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أشاد البرملان العربي بجهود صاحب اجلاللة امللك محمد السادس ،رئيس
جلنة القدس ،في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة قضاياه.
وث�م��ن ال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي ،ف��ي ب�ي��ان ص��در ف��ي خ�ت��ام أش �غ��ال مؤمتر
القيادات العربية رفيعة املستوى ،أول أمس ،بالقاهرة ،ما تقوم به
اململكة املغربية حتت قيادة جاللة امللك  ،من مبادرات جتاه الشعب
الفلسطيني.
وأكد البيان على مركزية القضية الفلسطينية لألمة العربية وعلى
الهوية العربية للقدس احملتلة ،مشددا على أن القدس الشرقية هي
عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأبرز ضرورة التمسك مببادرة السالم العربية «نصا وروحا» وبكافة
االتفاقات التي تفضي الى إقامة دولة فلسطني كاملة السيادة على
حدود الرابع من يونيو  1967وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.
ورفض البرملان العربي ما يسمى «صفقة القرن» التي تقوم على أساس
تدمير مبدأ الدولتني على ح��دود  1967واستبدالها مببدأ الدولة
بنظامني (األبارتايد)  ،وإسقاط ملف القدس والالجئني واالستيطان.

في بالغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي :

هجرة الكفاءات املغربية
مسؤولية مشتركة

مجلة إيطالية تؤكد في عدد خاص:

مخيمات تندوف «بؤرة لتجنيد الشباب» في تنظيمات إرهابية
املنطقة أصبحت «مرتعا خصبا» لإلجتار في املخدرات واألسلحة والبشر

«البوليساريو» ال تهدد األمن في منطقة الساحل فقط ..لكن في منطقة املتوسط عموما
التفريق بينهما.
وأوض�ح��ت أن «ال��وض��ع السائد ف��ي مخيمات
تندوف يشجع على تنامي جميع أشكال األنشطة
غير املشروعة  ،وجتنيد الشباب في اجلماعات
املتمردة ،وتسليح وتدريب مجموعات إرهابية».
كما تزيد حالة الغليان في هذه املخيمات ،حسب
التقرير ،من تفاقم جرائم االجت��ار باملخدرات
واألس �ل �ح��ة و ال�ب�ش��ر و ت�ه��ري��ب املهاجرين،
معتبرة آن هذه الظواهر تهدد السلم واألمن
ل�ي��س ف�ق��ط ف��ي منطقة ال�س��اح��ل ول �ك��ن أيضا
ف��ي دول منطقة ال�ب�ح��ر األب �ي��ض املتوسط.
كما تطرقت هذه املجلة املتخصصة في قضايا
الدفاع و األمن عبر العالم ،إلى عمليات اختطاف
األجانب في مخيمات تندوف من قبل عناصر
تنتمي للبوليساريو .

كتبت املجلة الشهرية اإليطالية (حتليل الدفاع)،
أن مخيمات ت�ن��دوف (ج�ن��وب غ��رب اجلزائر)
تشكل «ب ��ؤرة رئيسية لتجنيد ال�ش�ب��اب» في
تنظيم القاعدة في املغرب اإلس�لام��ي ،وحركة
التوحيد و اجلهاد في غرب إفريقيا.
وأوضحت املجلة في تقرير خاص نشرته ضمن
عددها لشهر فبراير بعنوان «ملف الساحل :
إرهاب ،نزاعات وبعثات دولية» ،أن «األوضاع
االجتماعية اخل�ط�ي��رة» ف��ي مخيمات تندوف
«ت �ش �ج��ع ع �ل��ى ت �ص��دي��ر اإلره � ��اب ف��ي منطقة
الساحل والصحراء».
و سجلت أن املنطقة أصبحت «مرتعا خصبا»
تتشابك ف�ي��ه أن�ش�ط��ة االجت� ��ار ف��ي املخدرات
واألس �ل �ح��ة وال �ب �ش��ر إض��اف��ة إل���ى حتركات
اجل �م��اع��ات اإلره��اب �ي��ة ،إل��ى ح��د يصعب فيه

في ندوة حول موضوع «مدونة األسرة على ضوء
القانون المقارن واالتفاقيات الدولية بمراكش»:

ضرورة تقوية اجلسور بني مغاربة العالم و وطنهم األم
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث
العلمي أن هجرة الكفاءات املغربية نحو اخلارج تعد مسؤولية مشتركة
بني عدة قطاعات وزارية ،تقتضي املزيد من التعبئة الوطنية لالرتقاء
بالنسيج االقتصادي وإجناح النموذج التنموي اجلديد الذي تسعى
بالدنا إلى حتقيقه حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة امللك محمد
السادس.
وأوضحت ال��وزارة ،في بالغ ،على إثر ت��داول بعض اجلرائد الورقية
واإللكترونية وم��واق��ع التواصل االجتماعي ألخبار تتضمن تأويال
مجانبا للصواب جل��واب وزي��ر التربية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العالي والبحث العلمي األخ سعيد أم ��زازي ،على سؤال
شفهي خ�لال جلسة األسئلة الشفوية مبجلس املستشارين ،ي��وم 5
فبراير اجلاري ،حول هجرة األدمغة والكفاءات املغربية إلى اخلارج،
أنها منكبة الى جانب القطاعات األخرى على بذل املزيد من املجهودات
والتعبئة من أجل توفير الظروف املالئمة الندماج الكفاءات املغربية
في النسيج االجتماعي واالقتصادي الوطني وحتفيزها على العمل
واالستقرار باملغرب.
وأشارت إلى أنه و«خالفا ملا مت تداوله ،فإن الوزير حني اعتبر أن هجرة
األدمغة والكفاءات املغربية إلى اخل��ارج مؤشرا على ج��ودة التعليم
باملغرب ،لم يسع بتاتا إلى تشجيع الكفاءات الوطنية على الهجرة وإمنا
كان القصد من كالمه هو أن اإلقبال على هذه الكفاءات من طرف دول أوروبا
وأمريكا وآسيا ،يعكس جودة التكوينات التي تتوفر عليها ،ولو لم يكن
مشهودا له بالكفاءة واجلودة في التكوين ملا ازداد الطلب واإلقبال عليها».
كما أن حديث الوزير عن جودة التعليم ،يضيف البالغ« ،جاء في سياق
جوابه على السؤال املوجه له ولم يكن بصفة مطلقة ،وإمنا ارتباطا
بالفئة املعنية بهذه الهجرة وال�ت��ي تتكون ب��األس��اس م��ن مهندسني
وأطباء وباحثني وأطر عليا في تخصصات محددة».

حجز  19كيلوغرام من «الشيرا» بباب سبتة

متكنت عناصر اجلمارك مبعبر باب سبتة ،خالل عملية مراقبة روتينية
مؤخرا من حجز  19كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر اجلمارك مبنطقة املغادرة مبعبر باب
سبتة متكنت خالل عملية مراقبة للسيارات العابرة من العثور على هذه
الكمية من املخدرات ،املعدة على شكل صفائح ،مدسوسة بعناية في
مخبئ مهيئ لهذا الغرض وراء لوحة سيارة خفيفة مرقمة باخلارج.
وأضاف املصدر نفسه أن عناصر اجلمارك قامت إثر ذلك بحجز هذه
الكمية م��ن امل �خ��درات وال�س�ي��ارة ،كما أح��ال��ت السائق ،مغربي مقيم
باخلارج ،على املصلحة الوالئية للشرطة القضائية بتطوان لتعميق
البحث حتت إشراف النيابة العامة املختصة.
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مراكش  -ثريا بوجيدة
أكد الوزير املنتدب املكلف
باملغاربة املقيمني باخلارج
وشؤون الهجرة  ،عبد الكرمي
بنعتيق ،نهاية األسبوع
امل � ��اض � ��ي ،مب � ��راك � ��ش أن
ال��وزارة أخذت على عاتقها
تعبئة كفاءات مغاربة العالم
في كل امل�ج��االت واالهتمام
ت.حميد البوطهري
ب��ال �ق �ض��اي��ا امل��رت �ب �ط��ة بها
س��واء في بلدان اإلستقبال
أو في عالقتها باملنظومة القانونية بالبلد األم.
وأض��اف في كلمة خالل أشغال ندوة حول موضوع «مدونة األس��رة على ضوء القانون
املقارن واالتفاقيات الدولية» ،املنظمة من قبل الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمني
باخلارج وشؤون الهجرة مبناسبة املنتدى الثالث للمحامني املغاربة املقيمني باخلارج ،أن
هذه التعبئة تتجسد من خالل تقوية اجلسور بني مغاربة العالم أينما كانوا وبني وطنهم
األم وحتسيسهم بأن املغرب يشهد تطورا في كثير من القطاعات وأن هذا التطور رهني
مبشاركة اجلميع في النقاش واملقترحات وفي صياغة التدابير.
وأب��رز بنعتيق ،أن املغرب اختار حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة امللك محمد
السادس أن يجابه التحديات والتحوالت املجتمعية الطارئة سواء داخل أرض الوطن أو
في بلدان االستقبال في إطار نقاش رصني وهادئ بعمق قانوني من أجل الوصول إلى
أجوبة تكون في مستوى انتظارات وتطلعات املواطنني املغاربة أينما تواجدوا.
وتأتي هذه الندوة ،املنظمة بشراكة مع وزارة العدل واملجلس األعلى للسلطة القضائية
ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات احملامني باملغرب  ،في إطار تنزيل استراتيجية
الوزارة املنتدبة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض
الوطن وتعبئة كفاءاتهم باخلارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم األصل.
كما قارب موضوع الندوة قانون األسرة املغربي على ضوء القانون املقارن واالتفاقيات
الدولية وهي مزواجة تروم من جهة استحضار آفاق تطبيق هذا النص في اخلارج وقدراته
على الصمود  ،ومن جهة أخرى الكشف عن موقف القضاء املغربي بخصوص آثار األحكام
الصادرة عن محاكم وسلطات دول االستقبال اإلدارية في املادة األسرية.

في بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني

توقيف السائق الذي صدم موظف شرطة وتسبب في وفاته

متكنت عناصر الشرطة بوالية أمن
فاس ،أول أمس ،من توقيف سائق
السيارة الذي صدم عمدا موظف
شرطة ،برتبة ضابط أم��ن ممتاز
يعمل في فرقة السير واجلوالن،
متسببا في وفاته جراء مضاعفات
اإلصابات البدنية اخلطيرة التي
تعرض لها.
وأوض ��ح ب�لاغ للمديرية العامة
ل�ل�أم ��ن ال ��وط� �ن ��ي أن األب� �ح ��اث
امل �ي��دان �ي��ة وال �ت �ح��ري��ات التقنية
امل �ن �ج��زة ف ��ي ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة قد
أسفرت عن توقيف املشتبه به في
وقت قياسي ،حيث مت ضبطه وهو
ال يزال حتت تأثير حالة السكر.
وأضاف البالغ أن موظف الشرطة
الفقيد ك��ان بصدد م��زاول��ة مهمة

 ..و برازيلي مبطار محمد اخلامس بتهمة تهريب «الكوكاكيني»

ع�ل��م ل��دى والي ��ة أم��ن ال���دار ال�ب�ي�ض��اء أن كمية مخدر
الكوكايني التي مت تفريغها ،نهاية األسبوع املاضي،
باملستشفى اجلامعي ابن رشد ،من أمعاء مواطن يحمل
اجلنسية البرازيلية ،بلغ وزنها اإلجمالي كيلوغراما
واح ��دا و 245غ��رام��ا ،ملفوفة داخ��ل  110كبسوالت.
وأوضح بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني أن مصالح
األم��ن الوطني مبطار محمد اخلامس ال��دول��ي مبدينة
ال ��دار البيضاء ك��ان��ت ق��د أوق �ف��ت امل��واط��ن البرازيلي
امل��ذك��ور ي��وم  02فبراير اجل��اري ،عندما ك��ان على منت
الرحلة اجلوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل،
وذلك لالشتباه في تهريبه ملخدر الكوكايني في أمعائه،
وه��و ما استدعى االحتفاظ به حتت احلراسة الطبية الكوكايني ،واستقرار احلالة الصحية للمشتبه فيه ،مت
باملستشفى اجلامعي ابن رشد مبدينة الدار البيضاء .إيداعه حتت تدبير احلراسة النظرية رهن إشارة البحث
وأض��اف البالغ أن��ه بعد االنتهاء من تفريغ كبسوالت الذي يجري حتت إشراف النيابة العامة املختصة.

بعد أن تحدث عن استراتيجيتة لمواجهة اإلرهاب

سان -برو :إفريقيا بحاجة للمغرب ألنه ميتلك
رؤية واضحة لرفع التحديات األمنية

أكد املدير العام ملرصد الدراسات
اجليو -سياسية بباريس ،شارل
س��ان-ب��رو ،نهاية مبراكش ،أن
القارة اإلفريقية بحاجة للمغرب
البلد الوحيد ال��ذي ميلك رؤية
واضحة بشأن مستقبله واآلليات
ال�ك�ف�ي�ل��ة ب��رف��ع ك��ل التحديات
األمنية.
واع�ت�ب��ر س ��ان-ب ��رو ،ال ��ذي كان

ي��ت��ح��دث خ �ل��ال ج �ل �س��ة عامة
حتت شعار «أية استراتيجيات
ملكافحة التهديدات السيبرانية
 ..بناء أمن املستقبل إلفريقيا»،
في إطار الدورة العاشرة ملنتدى
إفريقيا لألمن ،أنه «ملواجهة هذه
التحديات ،ينبغي التوفر على
رؤية واضحة وبرنامج ملموس،
وهو بالضبط ما يقترحه صاحب

تنظيم ح��رك��ة ال�س�ي��ر واجل ��والن
بإحدى امل��دارات الطرقية مبدينة
ف��اس ،ص�ب��اح اجلمعة املاضية،
تدخل لتوقيف السائق املخالف
ب�ع��د ارت �ك��اب��ه مل�خ��ال�ف��ة مرورية،
غير أن هذا األخير تعمد الفرار،
مم���ا ت �س �ب��ب ف���ي ص� ��دم ضابط
األم��ن املمتاز بواسطة سيارته.
وأش � ��ارت امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة إلى

أن��ه مت االح�ت�ف��اظ باملشتبه فيه،
البالغ من العمر  32سنة ،حتت
ت��دب�ي��ر احل��راس��ة ال�ن�ظ��ري��ة على
خ �ل �ف �ي��ة ال��ب��ح��ث ال� � ��ذي يجري
حت ��ت إش � ��راف ال �ن �ي��اب��ة العامة
امل �خ �ت �ص��ة ،وذل � ��ك ل �ل �ك �ش��ف عن
ج� �م� �ي ��ع ظ � � � ��روف وم�ل�اب� �س ��ات
ارتكابه لهذه األفعال اإلجرامية.
وذكر البالغ أيضا أن املدير العام
ل�لأم��ن الوطني أع�ط��ى تعليماته
ملؤسسة محمد السادس لألعمال
االجتماعية ملوظفي األمن الوطني
للتكفل بجميع نفقات ومصاريف
اجل� �ن ��ازة ،وت �ق��دمي ك��اف��ة أشكال
ال ��دع ��م وامل� �س ��اع ��دة الضرورية
لعائلة الفقيد ،ال��ذي ك��ان شهيد
واجبه املهني.

اجل�لال��ة امللك محمد السادس،
الذي طور استراتيجية ملواجهة
التحديات األمنية في إفريقيا».
وأوضح أنه يتعني إيالء االهتمام
الالزم ألربع مجاالت أمنية على
األق��ل ه��ي األم��ن ض��د اإلره ��اب،
واألمن البشري ،واألمن الطاقي،
إضافة إلى األمن البيئي.
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تعازينا إلى الزميل خليل الهاشمي اإلدريسي
في وفاة شقيقه جالل
انتقل إلى دار البقاء،اجلمعة املاضية،
امل�ش�م��ول ب �ك��رم ال �ل��ه وع �ف��وه ،جالل
الهاشمي االدري�س��ي ،شقيق الزميل
خليل ال�ه��اش�م��ي االدري��س��ي ،املدير
العام لوكالة املغرب العربي لألنباء،
وذل� ��ك ع �ل��ى إث� ��ر م���رض ل ��م ميهله
طويال.
وقد شيعت جنازة الفقيد ،الذي كان
إط��ارا في مجموعة (اون��ا) سابقا،
بعد صالة ظهر أول من أمس السبت
مبقبرة الرحمة بالدار البيضاء.
وبهذه املناسبة األليمة ،نتقدم بأحر التعازي وأص��دق مشاعر
املواساة إلى زميلنا خليل وإلى كل أفراد عائلة الهاشمي اإلدريسي،
سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة
ويسكنه فسيح اجلنان ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

