  ألفا  مقابل 154 
ألفا   18 الخفيفة  النفعية  السيارات  حصة  بلغت  حين 

و224 مقابل 21 ألفا و237 قبل سنة.
وشدد على أن عدة أحداث تفسر هذا المنحى التنازلي، 
واالضطراب  الموصالت،  أشباه  في  النقص  والسيما 
وارتفاع  المتسارع،  والتضخم  العالمي،  اللوجستي 

أسعار المحروقات، وكذا انكماش الطلب المحلي خالل 
النصف الثاني من سنة 2022.

انخفض  الخاصة  السيارات  صنف  أن  بناني  وأورد 
هيمنت  كما   ،2021 بسنة  مقارنة  المئة  في   7 بنسبة 
عالمة “داسيا” على هذا الصنف بحصة 27,2 في 
المئة من السوق، أي ما يعادل 38 ألفا و885 
وحدة تم بيعها، متبوعة بـ”رونو” )15 في 
المئة(،  في   9,2( و”هيونداي”  المئة( 
مبرزا أن هذا النمو السلبي تأثر بتوفر 

المخزون.
ذلك،  مع  بالموازاة  أنــه  إلــى  وأشــار 
كسبت العالمات اآلسيوية، بما في ذلك 
“هيونداي” )المرتبة الثالثة( و”تويوتا” 
)السابعة( و”كيا” )التاسعة(، مرتبة لكل 
األكثر  العشر  العالمات  تصنيف  في  منها 
مبيعا في صنف السيارات الخاصة، مبرزا أن 
هذه الشركات عانت بشكل أقل من إشكاليات التزود 

بأشباه الموصالت.
النفعية  بالسيارات  يتعلق  ما  في  أنه  بناني  وأكــد 
حدة  أكثر  شامال  انخفاضا  الــســوق  عــرف  الخفيفة، 
نظرا  بسنة 2021،  مقارنة  المائة  في  نسبته 14  بلغت 

للضبابية وللشكوك بشأن السياق االقتصادي.

تراجع مبيعات السيارات الجديدة باملغرب

العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  المائة  في   42,3
الماضي، لتصل إلى 676,8  مليار درهم.

بفعل  المستوى  ذلك  إلى  الــواردات  تلك  ووصلت 
التي  المصنعة،  نصف  المنتجات  من  المشتريات 

إلى  لتصل  المائة،  في   49,1 بنسبة  زادت 
155,9 مليار درهم.

التجهيز  منتجات  مشتريات  وبلغت 
من  نونبر  متم  في  درهــم  مليار  إلى134,8 
 20,8 بنسبة  زيادة  مسجلة  الجاري،  العام 

في المائة.
الطاقة  مــشــتــريــات  ــورة  ــات ف ــت  ــل وواص
ارتفاعها، حيث زادت ب 74,3مليار درهم في 
141,5مليار  حدود  في  لتستقر  نونبر،  متم 
درهم بعدما كانت في حدود 67 مليار درهم 

في الفترة نفسها من العام الماضي.
زادت واردات المغرب من المواد الغذائية 
مليار   80 لتصل  المائة،  في   48,8 بنسبة 
مشتريات  فيه  ساهمت  ارتفاع  وهو  درهم، 
القمح التي تضاعفت من 12,2 ماليير درهم 

إلى 24 مليار درهم.
الصنع  المنتهية  المنتجات  أن  ويتجلى 
المائة  بنسبة10,3في  ارتفعت  لالستهالك  الموجهة 
في متم نونبر، لتصل إلي 133,1 مليار درهم، حسب 

مكتب الصرف.
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مكافحة الشغب الرياضي إختيار مجتمعي

داخل  في  العنف  و  الرياضي  الشغب 
أصبح  وخارجها  الرياضية  المالعب 
واقعا  و  الــقــدم  بكرة  مرتبطة  ظــاهــرة 
جميع  على  الــمــفــروض  مــن  مجتمعيا 
المصلحة  أصــحــاب  و  الــمــتــدخــلــيــن 
لتفشي  مباشرة  كنتيجة  معه  التعامل 
به  مرتبطة  أخــرى  مجتمعية  ظــواهــر 
ظل  في  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
الفعل  تؤطر  أعــراف  و  ضوابط  غياب 
من  تحصنه  و  اإلحتفالي  الــفــرجــوي 
اإلنزالقات و التطرف و ليس بالضرورة 
من  كنتيجة  العنف  ظاهرة  مع  التعامل 
نتائج مباراة كرة قدم و تحويله لحتمية 
كروية فقط ، فقد تحول إلى ظاهرة عابرة 
المنافسات  أغلب  منها  تعاني  للحدود 
أغلب  تشهدها  و  الرياضية  و  الكروية 
أعتى  بال  تؤرق  و  الرياضية  المالعب 
الخطيرة  لتداعياتها  االمنية  األجهزة 
على السلم المجتمعي و األمن العمومي 
، إذ أن المالحظ في منافسات كرة القدم 
األخيرة  العشرة  بالسنوات  العالمية 
سجلت إنتشار و تفشي ظاهرة العنف و 
أعمال الشغب و اإلنفالتات األمنية التي 
حلبات  إلــى  القدم  كــرة  مالعب  حولت 
المواجهات  و  للمناوشات  مفتوحة 
المسلحة الخطيرة بين جمعيات أنصار 
بعض  في  الفرق  بين  حتى  و  النوادي 
قد  خارجه  أو  الملعب  داخــل  األحــيــان 
تؤدي إلى نتائج وخيمة تنتهي في غالب 
األحيان بخسائر بشرية و مادية و تدمير 
و تخريب البنيات التحتية الرياضية و 
الممتلكات العامة و الخاصة و المساس 

باألمن العمومي والنظام العام.
ظاهرة الشغب و العنف الرياضي في 
معها  التعامل  يجب  الرياضية  المالعب 
يشكل  شاملة  مجتمعية  مقاربة  وفــق 
عمودها  القانوني  و  األمني  الجانب 
و  الحقيقي  التنزيل  تستهدف  الفقري 
القانون  مقتضيات  لكل  المستعجل 
البدنية  بالتربية  المتعلق   30.09
التنظيمية  النصوص  و  الرياضة  و 
بالخطوط  اإللتزام  كذا  و  به  المرتبطة 
وضعتها  التي  العريضة  التوجيهية 
الموجهة  السامية  الملكية  الرسالة 
 2008 للرياضة  الوطنية  للمناظرة 
الوحيدة  الطريق  خــارطــة  بإعتبارها 
ــقــطــاع الــريــاضــي في  لــلــنــهــوض بــال
المغرب، فمن الناحية الزجرية ال مناص 
الواردة  للعقوبات  الصارم  التفعيل  من 
المتعلق   09.09 ــقــانــون  ال نــص  فــي 
في  الجنائي  القانون  مجموعة  بتتميم 
أو  المباريات  أثناء  المرتكب  العنف 
و  بمناسبتها  أو  الرياضية  التظاهرات 
البند  تفعيل  مستعجل  و  خاص  بشكل 
لمكافحة  محلية  لجان  بإحداث  المتعلق 
له  ستكون  الذي  و  المالعب  في  العنف 
في  ناجعة  و  مباشرة  إيجابية  نتائج 
ردع كل من سولت له نفسه التعدي على 
األمن العمومي للمغاربة و ذلك بإشراك 
تحميله  و  أكثر  بشكل  المحلي  الفاعل 
المسؤولية إلى جانب مؤسسات الدولة 
دور  يلعب  ال  لكي  الفاعلين  بــاقــي  و 
المتفرج و المنتقد فقط و هو المستفيد 
من العائد اإلقتصادي و أموال الدعم من 

دافعي الضرائب .
الرياضي  العنف  لتاريخ  المتتبع 
المؤلمة  الرياضية  باألحداث  المرتبط 
يجد  الــقــدم  كــرة  مالعب  عرفتها  التي 
أصبحت  و  ملحوظ  بشكل  تطورت  أنها 
ظاهرة عالمية تعيشها مختلف المالعب 

العالمية في مختلف دول المعمور و لم 
تعد مقتصرة على قارة معينة أو دوري 
مسابقات  إطار  في  مباريات  أو  بصفته 
خاصة ، بل أصبحت في بعض األحيان 
كطريقة  البؤساء  البعض  يتخذه  نمطا 
لتشجيع و دعم فريقه أو ناديه كنوع من 
قرارات  على  تؤثر  قد  التي  القوة  إبراز 

الحكام أو تموقع الفريق .
أصبحت  لــألســف  الــمــمــارســات  هــذه 
و  المشجعين  حياة  على  خطرا  تشكل 
شخص  كل  و  السلميين  المناصرين 
 ، الرفيعة  الرياضية  باألخالق  يتحلى 
الفرح  أو  الغضب  عن  التعبير  فطريقة 
و  فيه  المتحكم  الغير  اإلحــتــفــال  او 
قد  معينة  ضــوابــط  عنها  تغيب  التي 
إلى  تتطور  همجية  لسلوكات  ــؤدي  ت
خسائر  تكون  نتيجتها  دموية  أحــداث 
الرياضي  الشكل  على  تؤثر  األرواح  في 
على  ــر  ــؤث وي للمنافسات  الترفيهي 

مردوديتها اإلقتصادية .
فقد أصبحت ظاهرة الشغب الرياضي 
و  التفكير  لمراكز  هاما  مبحثا  تشكل 
مراصد التحليل و و مختبرات الدراسات 
هاما  حيزا  تأخذ  و  التحليل  خبراء  و 
و  العالم  دول  مختلف  إهتمامات  في 
سياساتها المستقبلية،خاصة و أن هذه 
التي  العلوم  بمختلف  مرتبطة  الظاهرة 

منطلقا  ــشــكــل  ت
و  آثارها  لتحليل 
مسبباتها و تقديم 
الحلول الناجعة و 
القمينة  األساليب 
لــمــحــاصــرتــهــا و 
الحد  و  ضبطها 
مــن إنــتــشــارهــا و 
عليها  الــقــضــاء 
ــي  ــائ ــه بـــشـــكـــل ن
و  اإلجتماع  كعلم 
علم  و  النفس  علم 
العلوم  و  اإلجــرام 
بشكل  القانونية 
مــبــاحــث  و  عــــام 
و  الصراع  تحليل 

تدبير األزمات .
إلى  خلصت  الــدراســات  هــذه  أغــلــب 
الميكانيزمات  و  اآلليات  من  مجموعة 
من  الــعــديــد  و  الحديثة  األســالــيــب  و 
األمنية  الــمــقــاربــة  ســـواء  الــمــقــاربــات 
المتعددة  اإلجتماعية  المقاربات  أو 
األطراف لمعالجة هذه الظاهرة من خالل 
إستحضار الفواعل المؤثرة في تناميها 
بإتخاذ  ذلــك  و  مسبباتها  إنسجام  و 

مسارين متقاطعين في آن واحد :
الرياضي  و  الوعي  تنمية   : أوال   –
ــالل تــظــافــر جــهــود  لــلــجــمــهــور مــن خـ
و  التعليمية  و  العلمية  المؤسسات 
إلى  باإلضافة  اإلعالمية  و  التربوية 
باقي  و  الــريــاضــيــة  ــة  ــدي األن ــخــراط  إن
هذه  فــي  الــمــدنــي  المجتمع  مــكــونــات 
عنف  إنتشار  مــن  للحد  الــمــجــهــودات 
المالعب بإعتباره يؤثر بشكل كبير على 
المشاريع و البرامج المسطرة للنهوض 

بكرة القدم و الرياضة بشكل عام .
مختلف  بــيــن  الــتــنــســيــق  -ثانيا: 
هذا  تدبير  في  المتدخلة  المؤسسات 
الرياضية  ــداث  األحـ إدارة  و  القطاع 
بتشبيك جهود مؤسسات إنفاذ القانون 
 ، القضاء  دور  تحصين  و  تفعيل  و   ،
بإشراف سياسي كامل للوزارة الوصية 
الترابية  السلطات  دعم  و  القطاع  على 

ألداء أكثر فعالية لدورها و تحميل جزء 
الرياضية  لألندية  المسؤولية  من  هام 
بإعتبارها فاعال أساسيا في الموضوع، 
و تأطير تربوي و أكاديمي أكثر لأللترات 
و جمعيات األنصار وتطوير آداء اإلعالم 
الرياضي ليكون اكثر مهنية و إحترافية 
بعيدا عن لغة اإلسترزاق و ترقية طريقة 
إشتغال الصفحات الرياضية على مواقع 
كل  إحتضانها،  و  اإلجتماعي  التواصل 
قد  واحــد  بهدف  ستكون  الجهود  هــذه 
هذه  إحتواء  إلى  تلقائي  بشكل  يــؤدي 
إعادة  و  إنتشارها  من  الحد  و  الظاهرة 
كمكان  الــقــدم  كــرة  لمنافسات  البريق 

للفرجة و األعراف الرياضية النبيلة .
شاهدنها  التي  األسطورية  فالمشاهد 
كل  بعد  المغربية  الــمــدن  مختلف  فــي 
المغربية  الشعبية  للجماهير  إنتصار 
التي  البشري  المد  أمواج  و  بالماليين 
خرجت بشكل تلقائي لتعبر عن فرحتها 
مونديال  إبان  األطلس  أسود  بإنجازات 
لإلنسان  الحقيقية  الــصــورة  هي  قطر 
تمغربيت  بــقــيــم  ــمــؤمــن  ال الــمــغــربــي 
الضاربة  األنيقة  الجميلة  الوسطية 
الحضاري  التاريخ  عمق  في  جذورها 
الممتد  التاريخ  عبر  المغربي  فالشعب 
لثالثة و ثالثين قرنا لم يكن يوما همجيا 
يحمل معاول الهدم و التدمير بل كان و 
طيب  شعبا  الزال 
يحمل  األعــــــراق 
و  التنوير  رسالة 
اإليمان و البناء و 
اإلنساني  التاريخ 
ــر مــن  ــي ــث ــك بـــه ال
اآلثار  و  الشواهد 
رقي  على  ــة  ــدال ال
و نبل و علو كعب 
مــكــانــة اإلنــســان 
هذه  إلى  المنتمي 
المقدسة  البقعة 
ــن الـــخـــارطـــة  ــ مـ
ــذا  ل ؛  الــعــالــمــيــة 
الفيديو  فمقاطع 
أفعال  وثقت  التي 
ــات  ــ ــرف ــ ــص ــ ت و 
الحياحة  و  البلطجية  و  المجرمين 
الرياضية  الجماهير  لدور  المتقمصين 
الخاصة  و  العامة  الممتلكات  يخربون 
الطريق  قطع  و  بالسرقة  يقومون  و 
اإلعــتــداء  و  الــمــمــتــلــكــات  تــخــريــب  و 
عالقة  ال  مشاهد  هي  المواطنين  على 
و  بتقاليد  بعيد  أو  قــريــب  مــن  ال  لها 
؛  العظيم  الــمــغــربــي  الــشــعــب  أعـــراف 
الشريفة  المغربية  المملكة  ــوم  ــي ال
تاريخية  لحظة  و  ذهبية  فرصة  تمتلك 
المغربية  بالرياضة  للنهوض  متميزة 
السامية  المولوية  العناية  في  تتمثل 
كرة  خاص  بشكل  و  بالرياضة  الدائمة 
توفر  أن  كما  جماهيرية  كرياضة  القدم 
مندمجة  و  مسؤولة  سياسية  إرادة 
مستوى  على  المؤسساتي  الفاعل  لدى 
اليوم  الرياضة  فقطاع  الوصية  الوزارة 
شكيب  للسيد  المباشر  اإلشــراف  تحت 
النموذج  صياغة  لجنة  رئيس  بنموسى 
يمتلك  فهو  بالتالي  و  سابقا  التنموي 
رؤية متجددة و مبتكرة لتطوير القطاع 
في  الشباب  دور  تفعيل  و  الرياضي 
بإمكانك  السياق  هــذا  في  و  المجتمع 
صديقي القارئ مراجعة المشروع الرائد 
و المرجعي الذي تضمنه تقرير النموذج 
التنموي الجديد برنامج )كاب – شباب( 

الذي يهدف لتعزيز قدرات وفرص تنمية 
الــشــبــاب الــمــغــربــي مــن خــالل إطــالق 
االحتياجات  يغطي  وطــنــي  بــرنــامــج 
وكــذا  والــريــاضــيــة  والفنية  الثقافية 
السوسيو-إقتصادي  اإلدماج  متطلبات 
هشاشة  وضعية  في  الشباب  ومساعدة 
على  تنزيله  ننتظر  زلــنــا  ال  الـــذي  و 
أن  كما   ، اآلجال  أقرب  في  الواقع  أرض 
كشخصية  لقجع  فــوزي  السيد  تواجد 
رأس  على  عالمي  بوزن  محترمة  كروية 
الذي  و  القدم  لكرة  الملكية  الجامعة 
أظهر إرادة قوية لتنزيل الرؤية الملكية 
رغبة  و  القدم  بكرة  للنهوض  المتبصرة 
التغيير  مسار  في  قدما  للمضي  صلبة 
المنشود بدهاليز الجامعة الملكية لكرة 
خاصة  الوطنية  إمتداداتها  و  القدم 
ردا  الصادقة  و  الصارمة  مواقفه  بعد 
المنتخب  مباريات  تذاكر  فضيحة  على 
التاريخي  اإلنــجــاز  أن  كما  المغربي 
قطر  مونديال  في  المغربي  للمنتخب 
قوية  إرادة  و  كبيرا  أمال  يعطي   2022
المدرسة  أوتـــاد  ترسيخ  فــي  للجميع 
و  الــقــاري  ببعدها  المغربية  الكروية 

العالمي .
المشرقة  الصفحات  هــذه  مقابل  في 
المغربي  الرياضي  للمسار  الواعدة  و 
و  الــفــرجــويــة  و  الترفيهية  بــأبــعــاده 
أفــعــال  و  مــمــارســات  نــجــد  التنموية 
من  مجموعة  يقودها  مشينة  إجرامية 
عن  نخبوي  بشكل  ســـواء  الــمــارقــيــن 
المغربية  الجماهير  تذاكر  بيع  طريق 
في السوق السوداء بقطر و إستفزازها 
بلطجة  و  شغب  أعمال  طريق  عن  أو 
المحمدية  و  تــطــوان  شـــوارع  عرفتها 
لكن   ،  2023 يناير  مــن  الــثــامــن  ــوم  ي
المغربية  الكروية  التجربة  أن  األكيد 
في  المغرب  إنــجــازات  كباقي  الــرائــدة 
من  مستهدفة  ستكون  أخــرى  ميادين 
االزمات  تجار  و  الظالم  خفافيش  طرف 
العدمي  و  التيئيسي  الفكر  مروجي  و 
أجل  من  الخبيثة  العواطف  أصحاب  و 
اإلضرار بصورة المغرب كبلد للتسامح 
كل  على  التأثير  بغية  اآلمــان  األمــن  و 
الصاعدة  الناعمة  للقوة  محتمل  تطور 
المغربية  ــقــدم  ال كــرة  تشكلها  الــتــي 
سياحيا  المغرب  لصورة  أمثل  لترويج 
الشغب  فمكافحة  بالتالي  و  دوليا  و 
الرياضي أصبح ضرورة مجتمعية آنية 
الكروية  التجربة  إلنقاذ  مستعجلة  و 
المغربية و سمعتها الدولية المتصاعدة 
الفاعلين  مختلف  إعحاب  آثارت  التي  و 
الــصــنــاديــق  خــاصــة  و  الــريــاضــيــبــن 
لذا  الكبرى  الرياضية  اإلستثمارية 
فالخطاب الشعبوي المتهالك و محاولة 
و  اإلقتصادية  األزمــة  وتر  على  اللعب 
مسمومة  تدوينات  في  األســعــار  غــالء 
لتفسير ما وقع و ما قد يقع ال قدر اهلل 
و  الدولة  لممتلكات  وتدمير  تخريب  من 
المواطنين على أنه رد فعل على الكبت 
مؤسسات  عمل  يخلفه  الذي  التراكمي 
لمواجهة  الــيــومــيــة  ــانــون  ــق ال ــاذ  ــف إن
قواعد  لتثبيت  أنواعها  بكل  الجريمة 
واهية  تبريرات  هي  الجماعي  األمــن 
المجرمين  من  شرذمة  إرتكبها  لجرائم 
بالرياضة  لهم  عالقة  ال  البلطجية  و 
بعد  الطبيعي  مكانهم  الرياضيين  أو 
الجرائم التي إرتكبوها إن ثبت تورطهم 
الكفيلة  القانونية  المساطر  تطبيق  هو 
بردعهم وفق مقاربة مجتمعية شاملة و 

مندمجة .

بقلم : البراق شادي عبد السالم

المتتبع لتاريخ العنف الرياضي 
المرتبط باألحداث الرياضية 

المؤلمة التي عرفتها مالعب 
كرة القدم يجد أنها تطورت 

بشكل ملحوظ و أصبحت 
ظاهرة عالمية تعيشها مختلف 
المالعب العالمية في مختلف 

دول المعمور و لم تعد 
مقتصرة على قارة معينة

●العدد: 70 ●من 01 إلى 16 يناير 2023



18 اعالنات

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité 
morale désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
-Dénomination :   »ORYX VISION «           
-Forme juridique : Société à responsabilité 
limitée S.A.R.L   AU      
-Siège  social : HAY MOULAY RACHID 
2EME TARANCHE BLOC F NR 94 BIS 
LAAYOUNE 
-Objets :
Média et journalisme activité gestion des 
sites web journalistes, 
Capital : 100.000.00 )cent mille       ( 
Dirhams , composé par 1000 parts de cent 
dirhams L‘une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
Monsieur  ENAGUIHA  ABOUZAID                                 
GERANT   ET ASSOCIE   
 Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat 
de greffe – bureau du Registre de commerce- 
chez le tribunal de première instance de 
Laâyoune  2402/2019  
-N° du Registre de commerce :   29287

Constitution d’une SARL AU 

Aux termes d‘un acte sous-seing privé en 
date du 26/12/2022, il a été établi les statuts 
d‘une SARL AU 
La forme : la société prend la forme d‘une 
SARL AU 
Dénomination : COCHE MAS BARATO   
Objet : LA SOCIETE A POUR OBJET 
SOCIAL :
•LOCATION DE VOITURE SANS 
CHAUFFEURS
Siège social : PROJET 25 MARS NR 178 
Y LAAYOUNE  
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000 DH
Les apports en numéraire :-  MR BACHIR  
ENNAFFAA                                      : 
100.000,00 DH
TOTAL : 100.000,00 DH
Exercice social : du 1er Janvier au 31 
Décembre.
La gérance : le gérant est : MR BACHIR  
ENNAFFAA,   
Dépôt légal : il est effectué au tribunal de 
1er instance  sous le numéro de RC 44147 
le 27/12/2022.

Constitution d’une SARL AU 

Aux termes d‘un acte sous-seing privé en 
date du 26/12/2022, il a été établi les statuts 
d‘une SARL AU 
La forme : la société prend la forme d‘une 
SARL AU 
Dénomination : STE LAAY 
TECHNOLOGIES    
Objet : LA SOCIETE A POUR OBJET 
SOCIAL :
•DEVELOPPEMENTS DES 
APPLICATIONS INFORMATIQUES 
Siège social : RUE TIFLET AV MEZOIR 
BR 334 LAAYOUNE  
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000 DH
Les apports en numéraire :-  MR 
MOHAMED FADEL EL AYYACHI  : 
100.000,00 DH
TOTAL : 100.000,00 DH
Exercice social : du 1er Janvier au 31 
Décembre.
La gérance : le gérant est : MR BRAHIM 
ERRACHID ,   
Dépôt légal : il est effectué au tribunal de 
1er instance  sous le numéro de RC 44149 
le 27/12/2022.

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité 

morale désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
-Dénomination :   »JUST DO IT YOUR 
SMILE«           
-Forme juridique : Société à responsabilité 
limitée S.A.R.L         
-Siège  social : Hey El Qods Av Omar El 
Mokhtar Nr 04 Laâyoune
-Objets :  
Achat et les ventes dans les produits et les 
matériels suivants :
Miroirs d‘exploitation dentaire    . 
Sondes dentaires  
 Sondes d‘exploration  
 Pinces dentaires     
Pinces )style tenaille(   
 Les instruments rotatifs, sont des outils 
qui effectuent des mouvements de rotation 
à différentes vitesses. Ils permettent à une 
fraise dentaire, placée à l‘extrémité de 
l‘appareil de tourner sur elle-même. Pour 
leur fonctionnement, ces appareils doivent 
être raccordés aux tuyaux de l‘équipement 
dentaire. Pour cela, il existe différents 
raccords selon le type de connexion.
Turbines dentaires    
 Micromoteurs   
 Pièces à main    
 Contre angle dentaires   .
 Lampes dentaires à photo polymérisation :    
 Localisateurs d‘apex   
Capital : 100.000.00 )CENT MILLE     ( 
Dirhams , composé par 1000 parts de cent 
dirhams L‘une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
Madame. Samira AZZOUZ  GERANT  ET 
ASSOCIE    
 Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat 
de greffe – bureau du Registre de commerce- 
chez le tribunal de première instance de 
Laâyoune  3488../2022  
-N° du Registre de commerce :   43963

-
AVIS DE CONSTITUTION DE 

SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité 
morale désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
-Dénomination :   »ROSA Alimentacion«           
-Forme juridique : Société à responsabilité 
limitée S.A.R.L   AU      
-Siège  social : Ville 25 Mars Bloc X Nr 844 
bis  Laâyoune
-Objets :  
Commerce générale  ,  commerce de gros 
et en détails de produits alimentaires 
distribution des produits alimentaires 
, transport national et international de 
marchandises pour le compte propre et 
pour le compte d‘autrui , commerce de 
gros de produits alimentaires de boissons 
et tabac  commercialisation  des produits 
de toute nature Commerce général, Services 
divers et Import Export Commercialisation, 
distribution et transformation de toute 
matière première Commercialisation des 
produits alimentaires et agro-alimentaires 
:Commercialisation des engrais, produits 
cosmétique, produits laitiers, plat cuisinés, 
produits frais, snaking, boisson non 
alcoolisés. jus concentre et Sirop Distribution 
des gammes des produits alimentaires 
et agro-alimentaires;L‘emballage et le 
développement de la distribution des 
produits issus du commerce équitable 
et des produits biologique a fabrication, 
l‘importation  et la distribution des produits 
alimentaires )halal(. des produits surgelés, 
frais d‘épicerie aux professionnels de la 
restauration et de bien Equipement , Assure 
la distribution multicommunautaire  
Capital : 100.000.00 )CENT MILLE     ( 
Dirhams , composé par 1000 parts de cent 
dirhams L‘une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
Monsieur Hicham KHRIBICHE  GERANT     
 Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat 
de greffe – bureau du Registre de commerce- 

chez le tribunal de première instance de 
Laâyoune  3517./2022  
-N° du Registre de commerce :   43995

STE MEDIA PRO ASWATNEWS
SARL (AU)

Modifications Juridiques

1( En date du 05/12/2022 l‘associé unique 
décide : 
L‘extension de l‘objet comme suit :
Transport personnel pour le compte d‘autrui.
Transport Touristique
2( Le dépôt légal : a été effectué au 
secrétaire greffier du Tribunal de première 
instance de Laâyoune le : 06/12/2022 sous 
le n°: 3474/2022.

AVIS DE CONSTITUTION DE 
SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité 
morale désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
-Dénomination :   »SH.ET«           
-Forme juridique : Société à responsabilité 
limitée S.A.R.L   AU      
-Siège  social : Quartier El Qods Lot 707 
Rue OUM DRAIGA Nr° 348   Laâyoune
-Objets :  
ventes des produits cosmétiques , pour 
le soin de visage et mains et pieds  pour 
soin cheveux ventes des parfumes signé et 
importé achat et vente des vêtements importé 
Achat et vente des Produits    D‘hygiène 
Chimiques Et Phytosanitaires, , Ainsi 
Que Les Produits D‘hygiène Chimiques 
Et Phytosanitaire ,ventes des produits 
cosmétique , soin de visage et mains et 
pieds  soin cheveux , produits de massage 
du corps avec les huiles naturels , produits 
de coiffure des femmes , vente des articles 
pour l‘organisations et des fêtes religieux 
)coiffures et maquillage et soin de visage 
..( et aussi les fêtes de mariages et faites de 
naissance et d‘autres fêtes familiales , achat 
et ventes d‘huile naturel pour les cheveux 
et le corps humaines , achat et vente d‘huile 
naturel , achat et vente et parfumes importé 
et signé , achat et vente des huile importé , 
achat et vente des produits D‘hygiène, achat 
et ventes des matériel pour la coiffures , 
organisation et orientation pour les création 
des salons de beauté et coiffures à travers de 
lui vendre tous les articles nécessaire de la 
création La prise de participations directes 
ou indirectes et de quelque manière que 
soit, notamment au moyen d‘apport ou de 
fusion dans toutes entreprises ayant un objet 
similaire ou connexe 
Capital : 100.000.00 )CENT MILLE     ( 
Dirhams , composé par 1000 parts de cent 
dirhams L‘une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
Madame. Chaymae BAIDA  GERANT     
 Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat 
de greffe – bureau du Registre de commerce- 
chez le tribunal de première instance de 
Laâyoune  3404./2022  
-N° du Registre de commerce :   43869

 
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

 STE ATM : الشركة
 INTERNATIONAL BUSINESS
الشكل القانوني : شركة ذ م م ذ ش و 
العنوان :شارع محج محمد السادس 

بالقرب من فندق نون العيون  
رقم السجل التجاري : 27289 

حدثت  دجنبر  2022  بتاريخ 20 
القانونية  التغييرات  من  مجموعة 
وهي  الــشــركــة   على  والــتــعــديــالت 

كالتالي : 
تغيير املقر االجتماعي    :

املقر  بتغيير  الوحيد  الشريك  قام 
القديم  املقر  من  للشركة  االجتماعي 
شارع   6 رقم  اهلل  رضى   46 زنقة   :
 : الجديد  العنوان  الى  العيون  مكة 
بالقرب  السادس  محمد  محج  شارع 

من فندق نون العيون  
اضافة انشطة اخرى  : 

قام الشريك باضافة انشطة اخرى 
جديدة الى نشاط الشركة :

مطعم بيع اطباق االكل الجاهزة 
سناك 

مقهى واملشروبات والعصائر 
والحفالت  الدينية  الحفالت  تنيم 

العائلية 
اجل  مــن  للسلع  الطرقي  النقل 

الغير او االنتفاع الذاتي 
النقل الخاص لالشخاص 

بالجملة  الــغــذائــيــة  املـــواد  بيع 
والتقسيط 

تسيير  للشركة :
ابو  عــالء  بالسيد  االحتفاظ  تــم 

الطعام كمسيير وحيد للشركة 
اإليداع القانوني للشركة :

باملحكمة  القانوني  ــداع  اإليـ تــم 
ــون بــتــاريــخ  ــي ــع ــال االبـــتـــدائـــيـــة ب
ــم  رق ــت  ــح ت  2022 ــر  ــب ــن دج  20
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نادي  أن  إيطالية  إخبارية  تقارير  أكدت 
نابولي تفوق على منافسيه، وحسم صفقتي 
إيليا  املرمى  وحارس  شديرة  وليد  املهاجم 

كابريلي، قادمني من باري.
ديلو  “كورييري  صحيفة  وأوضــحــت 
سارع  إيطاليا  جنوب  نــادي  أن  سبورت” 
لحسم الصفقتني، رغم اهتمام أندية أخرى 
بنفيكا  خاصًة  بــاري،  العبي  مع  بالتعاقد 
الظفر  فــي  يــرغــب  ــان  ك الـــذي  البرتغالي 
بخدمات حارس املرمى البالغ من العمر 21 

سنة.
نابولي  أن  إلى  املصدر  ذات  وأشــار  هذا 
فترة  خالل  شديرة  مع  تعاقده  عن  سيعلن 
االنتقاالت الشتوية الحالية، على أن يضمه 

إلى صفوفه في يونيو املقبل
صفقة  بأن  اإليطالية  الصحيفة  وأفــادت 
إيليا كابريل ستكون مختلفة، إذ أن االتفاق 
يقضي  ــاري  وب نابولي  إليه  توصل  الــذي 
بعدم اإلعالن عن الصفقة في يناير الجاري، 
من  الصيفي  امليركاتو  غاية  إلى  واالنتظار 
ملعب  إلــى  انتقاله  ــراءات  إجـ إتمام  أجــل 

“دييغو أرماندو مارادونا”.

رياضة19

احتل ياسني بونو، حارس عرين “أسود األطلس”، 
حارس  لـ”أحسن  عامليا  الثالثة  مرمى الرتبة 

عامليا” لسنة 2022.
عنه  أعلن  الذي  التتويج،  هذا  وجاء 
كرة  وإحصاء  لتاريخ  الدولي  االتحاد 
املميز  األداء  عقب   ،)IFFHS( الــقــدم 

لـ”بونو” خالل مباريات “مونديال قطر”، 
املغربي  الوطني  املنتخب  فيه  بلغ  الــذي 

لدى  تألقه  ثم  الذهبي”،  “املربع 
نادي إشبيلية.

ووفــــق املـــصـــدر نــفــســه، فــإن 
البلجيكي “تيبو كورتوا”، حارس 
مرمى ريال مدريد، حل أوال بـ125 

نقطة، ثم تاله الحارس األرجنتيني 
بـ110،  مارتينيز”  “إميليانو 
“أسود  عــريــن  حـــارس  ليحتل 
بـ55  الــثــالــث  املــركــز  األطلس” 

نقطة.

املهتمني  قائمة  إلى  التركي  فنربخشة  انضاف 
بلد  ريال  العب  الياميق،  جواد  املغربي  بالدولي 
فترة  خالل  معه  التعاقد  بهدف  اإلسباني،  الوليد 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
فإن  التركية،  “فوتوماك”  صحيفة  وحــســب 
الياميق،  مع  التعاقد  في  ملحة  نية  له  فنربخشة 
في  الفريق  مدافعي  ضمن  يكون  أن  في  ويرغب 

الفترة القادمة.
البرتغالي  أن  ــه  ذات اإلعــالمــي  املنبر  ــح  وأوض
خورخي جيسوس، مدرب الفريق التركي، حريص 
لتعزيز  الفريق  إلى  املغربي  املدافع  انتقال  على 
به  ظهر  الــذي  الجيد  املستوى  بعد  الدفاع،  خط 
نهائيات  في  الوطني  املنتخب  مع 

كأس العالم بقطر.
مجموعة  وتتطلع 
األوروبية  الفرق  من 
ــد  ــاقـ ــعـ ــتـ إلـــــــى الـ
ــع الـــيـــامـــيـــق؛  ــ م
ــان  ــوري مــنــهــا ل
ــرنـــســـي،  ــفـ الـ
يا  مبدور وسا
ــي،  ــ ــال ــ ــط ــ اإلي
ولـــوكـــومـــوتـــيـــف 

وسبارتاك الروسيان.

األسد املغربي »ياسني بونو« 
يحتل املركز الثالث لـ”أحسن 

حارس مرمى يف العالم”

فنربخشة الرتكي ينضم 
إىل قائمة املهتمني بالدولي 

املغربي جواد الياميق

البايرن : إصابة مزراوي 
تستعدي التعامل معها بدقة

أمالح على أعتاب 
»الربيمري ليغ« خالل 

املريكاتو الشتوي”
فريق  إدارة  أن  بلجيكية  إعالمية  تقارير  أفــادت 
نوتنغهام فوريست االنجليزي، توصلت إلى صيغة 
متوافق عليها مع وكيل أعمال الدولي املغربي سليم 
لالعب  الشخصية  الشروط  تضمنت  والتي  امالح، 
من أجل االنتقال إلى النادي االنجليزي خالل فترة 
فريق  إدارة  وتسعى  الحالية،  الشتوية  االنتقاالت 
نوتنغهام فوريست في الوقت الحالي إلى التوصل 
إلى اتفاق مع إدارة فريق ستندار دو لييج، من أجل 
شراء ما تبقى من عقد أمالح، الذي يمتد إلى غاية 
حسم  أجل  من  الجاري،  الرياضي  املوسم  نهاية 

الصفقة والفوز بخدمات الدولي املغربي.
كاسل  نيو  فــريــق   إدارة  دخــلــت  جانبها،  مــن 
يجعل  ما  أمالح،  بخدمات  الفوز  سباق  االنجليزي 
في  الحسم  قبل  تتريث  لييج  دو  ستاندار  إدارة 

أكبر  عن  بحثا  املغربي،  العبها  وجهة 
فريق  علما  ممكنة،  مالية  استفادة 
يــدربــه  ــذي  الـ ــي،  ــان االســب فالنسيا 

غاتوزو  جينارو  االيطالي  الدولي 
تعزيز  فــي  جهته  مــن  يــرغــب 

أمــالح،  بخدمات  صفوفه 
كبير  بشكل  تألق  الــذي 

فــي نــهــائــيــات كــأس 
أسود  رفقة  العالم 
وساهم  األطلس، 
في  كبير  بشكل 
بــــلــــوغ  نــصــف 

واحتالل  النهائي، 
ــرابــع على  املــركــز ال

مستوى العالم.
في  الرياضي  املدير  حميديتش،  صالح  تحدث 
نادي بايرن موينخ األملاني لكرة القدم، عن غياب 
مباريات  عن  ــزراوي،  مـ نصير  املغربي  الالعب 
مضاعفات  من  معاناته  بسبب  املقبلة،  الفريق 

إصابته، سابقا، بفيروس “كورونا”.
قال صالح حميديتش، املدير الرياضي في نادي 
مزراوي )التهاب  نصير  إصابة  إن  موينخ،  بايرن 
معها  التعامل  يجب  القلب(،  غشاء  مستوى  على 
الالعب  غياب  مؤكدا  الدقة”،  من  ممكن  قدر  بأكبر 

عن مباريات الفريق املقبلة.
وجاء في تصريح للمدير الرياضي لنادي بايرن 
موينخ: “إنها خسارة كبيرة بالنسبة لنا، بالطبع 
املقبلة.  القليلة  األسابيع  خالل  متاحا  يكون  لن 
للتعافي  يحتاجه  الذي  الوقت  كل  على  سيحصل 
تماما. مثل هذه اإلصابات يجب التعامل 

معها بأكبر قدر ممكن من الدقة”.
صحيفة  أشارت  متصل،  سياق  وفي 
نصير  إصابة  أن  إلى  األملانية،  “بيلد” 
على  “التهاب  الحالية  ــزراوي  ــ م
تستدعي  القلب”،  غشاء  مستوى 
غياب الالعب ملدة تتراوح ما بني 

4 و6 أسابيع.
موينخ  بــايــرن  نـــادي  وكـــان 
األملاني، أعلن، الجمعة 6 يناير 
مـــزراوي  نصير  أن   ،2023
على  مـــضـــاعـــفـــات،  ــي  ــان ــع ي
مستوى القلب، نتيجة إصابته 
خالل  سابقا،  كورونا  بفيروس 
الوطني  املنتخب  مع  مشاركته 
ــي نــهــائــيــات كــأس  املــغــربــي ف

العالم “مونديال قطر 2022”.

نابولي يحسم صفقتي وليد شديرة وحارس املرمى كابريلي من باري

باريس سان جريمان يرتاجع عن التعاقد مع عز الدين أوناحي
لكرة  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  نادي  إدارة  حسمت 
املغربي  الدولي  مع  التعاقد  من  نهائي  بشكل  موقفها  القدم 
فترة  خالل  أنجيه،  نادي  ميدان  متوسط  أوناحي،  الدين  عز 

االنتقاالت الشتوية الحالية.
عاصمة  ممثل  أن   ، الفرنسية  “ليكيب”  صحيفة  وأكــدت 
ووضعه  أوناحي  مع  التعاقد  في  جديًا  فكر  قد  كان  األنــوار 
ضمن أولوياته، قبل أن ُيقرر مسؤولو النادي وقف املفاوضات 

في الوقت الراهن.
باريس  أن  أفادت  قد  الصحفية  التقارير  من  العديد  وكانت 

سان جيرمان أبدى اهتماًما بالتوقيع مع أوناحي.
أن  ليكيب،  صحيفة  في  الصحفي  تانزي،  لويك  وادعــى 
الباريسيني فكروا في القيام بتحركات مالية كبيرة لالعب خط 
الوسط قبل اتخاذ قرار في نهاية املطاف ضد انتقال الالعب.

كامبوس  لويس  للنادي  الــريــاضــي  املستشار  وأجـــرى 
مناقشات قبل أسابيع حول انتقال املغربي.

فريق  مع  حالًيا  يلعب  عاًما   22 العمر  من  البالغ  الالعب 
أنجيه في دوري الدرجة األولى الفرنسي، الذي يحتل املركز 

األخير في الدوري الفرنسي.

 30 على  األطلس  أســود  مــدرب  وحصل 
التصنيف  في  الثالث،  املركز  في  نقطة 
ليونيل  األرجنتيني  تصدره  الــذي 
ــالـــونـــي مــتــبــوعــا  ــكـ سـ
ــه  ــديـ ــرنـــســـي ديـ ــفـ ــالـ بـ

ديشامب.

ومعلوم أن وليد الركراكي حقق مجموعة 
قيادة  خالل  سنة 2022 من  اإلنجازات  من 
البطولة  بلقبي  للتتويج  الرياضي  الوداد 
قيادة  جانب  إلى  أفريقيا،  أبطال  ودوري 
في  الرابع  املركز  الحتالل  األطلس  أســود 

املونديال.

الركراكي ثالث أفضل مدرب يف العالم 
لسنة 2022
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بانشيز  "ذي  أفــــالم  حــصــدت 
فيبلمانز"  "ذي  و  إنشيرين"  أوف 
أت  آل  إيــفــريــويــر  و"إيفريثينغ 
من  الرئيسية  الترشيحات  وانس"، 
في  والمخرجين  الممثلين  نقابات 
تبلور  بدء  مع  األربعاء،  هوليوود، 
السينمائية  الجوائز  موسم  مالمح 

لهذا العام.
ــز غــولــدن  ــع جــوائ ــوزي ــداة ت ــ وغ
من  الترشيحات  إلى  ُينظر  غلوب، 
 )SAG( الــشــاشــة  ممثلي  نــقــابــة 
ــة الــمــخــرجــيــن األمــريــكــيــة   ــاب ــق ون
انطالق  إشارة  أنها  على   ،)DGA(
توزيع  حفل  إلى  السباق  في  مهمة 
في  سيقام  الذي  األوسكار،  جوائز 

12 مارس.
بانشيز  "ذي  ــن  م ــل  ك وحــصــل 
و"إيفريثينغ  إنشيرين"  أوف 
على  وانس"،  أت  آل  إيــفــريــويــر 
 ،SAG نقابة من  ترشيحات  خمسة 
طاقم  من  المتميز  فئة "األداء  بينها 
األشهر  الجائزة  وهي  الممثلين"، 
جانب  إلى  التمثيلي،  الصعيد  على 

"ذي فيبلمانز".
ترشيح  على  فاريل  كولن  وحصل 
رئيسي  بدور  ممثل  أفضل  فئة  في 
التراجيدي  الكوميدي  الفيلم  في 
أوف  بــانــشــيــز  "ذي  اإليـــرلـــنـــدي 
من  فقط  ســاعــات  بعد  إنشيرين"، 

فوزه بجائزة غولدن غلوب.
غليسون  بريندان  من  كل  وُرشــح 
عن  كوندون  وكيري  كيوغان  وباري 
جزيرة  كسكان  الثانوية  أدوارهـــم 
لكنها  وجميلة  صغيرة  إيرلندية 
مــســكــونــة فــي عــشــريــنــات الــقــرن 

الماضي.

ــوه الــفــائــزة  وكــانــت مــيــشــيــل يـ
تؤدي  التي  غلوب،  غولدن  بجائزة 
للمالبس  مغسال  تملك  مهاجرة  دور 
أت  آل  إيفريوير  "إيفريثينغ  فــي 
وانس"، من بين المرشحات في فئة 

أفضل ممثلة بدور رئيسي.
وجيمي  كــوان  هوي  كي  نال  كما 

هسو،  وستيفاني  كــورتــيــس  ــي  ل
ثانوي  دور  أفضل  عن  ترشيحات 

بفضل أدائهم في هذا الفيلم.
ــه، ُرشــــح فــيــلــم "ذي  مـــن جــهــت
فيبلمانز" الذي يؤدي فيه بول دانو 
لجوائز  سبيلبرغ،  ستيفن  والد  دور 
SAG التي سُتوزع في 26 فبراير.

نقابة  تــجــاهــل  ــًا  ــت الف كـــان  لــكــن 
التي  وليامز  لميشيل  الممثلين 
على  الــمــخــرج  والـــدة  دور  ــؤدي  تـ

الشاشة.
جائزة  على  سبيلبرغ  وحــصــل 
غلوب،  غــولــدن  فــي  مــخــرج  أفــضــل 
ــاء مــن اتــحــاد  ــعـ ــح األربـ كــمــا ُرشــ
المخرجين األمريكيين )DGA( عن 
من  كبير  حد  إلى  المستوحى  فيلمه 
السينمائيان  أيضا  وُرشح  طفولته، 
مــارتــن مــاكــدونــا ودانــيــال كــوان، 
أوف  بــانــشــيــز  "ذي  مـــخـــرجـــا 
إيفريوير  و"إيفريثينغ  إنشيرين" 

آل أت وانس" على التوالي.
المنافسة  في  هــؤالء  وسيواجه 
كوسينسكي  جــوزيــف  المخرجين 
فيلد  وتــود  مافريك"(  غن:  )"توب 
جوائز  تــوزيــع  حفل  فــي  )"تار"( 

DGA الذي سيقام في 18 فبراير.
األربعاء،  نتفليكس،  أعلنت  وقد 
على   SAG ــز  جــوائ ستبث  أنــهــا 
العام،  هذا  يوتيوب  على  صفحتها 
في  منصتها  على  الحفل  بث  قبل 
البث  ــذا  ه وسيضع   ،2024 ــام  ع
األميركيين  الممثلين  اتحاد  جوائز 
غولدن  جوائز  مع  قوية  منافسة  في 
عامين  مــنــذ  ــواجــه  ت الــتــي  غــلــوب 
على  والتمييز  بالعنصرية  اتهامات 

أساس الجنس والفساد.

20 ثقافة

الكشف عن أبرز املرشحني لجوائز املمثلني واملخرجني األمريكيني

وفاة الربيطاني جيف بيك ..
 كبري عازيف الغيتار

"كبير  بيك،  جيف  البريطاني  توفي 
ــروك  ال لموسيقى  الغيتار"  عــازفــي 
صنع  ــذي  وال الجاز،  وحتى  والبلوز 
وإريـــك  بــيــج  جيمي  ــع  م ــه  أســطــورت
ياردبيردز"  "ذي  فرقة  ضمن  كالبتون 
الثالثاء  عامًا   78 عن  الستينيات،  في 

بسبب التهاب السحايا.
الموسيقي  موقع  نشره  بيان  قــال 
األســى  ببالغ  ننعي  عائلته،  "باسم 
أمس  بهدوء  توفي  ــذي  ال بيك  جيف 
بالتهاب  فجأة  إصابته  بعد  )الثالثاء( 

السحايا الجرثومي".
غرامي  جوائز  بثماني  بيك  فاز  وقد 
المتعددة  وتأثيراته  لمهارته  تقديرًا 
وحــســه االبـــتـــكـــاري عــلــى الــغــيــتــار 

مهنية  مسيرة  خــالل  الكهربائي 
استمرت حوالي ستة عقود.

أقرانه،  جميع  وتوقف 
ــر  ــن مـــيـــك جــاغ ــ م
بيج،  جيمي  إلــى 
ومـــعـــظـــمـــهـــم 

بريطانيون 
ــن الــجــيــل  ــ م

ُولـــدوا  نفسه 
أربعينيات  في 

الــقــرن الــمــاضــي، 
"عبقرية"  ــد  ــنـ عـ

العازف الراحل.

رولينغ  فرقة  قائد  جــاغــر،  وأشـــاد 
تويتر  على  فيديو  مقطع  في  ستونز، 
"رجل  بأنه  إيــاه  واصفًا  بيك  بجيف 
في  الغيتار  عازفي  أعظم  وأحــد  رائــع 

العالم".
ــتــب الــمــوســيــقــي اإلســرائــيــلــي  وك
فرقة  مــن  سيمونز  جــيــن  األمــريــكــي 
على  روك،  الهارد  لموسيقى  "كيس" 
مثل  يــعــزف  ــد  أح "ال  ــضــًا،  أي تويتر 

جيف".
"بالك  فرقة  مؤسس   وصــف  كذلك 
جيف  الراحل  إيومي،  توني  ساباث" 
غيتار  وعــازف  مذهل  "رمز  بأنه  بيك 
يومًا  هناك  يكون  "لن  وقال  عبقري". 

جيف بيك آخر".
الهيفي  موسيقى  مغني  كتب  كذلك، 
أوزبورن  أوزي  البريطاني  ميتال 
على تويتر، أنه "لشرف رائع أني 
شاركت معه بالعزف في ألبومه 

األخير".
بول  الشهير  الموسيقي  وقــال 
الموت  بسبب  "محطم  إنه  يونغ 
لعازف  والمأساوي  المفاجئ 
الغيتار األسطوري"، مضيفًا 
كان  بيك  أرنولد  جيفري  أن 

"كبير عازفي الغيتار".
وُيعتبر جيف بيك المولود 
لندن،  قرب  يونيو 1944  في 
الغيتار  عازفي  أفضل  أحــد 
والبلوز  الروك  موسيقى  في 
ــك  وحــتــى الـــجـــاز، مــثــل إري
كالبتون أو جيمي بيج أو جيمي 

هندريكس.

ــز  ــعــزي تـــم تــعــيــيــن عــبــد ال
يشغل  ــذي  ــ ال الـــبـــوزدايـــنـــي، 
مــنــصــب الـــمـــوارد الــبــشــريــة 
التواصل  قطاع  في  والمالية 
ــاب والــثــقــافــة  ــشــب بـــــوزارة ال
مدير  منصب  في  والتواصل، 
المغربي  السينمائي  المركز 
تعيين  انتظار  فــي  بالنيابة، 

مدير جديد بشكل دائم.
ـــ أصــوات  وحــســب مــصــدر ل

نيو  أنه لم يتم إلى حدود اآلن 
تحديد موعد اإلعالن عن مباراة 
ــار مــن ســيــشــغــل مــديــر  ــي اخــت

المركز السينمائي المغربي.
البوزدايني بعد  وجاء تعيين 
إعفاء خالد السعيدي رسميا من 
منصب مدير المركز السينمائي 
احتفاظ  مع  بالنيابة،  المغربي 
العام  الكاتب  بمنصب  األخير 

للمركز السينمائي المغربي.

غولدن  جــوائــز  تــوزيــع  حفلة  سجلت 
بالعنصرية  اتهامات  أثقلتها  التي  غلوب، 
والفساد،  الجنس  أساس  على  والتمييز 
مع  تاريخها  فــي  مشاهدة  نسبة  أدنــى 
العام،  هذا  التلفزيوني  البث  إلى  عودتها 
بي  "إن  قناة  نشرتها  أولية  أرقام  بحسب 

سي" األربعاء. 
وجذب الحفل 6,3 ماليين مشاهد مساء 
الثالثاء 10 يناير، بتراجع كبير عن العدد 
بلغ  ــذي  وال  2020 نسخة  في  المسجل 
وانكشاف  الجائحة  بدء  قبل  مليونًا،   18
التي  الجوائز  بهذه  المرتبطة  الفضائح 
انطالق  مع  سابقًا  كبير  باهتمام  حظيت 

موسم الجوائز في الواليات المتحدة.
على  طــويــاًل  الــحــدث  إلــى  ُينظر  ــان  وك

وقد  هوليوود،  في  المفضلة  األمسية  أنه 
بسبب  افتراضيًا   2021 نسخة  أقيمت 
سوى  تستقطب  ولــم  كوفيد19-  جائحة 

6,9 ماليين مشاهد.
ثم ُحِرَمت حفلة غولدن غلوب من النقل 
الفضائح  بسبب   ،2022 عام  التلفزيوني 
األجنبية  الصحافة  برابطة  أحاطت  التي 
المنظمة  الجهة   ،)HFPA( هوليوود  في 
عضو  أي  تضم  تكن  ولــم  والتي  للحدث 

أسود منذ فترة طويلة.
ــام الــمــشــاهــدة الــجــديــدة  ــ ــزز أرق ــع وت
الشكوك حول جدوى هذه المكافآت. فهذه 
"إن  شبكة  سجلتها  مشاهدة  نسبة  أدنى 
ضخمة  حفلة  ألي  اإلطــالق  على  سي"  بي 
مع سجادة حمراء: وحدها نسخة 2008 

شكل  على  أقيمت  التي  غلوب،  غولدن  من 
لكّتاب  إضــراب  بسبب  صحافي  مؤتمر 
بنتيجة  انتهت  هوليوود،  في  السيناريو 

أسوأ.
القناة  وافقت   ،2022 مقاطعة  وبعد 
بنسخته  الحفل  بث  إعادة  على  األميركية 
الثمانين هذا العام. لكن العقد الموقع مع 
بعيدًا   ،2023 لعام  فقط  يسري   HFPA
التي  السابقة  التعاقدية  االلتزامات  من 

كانت تمتد سنوات عدة.
وحضر الحفل مساء الثالثاء كوكبة من 
سبيلبرغ  ستيفن  المخرجين  مثل  النجوم 
تورو،  ديل  وغييرمو  كاميرون  وجيمس 
بيت  وبـــراد  فــاريــل  كولين  الممثلين  أو 

وميشيل يوه.

نسبة مشاهدة غولدن غلوب يف أدنى مستوياتها التاريخية

تعيني مدير جديد للمركز السينمائي
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