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احتفال الشعب املغربي بالذكرى العاشرة مليالد األميرة لال خديجة 
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احتفلت االسرة امللكية ومعها الشعب املغربي 
العاشرة  بالذكرى  فبراير«،   28« الثالثاء  ،ي��وم 
مليالد صاحبة السمو امللكي األميرة اجلليلة لال 
خديجة، وهي مناسبة تتجدد معها الفرحة ذاتها 
التي عاشها الشعب املغربي يوم 28 فبراير من 
سنة 2007 ، حني أشرقت جنبات القصر امللكي 
لها صاحب  اختار  الطلعة،  بهية  أميرة  مبيالد 

اجلاللة امللك محمد السادس اسم لال خديجة.
استحضر  السعيدة،  ال��ذك��رى  ه��ذه  وبحلول 
التي  البهيجة  االح��ت��ف��االت  امل��غ��رب��ي  ال��ش��ع��ب 
أعقبت اإلعالن عن ميالد املولودة الثانية جلاللة 
العهد  ول��ي  امللكي  السمو  ص��اح��ب  بعد  امل��ل��ك 
بالغ  م��ا زف  فبمجرد  احل��س��ن.  م���والي  األم��ي��ر 
واألوسمة  والتشريفات  امللكية  القصور  لوزارة 
املدفعية  أطلقت  اجلليلة،  األميرة  ازدياد  بشرى 
توافدت  كما  سموها،  مبيالد  احتفاء  طلقة   21
على ساحة  تلقائي  بشكل  املواطنني  من  جموع 
التعبير  بغية  بالرباط،  امللكي  بالقصر  املشور 
لصاحب  التهاني  وتقدمي  الكبرى  فرحتهم  عن 

اجلاللة باملولودة السعيدة.
 28 يوم  كيف متيز  يتذكرون  املغاربة  والزال 
فبراير من سنة 2007 ، بتعدد أشكال االحتفال 
في  امل��واط��ن��ون  أب���دع  حيث  السعيد،  ب��احل��دث 
ملكهم،  نحو  الفياضة  مشاعرهم  ع��ن  التعبير 
مختلف  على  تتقاطر  املواطنني  جموع  وب��دأت 
فتحت  التي  اململكة،  وأقاليم  وعماالت  والي��ات 
فيها دفاتر ذهبية، لتمكني املواطنني من تسجيل 
امللكية  واألس�����رة  اجل��الل��ة  ل��ص��اح��ب  تهانيهم 
مب��وف��ور  متنياتهم  ع��ن  ول���إع���راب  ال��ش��ري��ف��ة، 

الصحة والسعادة لألميرة امليمونة.
وهكذا شهدت مختلف أنحاء اململكة احتفاالت 
التاريخي  التعلق  ص���ور  أب��ل��غ  عكست  ك��ب��رى 
امللكية،  األصيل للشعب املغربي بأفراح األسرة 
الوجداني  التالحم  وكذا مظاهر جتديد مشاعر 

القائم بني امللك وشعبه.

تسليم  ح��ف��الت  املناسبة  ب��ه��ذه  نظمت  كما 
امللك  اجل��الل��ة  صاحب  بها  أنعم  التي  الهدايا 
الذين  محمد السادس على أسر املواليد اجلدد 
تزامن ميالدهم مع ازدياد صاحبة السمو امللكي 

األميرة لال خديجة.
املقيمة  املغربية  اجلالية  شاركت  وب��دوره��ا، 
باخلارج األسرة امللكية فرحتها مبيالد صاحبة 
ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم���ي���رة ل���ال خ��دي��ج��ة، وذل���ك 
بهذا  احتفاء  احل��ف��الت  م��ن  للعديد  بتنظيمها 

احلدث السعيد.

ك��م��ا ش��ه��دت س���ف���ارات وق��ن��ص��ل��ي��ات امل��غ��رب 
مبختلف الدول توافد عدد كبير من الشخصيات 
واإلعالم  والرياضة  والفن  السياسة  عوالم  من 
واألعمال، وكذا أعضاء من الهيئات الدبلوماسية 
امللك  تهانئهم جلاللة  عن  للتعبير  قدموا  الذين 

مبناسبة ميالد كرميته اجلليلة.
امليامني  ألس��الف��ه  احلميدة  بالسنة  وع��م��ال 
في مثل هذه املناسبة السعيدة، فقد أبى أمير 
املؤمنني صاحب اجلاللة امللك محمد السادس، 
إال أن تغمر الفرحة جميع فئات رعاياه األوفياء، 

حيث أصدر جاللته أمره امللكي بالعفو املولوي 
على عدد من السجناء.

وفي 7 مارس 2007 ، ترأس صاحب اجلاللة 
عقيقة  حفل  ب��ال��رب��اط،  امللكي  القصر  ب��رح��اب 
صاحبة السمو امللكي األميرة لال خديجة، الذي 

توج اليوم السابع الزديادها.
امللك  جاللة  ت��رأس   2011 شتنبر   17 وف��ي 
بالرباط،  امللكي  بالقصر  األم��ي��ري��ة  ب��امل��درس��ة 
الدخول املدرسي األول لصاحبة السمو امللكي 
بهذه  جاللته  زار  حيث  خديجة،  ل��ال  األم��ي��رة 
التي تتألف  األميرية،  املدرسة  املناسبة مرافق 
ال��ك��رمي وع��دة فصول  ال��ق��رآن  م��ن كتاب حلفظ 
دراسية، كما حضر حصة لتلقني القرآن الكرمي، 
امللكي  السمو  لصاحبة  األول  ال���درس  وك���ذا 
اللغتني  ف��ي حصتي  ال��ف��ص��ل  ف��ي  ورف��ي��ق��ات��ه��ا 

العربية والفرنسية.
وفي 25 يونيو 2016 سلم صاحب اجلاللة، 
خ����الل ت����رؤس ج��الل��ت��ه حل��ف��ل ن��ه��اي��ة ال��س��ن��ة 
املولوية  ب��امل��درس��ة   2016  2015- ال��دراس��ي��ة 
بالقصر امللكي بالرباط، اجلائزة األولى )جائزة 
لال  األميرة  امللكي  السمو  لصاحبة  االمتياز( 

خديجة.
السمو  صاحب  بتقدمي  احلفل  ه��ذا  ومتيز 
امل��ل��ك��ي ول����ي ال��ع��ه��د األم���ي���ر م����والي احل��س��ن 
خديجة  ل��ال  األم��ي��رة  امللكي  السمو  وصاحبة 
وزم��الئ��ه��م��ا ب��ال��ق��س��م، ل���ع���دد م���ن ال���ع���روض 
املسرحية واللوحات الفنية واملقاطع املوسيقية 
والفرنسية  العربية  باللغات  وذلك  والغنائية، 
واإلسبانية واإلجنليزية حول موضوع حماية 

كوكب األرض.
م��ي��الد صاحبة السمو  ذك���رى  وق��د أض��ح��ت 
امللكي األميرة لال خديجة، مناسبة حتتفل بها 
جميع مكونات الشعب املغربي وتعبر من خاللها 
عن مشاطرتها األسرة امللكية الشريفة أفراحها 
ومسراتها، مجددة فيها آيات الوالء واإلخالص 
لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس ومعبرة 
عزة  أجل  من  وراء جاللته  الدائم  عن جتندها 

وسؤدد اململكة.

صاحبة السمو امللكي األميرة لال مرمي تترأس بالرباط مراسم االحتفال باليوم العاملي للمرأة
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  ترأست صاحبة السمو امللكي األميرة 
لنساء  الوطني  االحتاد  رئيسة  مرمي،  لال 
بالرباط،  املنصرم  األربعاء   يوم  املغرب، 

االحتفال باليوم العاملي للمرأة.
ومت مبناسبة هذا االحتفال، الذي يقام 
هذه السنة حتت شعار “املرأة املغربية بني 
وإكراهات  االقتصادي  التمكني  حتديات 
احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة”، ع���رض شريط 
وثائقي تضمن مختلف أنشطة وإجنازات 

االحتاد الوطني لنساء املغرب.
ت��ق��دمي ع���رض ح���ول األنشطة  ك��م��ا مت 
واالحت��اد  اإلفريقية  ال��دول  بني  املشتركة 

الوطني لنساء املغرب.
السيدة  ق��ال��ت  باملناسبة،  كلمة  وف��ي 
فريدة اخلمليشي، الكاتبة العامة لالحتاد 
دواع��ي  مل��ن  “إن��ه  امل��غ��رب  لنساء  الوطني 
الفخر واالمتنان أن يحظى االحتاد الوطني 
لنساء املغرب بتوجيهات صاحبة السمو 
أجل  من  الرائدة  مرمي  لال  األميرة  امللكي 
النهوض بأوضاع املرأة املغربية والسهر 
االجتماعية  حقوقها  م��ن  متكينها  على 
واالقتصادية والسياسية واألسرية، وهو 
ما مكنها فعال من قطع أشواط في كل تلك 

املجاالت”.
وأبرزت السيدة اخلمليشي أن استفادة 
امل�����رأة م���ن خ���دم���ات وم���راف���ق احل��م��اي��ة 
االجتماعية قطعت مراحل مهمة، إال أنها 
ف��ي ح��اج��ة إل��ى امل��زي��د، وه��و م��ا يتطلب 
الواقع  واستقصاء  ال��دراس��ات  مواصلة 
الصحة  أو  بالتشغيل  يتعلق  م��ا  س��واء 
استراتيجية  وض��ع  بقصد  غيرهما،  أو 
امل��رح��ل��ي. وال��ت��ن��ف��ي��ذ  للمتابعة   ت��خ��ض��ع 
االحتاد  فإن  اخلمليشي  السيدة  وحسب 
امل��غ��رب سيعمل حتت  ل��ن��س��اء  ال��وط��ن��ي 
السمو  لصاحبة  ال��رش��ي��دة  التوجيهات 

امللكي األميرة لال مرمي على إعداد مشروع 
االجتماعية  باألوضاع  للنهوض  متكامل 
للمرأة مستعينا بكل الفاعلني في املجال 
م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وم���ن املجتمع 
ذلك  على  يساعد  م��ا  أن  معتبرة  امل��دن��ي، 
الفرقاء  كل  ل��دى  والرغبة  اإلرادة  وج��ود 
للمرأة  االجتماعية  األوض��اع  في حتسني 
املسيرة  ق��ي��ادة  ف��ي  وإش��راك��ه��ا  املغربية، 

نحو مجتمع احلرية واملساواة.
من جهتها، قدمت السيدة زهرة زاوي 
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  عضو 
أشغال  خالصات  بأهم  تقريرا  والبيئي 
رع��اي��ة  حت��ت  امل��ن��ع��ق��دة  العلمية  اللجنة 
مرمي  اللة  األميرة  امللكي  السمو  صاحبة 
رئاستها  أسندت  والتي  الثالثاء،  أم��س 
للسيد أحمد عبادي األمني العام للرابطة 
احملمدية للعلماء، لدراسة موضوع “املرأة 
املغربية بني حتديات التمكني االقتصادي، 
والذي  االجتماعية”  احلماية  وإك��راه��ات 
تضمن جملة من االقتراحات والتوصيات 
وامل���ؤش���رات،  ب���األرق���ام  امل��ع��ززة  العملية 
تقرير  ف��ي  توثيقها  ي��ت��م  س���وف  وال��ت��ي 

نهائي.
وت��ت��م��ث��ل أه���م ال��ت��وص��ي��ات ال��ت��ي ج��اء 
الزاوي،  السيدة  التقرير، حسب  بها هذا 
للضوابط  مرجعية،  وض��ع  ض���رورة  ف��ي 
جديدة،  دفعة  بإعطاء  الكفيلة  واأله��داف 
فيها  تسهم  مجتمعية،  تعاقدات  إلب���رام 
مختلف القطاعات احلكومية، وتشكيالت 
ال��ن��س��ي��ج اجل���م���ع���وي، ف���ي م��واك��ب��ة من 
وم��ص��ادر  والبحثية،  العلمية  املنصات 
امل��ع��ط��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة، بغرض 
جت��س��ي��د ك��اف��ة امل���ب���ادئ واحل���ق���وق ذات 
دينامية  وف��ق  تنفيذها  ومتابعة  الصلة، 
قابلة  وإج�����راءات  مساطر  إل��ى  حتولها 
ومحددات  معايير  إلى  استنادا  للقياس، 

ومؤشرات دقيقة.
كذلك  أوص����ى  ال��ت��ق��ري��ر  أن  وأض���اف���ت 

ة  احَلِريَّ القانونية،  الترسانة  باستكمال 
بالتثمني، مبا يضمن املزيد من انسجامها 
م����ع وظ����ائ����ف احل���م���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
االنتهاكات  كافة  من  للمرأة،  واجلنائية 
ومن  العمل،  ميدان  في  بها  تلحق  التي 
لها،  تتعرض  ق��د  التي  االستغالل  ص��ور 
ف��ي أف��ق احل��د م��ن ال��ت��ف��اوت��ات، وحتقيق 
في  والرجال،  النساء  بني  فعلية  مساواة 
احلياة االقتصادية واالجتماعية، وتفعيل 
والقانونية  الدستورية  املقتضيات  كافة 

واحلقوقية بهذا الصدد.
وأب���رزت أن��ه مت أي��ض��ا اق��ت��رح تعميق 
نشاط  لنسبة  امل��ق��ل��ق  ال��ت��راج��ع  دراس����ة 
أس��ب��اب��ه، وسبل  ل��ل��وق��وف على  ال��ن��س��اء، 
كافة  ب��ني  وتنسيق  ب��ت��ع��اون  جت���اوزه���ا، 
امل���ؤس���س���ات ال���دس���ت���وري���ة وال��ق��ط��اع��ات 
احلكومية، واملراكز البحثية ذات الصلة، 
الضامن  التأهيلي  بالتكوين  النهوض  و 
لولوج مشرف للمرأة إلى مجاالت الشغل، 
امل��ت��وف��رة،  ب��امل��س��ال��ك  االل��ت��ح��اق  بتيسير 
وإحداث ما متس إليه احلاجة منها، في 
ومتقاسمة  مندمجة  استراتيجيات  إطار 
بني كل القطاعات ذات الصلة، مع اجتهاد 
املدرسي  الهدر  في مجاالت محاربة  أكبر 
في صفوف الفتيات، والسيما في املجال 
القروي، والقضاء على كافة العوائق التي 
حتول دون ولوجهن للمدارس، من خالل 
الوسائل  في  وال��زي��ادة  املستمر،  التتبع 
بعدم  الكفيلة  القوانني  وسن  التحفيزية، 

حرمانهن من احلق في التعلم.
عائشة  ال��س��ي��دة  أع��رب��ت  جانبها،  م��ن 
جمهورية  سفير  حرم  إسماعيل،  نيماغا 
إف���ري���ق���ي���ا ال����وس����ط����ى ع���م���ي���د ال��س��ل��ك 
ال��دب��ل��وم��اس��ي اإلف��ري��ق��ي ف��ي كلمة ح��ول 
اإلفريقية  ال���دول  ب��ني  املشتركة  األنشطة 
واالحت�����اد ال��وط��ن��ي ل��ن��س��اء امل���غ���رب، عن 
يتخذها  التي  املبادرات  بجميع  إعجابها 
االحت���اد ال��وط��ن��ي لنساء امل��غ��رب ف��ي كل 

النساء. وخاصة  املعوزين،  لفائدة   سنة 
وأش������ادت ال��س��ي��دة ن��ي��م��اغ��ا اس��م��اع��ي��ل 
األميرة  امللكي  السمو  صاحبة  بانخراط 
اللة مرمي، الذي مكن النساء من كل أنحاء 
2016 من استكشاف التطور  إفريقيا في 
املغربيات  النساء  شهدته  ال��ذي  الهائل 
مع  جتاربهن  تقاسم  م��ن  مكنهن  وال���ذي 

النساء اإلفريقيات.
تهائنها  ع��ن  نيماغا  السيدة  وع��ب��رت 
ل��ل��م��غ��رب مب��ن��اس��ب��ة ع��ودت��ه إل���ى أس��رت��ه 
اإلف����ري����ق����ي����ة، وج���������ددت اإلع����������راب ع��ن 
اإلع�����ج�����اب ب����رؤي����ة ص����اح����ب اجل���الل���ة 
 ال���ت���ي ن���ال���ت إش������ادة ال���ق���ادة األف���ارق���ة.
القيم  و  القضايا  كانت  “إذا  أن��ه  وقالت 
قادتنا،  انشغاالت  إحدى  تشكل  اإلفريقية 
فإن جاللة امللك محمد السادس، جعل منها 
التعاون جنوب- للتنمية في إطار  رافعة 
حقيقي  إفريقي  ان��دم��اج  أج��ل  من  جنوب 

ينجزه األفارقة ومن أجل األفارقة”.
مناسبة  احلفل شكل  ه��ذا  أن  وأب���رزت 
ومسؤوالت  ملتزمات  نساء  فيها  التئمت 
ورائ�����������دات م����ن أج������ل ق���ض���ي���ة واح������دة 

وهي”انفتاح املرأة اإلفريقية خدمة لبلدننا 
ومن أجل إفريقيا موحدة وملتحمة بفضل 
أس��رت��ه..  إل���ى  للمغرب  امل��ظ��ف��رة  ال��ع��ودة 

االحتاد اإلفريقي”.
وبهذه املناسبة سلمت صاحبة السمو 
تذكاريا  درع���ا  م��رمي  الل��ة  األم��ي��رة  امللكي 
للسيدة بابامباال فرنسواز وهي فاعلة في 

املجال االجتماعي بالكاميرون.
وكانت صاحبة السمو امللكي األميرة لال 
مرمي قد استعرضت لدى وصولها تشكيلة 
أن  قبل  التحية،  أدت  البلدي  احل��رس  م��ن 
السيدة  للسالم على سموها كل من  يتقدم 
واملرأة  التضامن  وزي��رة  احلقاوي،  بسيمة 
واألسرة والتنمية االجتماعية والسادة عبد 
السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون 
االجتماعية و عبد الوافي لفتيت، والي جهة 
الرباط سال القنيطرة وعامل عمالة الرباط 
جهة  مجلس  رئيس  سكال،  الصمد  عبد  و 
العمراني،  و حلسن  القنيطرة  الرباط سال 
ام��ب��ارك،  ب��ن  وسعد  ال��رب��اط  جماعة  رئيس 
رئيس مجلس عمالة الرباط وبعض أعضاء 

االحتاد الوطني لنساء املغرب.
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>  افريك نيوز * الرباط

  ، املنصرم  االثنني  اليوم  انعقد      
مبجلس املستشارين املنتدى البرملاني 
االجتماعية  للعدالة  الثاني  ال��دول��ي 
ح����ول م���وض���وع: »م��أس��س��ة احل����وار 
للتنمية  أس��اس��ي  م��دخ��ل  االجتماعي 

املستدامة والعدالة االجتماعية«،
لبنكيران  ف��رص��ة  امل��ن��ت��دى  وش��ك��ل 
املشفرة،  السياسية  رسائله  لتمرير 
حيث حذر من االحتجاجات املجتمعية 
تداعيات  أحيانا  لها  تكون  ق��د  التي 
سلبية،  أخ����رى  وأح��ي��ان��ا  إي��ج��اب��ي��ة 
ومنبها إلى أن اخلطر الذي كان قائما 
فبراير   20 احتجاجات  انطالق  خالل 
اليوم.  قائما  م��ازال  قبل ست سنوات 
حتدث عما أسماها »أسباب االحتجاج 
وال���ن���زول إل���ى ال���ش���ارع«، م��ح��ذرا من 
على  والقضاء  التظاهر  إل��ى  ال��ع��ودة 
االستقرار الذي مييز اململكة، وموجها 
رس��ائ��ل��ه امل��ش��ف��رة ب��ال��ق��ول: »ع��ل��ى من 
عليهم  أن  ي��ف��ه��م��وا  أن  ي��س��ت��ف��ي��دون 
أساس  يفقدوا  ال  كي  أق��ل؛  االستفادة 
اس��ت��ف��ادت��ه��م، أال وه���و االس��ت��ق��رار«، 
لنقول  م��ن اجل����رأة  ب��د  وأض����اف: »ال 
والضرورية...لقد  اجل��ارح��ة  األش��ي��اء 
نرد  أن  األوان  وآن  كل ش��يء،  أخ��ذمت 

بعض الشيء«.
»احل��ك��وم��ات  أن  بنكيران  واع��ت��ب��ر 
وال���ن���خ���ب ال��ث��ق��اف��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
املستفيدة واألقوياء يضعون ألنفسهن 
السعة الالزمة، وتبقى الفئات األخرى 
وأحيانا  االنتفاض  تستطيع  قد  التي 

مضيفا:  تعبيره،  حسب  ال«،  أخ���رى 
»اجلميع يريد اإلصالح واحللول، وال 
من  بد  التضحية...ال  في  يرغب  أح��د 
إنتاج أكبر وتنمية، وال بد أن نتقاسم 

بعض الشيء«. 
تزامن  عن  حت��دث  احلكومة  رئيس 
االجتماعية  العدالة  بيوم  االحتفال 
م���ع ان���ط���الق م���ظ���اه���رات ح���رك���ة 20 
العربي  الربيع  و«احتجاجات  فبراير 
»امل��ظ��اه��رات  إن��ه��ا  ق��ائ��ال   ،»2011 ف��ي 
عن  التعبير  أج��ل  م��ن  انطلقت  ال��ت��ي 
شعب  ذك���اء  ومسلسل  ال��رض��ا،  ع���دم 
خطير  حدث  مع  يتعامل  أن  استطاع 
بذكاء ومببادرة ملكية رائعة وبخطاب 
تطلبه  م��ا  ملعظم  اس��ت��ج��اب  ت��اري��خ��ي 
االحتجاج االجتماعي منذ االستقالل، 
االستثنائية  بالطريقة  املشكل  فعولج 

التي نعرفها«، على حد قوله. 
كالم بنكيران »الوردي« عن اخلروج 
بشكل  العربي  الربيع  مظاهرات  من 
إلى  ال��ع��ودة  م��ن  قابله حت��ذي��ر  سليم 

أن  ننسى  أن  يجب  »ال  قائال:  الشارع 
اإلشكال مازال موجودا«. 

ووصف رئيس احلكومة االحتجاج 
ب�����«األل����م ال�����ذي ي��س��ل��ط ع��ل��ى جسد 
م��ري��ض«، م��واص��ال: »ج��س��د سليم ال 
اجلن..لم  مسه  إذا  إال  املرض  يصيبه 
نعد نقدر على احلديث عن العفاريت، 

فلنتحدث عن اجلن«. 
أن  املكلف،  احلكومة  رئيس  وأك��د 
االختالالت التي تشهدها املجتمعات، 
تؤدي بها إلى انتفاضات في املجتمع، 
م��ع��ت��ب��را أن ه����ذه االن��ت��ف��اض��ات في 
إيجابية  نتائج  لها  األح��ي��ان  بعض 
وفي بعض األحيان تؤدي إلى ازدياد 
املتحدث  يؤكد  ولكن،  عليها،  الضرر 
هذا  عليه  الله  الذي خلق  »املنطق  أن 
في  تصل  الشعوب  أن  قضى  ال��ك��ون 

النهاية إلى ما تريد«.
 20 تاريخ  أن  كيران،  ابن  وأض��اف 
فبراير، والذي يحل اليوم، »هو تاريخ 
نفس  وفي  الرضى،  عدم  عن  التعبير 

شعب،  ذك���اء  مسلسل  ت��أك��ي��د  ال��وق��ت 
كبير  ح��دث  م��ع  يتعامل  أن  استطاع 
تاريخه  عمق  ي���وازي  ب��ذك��اء  وخطير 
مببادرة  امل��ع��روف��ة،  كفاءاته  وي���وازي 
االحتجاج  تتأخر عن  لم  رائعة  ملكية 
االجتماعي بخطاب تاريخي استجاب 
من خالله جاللة امللك ملعظم ما تطلبه 
االستقالل  منذ  االجتماعي  االحتجاج 

إلى تلط اللحظة«.
كيران،  ابن  يؤكد  االستجابة،  هذه 
ه����ي ال���ت���ي ش��ك��ل��ت حل���ظ���ة مل��ع��اجل��ة 
املغربية  بالطريقة  فعولج  امل��ش��ك��ل، 
والتي  تعرفونها،  التي  االستثنائية، 
أدت إلى هذا االستقرار وهذه التنمية 
تعالى  ال��ل��ه  بفضل  ش��ه��دن��اه��ا  ال��ت��ي 
خ���الل ال��س��ن��وات ال��س��ت ال��ت��ي م��رت 
كيران،  اب��ن  يستدرك  لكن،  اآلن.  إل��ى 
أن اإلشكال  أن ينسينا  »ه��ذا ال يجب 
الناس  أن  مبعنى  م��وج��ودا،  م��اي��زال 
حني يخرجون لالحتجاج في الشارع 
ال��ذي يتسلط على  فذلك ي��وازي األل��م 
يكون  وال  فيضطرب  امل��ري��ض،  جسد 

مرتاحا«.
وت���اب���ع رئ���ي���س احل��ك��وم��ة ق��ائ��ال 
»م��ع��ن��ى ذل���ك أن ه��ن��اك اخ��ت��الال في 
هوية اجلسد الذي ينتفض، اختالل 
الذي  اجلسد  في  الثروة  توزيع  في 
العدل  موازين  في  اختالل  ينتفض، 
في اجلسد الذي ينتفض، اختالل في 
الطبيعية  للرغبات  االستجابة  عدم 
ما  املجتمعات، وه��ذا  امل��وج��ودة في 
املجتمع«،  في  انتفاضات  إلى  يؤدي 

يقول ابن كيران.
وأوضح املتحدث ذاته بأن اختالل 

م���وازي���ن ال��ع��دل وع���دم االس��ت��ج��اب��ة 
»تعبر  مواضيع  الطبيعية  للرغبات 
ع��ن��ه��ا امل��ج��ت��م��ع��ات ب��االن��ت��ف��اض��ة«، 
مستدال بالبيت الشعري القائل: »إذا 
الشعب يوما أراد احلياة فال بد أن 

يستجيب القدر«. 
ح��دي��ث ب��ن��ك��ي��ران س��رع��ان م��ا رد 
عليه حكيم بنشماش، رئيس مجلس 
الشعب  »إذا  بالقول:  املستشارين، 
يوما أراد احلياة فال بد للمسؤولني 
وم���ؤس���س���ات ال���دول���ة ال��ع��م��ل على 

حتقيق اإلصالح«. 
حديثه،  معرض  وف��ي  بنشماش، 
ي���ك���ون  أن  ض���������رورة  ع���ل���ى  ش������دد 
توترات  محط  تعد  التي  للمواضيع 
واح��ت��ج��اج ف��ي ال���ش���ارع ص���دى في 
امل��ؤس��س��ات، ق��ائ��ال: »ال��ب��رمل��ان ال��ذي 
ليس  املجتمع  قضايا  مع  يتفاعل  ال 

جديرا بهذا االسم«. 
ترابط  وجود  إلى  بنشماش  ونبه 
وثيق بني مفهوم احلوار االجتماعي 
وال��ع��دال��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، ق��ائ��ال إنه 
الفصل  قائم بحيث يصعب  »ارتباط 
ب��ي��ن��ه��م��ا«، وم��ت��ح��دث��ا ع���ن أه��م��ي��ة 
مأسسة احلوار االجتماعي باعتباره 
»مدخال ال غنى عنه لتحقيق التنمية 
إخراجه  يتطلب  ما  املستدامة؛ وهو 

من دوائره الضيقة«، وفق تعبيره. 
واعتبر رئيس مجلس املستشارين 
أن���ه م��ن ال����الزم »ت��ك��ري��س وترسيخ 
للعدالة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��ال 
عمومي  نقاش  وإطالق  االجتماعية، 
ح���ول ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي ت��ه��م حاضر 

ومستقبل بالدنا« 

ابن كيران يحذر من االحتجاجات املجتمعية التي قد تكون 
لها أحيانا تداعيات إيجابية وأحيانا أخرى سلبية

العماري : البام »سيكون صوت من يناضلون خارج أصوات 
البرملان« في ما يتعلق بالقضية األمازيغية

> افريك نيوز * الرباط

  ن���ظ���م  ف���ري���ق���ي األص���ال���ة 
اليوم  البرملان  في  واملعاصرة 
ملناقشة  دراس��ي  ي��وم  الثالثاء، 
التنظيمي  ال��ق��ان��ون  »م��ش��روع 
تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق 
لألمازيغية  ال��رس��م��ي  ال��ط��اب��ع 
مجال  ف��ي  إدم��اج��ه��ا  وكيفيات 
احلياة  م��ج��االت  وف��ي  التعليم 

العامة« .
وحذر إلياس العماري، األمني 
العام حلزب األصالة واملعاصرة 
، في كلمته االفتتاحية للملتقى 
النواب  مجلس  احتضنه  ال��ذي 
،  م��ن ك���ون م��ش��روع ال��ق��ان��ون 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي ال�������ذي ط��رح��ت��ه 
احلكومة ميثل تراجعا ليس عن 
دستور 2011  فقط، بل إلى ما 
في  دستوري  مشروع  أول  قبل 
البرملانيني  مخاطبا  امل��م��ل��ك��ة، 
ألنفسكم  تسمحون  »ه��ل  قائال 
الوراء؟«،  إلى  بأن تعود بالدكم 

يتساءل املتحدث.
أن  على  العماري  وش��دد 
واملعاصرة  األص��ال��ة  ح��زب 
»س�����ي�����ك�����ون ص���������وت م���ن 
أص��وات  خ���ارج  يناضلون 
يتعلق  م���ا  ف���ي  ال���ب���رمل���ان« 
ب��ال��ق��ض��ي��ة األم���ازي���غ���ي���ة. 
إل���ى ذل����ك، اوض����ح األم���ني 
احلديث  أن  للحزب  ال��ع��ام 
ع���ن م��ص��ط��ل��ح االس��ت��ث��ن��اء 
ف�����ي امل�����غ�����رب ه�����و وه�����م، 
ف«االس�����ت�����ث�����ن�����اء ي���وظ���ف 
كمصطلح الغراض معينة«، 
م����ؤك����دا ف����ي امل���ق���اب���ل أن 
بأن  له خصوصية  »املغرب 
تستوعب  املغاربة  حضارة 
ما ال يستوعب، هذا هو ما 
مييزنا على باقي حضارات 
االخ��رى، الن هذا  الشعوب 

حضارات  عليه  تعاقبت  البلد 
تستطع  لم  متعددة  استعمارية 
و  ت��س��ت��وع��ب��ه،  ان  واح�����دة  اي 
نظامه  يقظة  ه��ذا  ف��ي  السبب 
وج��اه��زي��ة م��ك��ون��ات ال���وط���ن«، 

داع���ي���ا ف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق إل��ى 
اليقظة  ه���ذه  »االس��ت��م��رار  في 
شيء  لكل  للتصدي  واجلاهزية 

ميكن ان يطمس هويتنا«. 
   ودعا العماري، إلى املزيد 
م����ن ال��ي��ق��ظ��ة ف����ي م����ا ي��ت��ع��ل��ق 

املتعلق  التنظيمي  ب��ال��ق��ان��ون 
ب��األم��ازي��غ��ي��ة، وذل���ك ف��ي سبيل 
إخراج قانون يرقى إلى تطلعات 
اعتبارا  إنه  موضحا  املغاربة، 
لالختالالت الكثيرة التي عرفها 
مشروع القانون املذكور »دعونا 

القانون  هذا  ص��دور  فور 
إل����ى م���زي���د م���ن ال��ي��ق��ظ��ة 
والتعاون من أجل إخراج 
يتعلق  تنظيمي  ق��ان��ون 
الرسمي  الطابع  بتفعيل 
ل��ألم��ازي��غ��ي��ة ي���ك���ون في 
مستوى تطلعات املغاربة 
وم����ن ض��م��ن��ه��م احل��رك��ة 

الثقافية األمازيغية«.
وأض����������اف امل���ت���ح���دث 
ذات������ه »ل���ق���د اس��ت��ط��ع��ن��ا 
ول����و ج��زئ��ي��ا  ن��ح��ق��ق  أن 
املطالب املتعلقة بتدريس 
األم����ازي����غ����ي����ة، اإلع������الم 
األم�����ازي�����غ�����ي، دس���ت���رة 
»فإننا  ل��ذا  األم��ازي��غ��ي��ة«، 
ن���ص���وغ  أن  ن��س��ت��ط��ي��ع 
تنظيمي  ق��ان��ون  م��ش��روع 
ي�����ك�����ون ف������ي م���س���ت���وى 
بعمقها  االم��ازي��غ��ي��ة  قضيتنا 
التنويري،  بفكرها  احلضاري، 

بقيمها اإلنسانية«.
ال����ى ذل����ك، ك��ش��ف ال��ع��م��اري 
أن ع��الق��ت��ه مب��ل��ف األم��ازي��غ��ي��ة 

وجدانية  »عالقة  هي  كشخص 
أمازيغي  ألن��ن��ي  ليس  عاطفية 
فقط او ألنني اسكن في منطقة 
امازيغية«، مسترجعا في سياق 
كلمته بعضا من مشاهد طفولته، 
تعلمنا  م��ش��واري  ب��داي��ة  ف��ي   «
باألمازيغية«،  العربية  األبجدية 
مضيفا »صدمتنا بعد التحاقنا 
باملدرسة لم تكن بسبب الظروف 
التي درسنا فيها، وبعد املدارس 
ع��ن امل��ن��ازل وغير ذل��ك، ب��ل أنه 
يدرسك  الذي  األستاذ  فهم  عدم 
ال  أن��ا  للمدرسة،   وصولك  عند 
كانوا  ألنهم  اساتذتنا،  اؤاخ��ذ 
ألنهم  بالغنب  ون��ح��س  ضحايا 

ضحايا«.
ال���ع���م���اري:  »إذن  وت���س���اءل 
بعد  نتصرف  أن  تريدون  كيف 
سمي  م��ش��روع  ع��ل��ى  نطلع  أن 
جتاوزا مبشروع قانون تنظيمي 
مخاطبا  االمازيغية«،  لترسيم 
اليوم  في  احلاضرين  اخل��ب��راء 
الدراسي »هل كان طموحكم هو 

هذا القانون؟«.
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شباط يهاجم اإلعالم 
العمومي ويدعو إلى 

حكومة ائتالف وطنية
     

 >   افريك نيوز * الرباط

وجه حميد شباط األمني العام حلزب االستقالل، 
استهدافه  بسبب  العمومي  اإلعالم  إلى  إتهاماته 
واستهداف حزب االستقالل، على خلفية الضجة 
التي أثارها مقال االستقالل األخير، والذي أشار 

إلى واد الشراط كرمزية الستهداف السياسيني.
و أوفد شباط مدفعيته صوب اإلعالم العمومي، 
والثانية  األول����ى  ال��رس��م��ي��ت��ني  ال��ق��ن��ات��ني  متهما 
ب�”تزعمهما االنقالب على شباط، عبر تخصيص 
القناة الثانية، كما قال، يوم أمس اجلمعة لثالثني 
دقيقة لبرنامج يحرض االستقالليني ضد أمينهم 

العام”.
و خ���الل جت��م��ع خ��ط��اب��ي ي���وم ال��س��ب��ت االخ��ي��ر 
محلليها،  عبر  الثانية  القناة  أن   ” شباط  أف��اد   ،
وصفت حصيلة “حزب امليزان” خالل االنتخابات 
التشريعية ب�”الهزيلة”، و”طالبت االستقالليني أن 
الوطني  املؤمتر  حزبهم خالل  مصير  في  يقرروا 

ال�17 املقبل، بغرض اإلطاحة بأمينه العام”.
من جهة أخرى دعا شباط من معقله االنتخابي 
إلى “..تكوين حكومة ائتالف وطني، كحل وسط 
للمشاكل التي يعرفها الوطن وهي مشاكل كثيرة، 
وم����ادام أن ص��اح��ب اجل��الل��ة اس��ت��ط��اع بحكمته 
من  اإلفريقي  ل��الحت��اد  نرجعوا  أننا  وبتجواله، 
وح��دة  حكومة  تكون  إذن ميكن  ال��واس��ع،  ال��ب��اب 

وطنية”. على حد تعبيره.

البرملاني بركات يُطالب رئاسة البرملان باللجوء للتحكيم 
امللكي لفك حصار بنكيران على الدستور.

>  افريك نيوز * الرباط

ط��ال��َب ع���ادل ب��رك��ات، ع��ض��و ف��ري��ق ح��زب 
املستشارين،  مبجلس  واملعاصرة  األص��ال��ة 
رئ��اس��ة م��ؤس��س��ة ال��ب��رمل��ان ب��ال��ل��ج��وء لطلب 
الذي  احلصار  فك  أج��ل  من  امللكي  التحكيم 
احلكومة  رئيس  بنكيران،  اإلله  عبد  يفرضه 
بتشكيلها على دستور فاحت  املعني واملكلف 

يوليوز.
واستنكر عادل بركات، دخول البالد الشهر 
اخلامس من عطالة احلكومة والبرملان ، فيما 
»السيد  أن:  يقول على منت تصريح صحفي 
يقوم  أن  ب��دون  راتبه  على  يحصل  بنكيران 
بأي شيء للبالد، اللهم سالطة اللسان وكالم 
بال ميزان كتلك التصريحات التي أدلى بها 
أن  املباشرة  نتائجها  من  فكان  روسيا  ضد 
أع����ادت روس��ي��ا إل���ى امل��غ��رب ث���الث ب��واخ��ر 
احلوامض   م��ن  ب��الدن��ا  ب��ص��ادرات  محملة 

كانت متوجهة ملدينة سان بيتراسبورغ«.
وح���م���َل امل��س��ت��ش��ار ال��ب��رمل��ان��ي ع���ن جهة 
املعني  احلكومة  رئيس  خنيفرة،  م��الل  بني 
في  األول���ى  املسؤولية  بتشكيلها،  واملكلف 
البلوكاج احلكومي من خالل تدبيره الهاوي 

للمفاوضات بني األحزاب السياسية، معتبرًا 
أنه »يتعامل باستعالء مع اجلميع، إْذ يعتقد 
سيجعله  األول���ى  امل��رت��ب��ة  على  حصوله  أن 
أن���ه لم  ي��ف��رض إرادت����ه ع��ل��ى اجلميع،  م��ع 
فقط  من أصل  املطلقة  األغلبية  على  يحصل 
س��ت��ة م��الي��ني ص���وت م��ع��ب��را ع��ن��ه م��ن أص��ل 
ال��ل��وائ��ح  ف��ي  م��ل��ي��ون مسجل   15 أك��ث��ر م��ن 

االنتخابية«. 
واعتبر عادل بركات، أن عبد اإلله بنكيران 
ي��ن��ه��ج س��ل��وك م���ا ي��س��م��ى ب���«دي��ك��ت��ات��وري��ة 

قد  املغربي  الدستور  ب��أن  »علما  األغلبية«، 
التشاركية  أسس  الدميقراطية  ف��ي  حسم 
يبدو  لكن  املشترك.  والبناء  التوافق  لثقافة 
أن حزب العدالة والتنمية له حسابات أخرى 
يورد  الوطنية.  احل��دود  تتجاوز  وأج��ن��دات 

ذات املستشار البرملاني البامي.
وعبر عضو فريق »اجلرار« بالغرفة الثانية 
املعني  احلكومة  رئيس  رفض  من  آسفه  عن 
رجل  بصفة  »التعامل  بتشكيلها،  واملكلف 
الدولة رغم أن الدستور مينحه ذلك«، معتبرًا 
الغير  تصريحاته  خ��الل  م��ن  جليا  »ذل��ك  أن 
لإيقاع  امليكيافيلية  ومحاوالته  محسوبة 

بني األحزاب السياسية«.
وش�������دد ع�������ادل ب�����رك�����ات، ع���ض���و ف��ري��ق 
ح������زب األص�����ال�����ة وامل�����ع�����اص�����رة مب��ج��ل��س 
يعطي  ال  »ال��رج��ل  أٌن  امل��س��ت��ش��اري��ن،  على 
من  احلكومة  رئاسة  ملؤسسة  ال��الزم  الوقار 
احلكومة  تشكيل  م��ف��اوض��ات  تدبير  خ��الل 
م��ن داخ���ل منزله ول��ي��س م��ن مقر ح��زب��ه أو 
»ظهوره  معتبرًا  أن  احلكومة«،  رئاسة  من 
مناسبات  اإلعالم  وفي  أمام جميع  وسائل 
رسمية بلباس »القشابة« وهو يترنح ويشرب 
كؤوس الشاي،  يثير السخرية وقلة االحترام 

لشخصه وملوقعه«.

قضاة جطو يفتشون الذمة املالية لوزراء حكومة بنكيران املنتهية واليتها الضابطة القضائية بالرباط 
تستدعي شباط للتحقيق معه 

في مقال واد الشراط
>  افريك نيوز * الرباط

الرباط، حميد     استدعت الضابطة القضائية مبدينة 
شباط، األمني العام حلزب االستقالل،  لالستماع إليه يوم 
اإلثنني املقبل 27 فبراير اجلاري، فيما يعرف مبقال “واد 

الشراط” الذي نشره موقع احلزب على اإلنترنت.
وبحسب ما جاء في يومية “العلم” الناطقة باسم حزب 
 24 اجلمعة  ي��وم  ت��وص��ل ص��ب��اح  فإن شباط  االس��ت��ق��الل، 
الضابطة  فرقة  أم��ام  للمثول  باستدعاء  اجل��اري،  فبراير 

القضائية بالرباط، صبيحة يوم اإلثنني املقبل.
وفي رده عن االستدعاء الذي توصل به من طرف الضابطة 
القضائية، قال شباط في تصريح لليومية إنه كان يتوقع 
إقحامه في هذه القضية، معتبرا االستدعاء رسالة موجهة 
إلى املؤمترين في املؤمتر السابع عشر حلزب االستقالل. 

مؤكدا أنه سيمتثل لالستدعاء.
ن���ددت فيه  ال��داخ��ل��ي��ة، أص����درت ب��الغ��ا  وك��ان��ت وزارة 
االستقالل  حل��زب  الرسمي  املوقع  نشره  مقال  مبضامني 
يوم األربعاء 8 فبراير اجلاري، حتت عنوان” ماذا يريدون 
ما سّماه  اتهم  وال��ذي  االستقالل،  العام حلزب  األمني  من 
حلزب  العام  األم��ني  تصفية  مبحاولة  العميقة”  “ال��دول��ة 

االستقالل على غرار أساليب “واد الشراط”.
وعلى إثر ذلك وضعت مصالح وزارة الداخلية، شكاية 
لدى وزارة العدل واحلريات، ضد حزب االستقالل، ممثال 
في أمينه العام، حميد شباط، مطالبة في الوقت ذاته بفتح 

حتقيق في املقال الذي نشره املوقع الرسمي للحزب.

شباط يتهم داعش بالسعي إلى تصفيته جسديًا
> افريك نيوز * الرباط

العام  األم��ن��ي  ش��ب��اط،  ق��ال حميد   
داع��ش  تنظيم  إن  االس��ت��ق��الل  حل��زب 
اإلرهابي، يهدده ويستهدف تصفيته 

جسديًا.
وأك������د ش����ب����اط، أم������ام ال��ض��اب��ط��ة 

يوم  بالرباط،  األمن  بوالية  القضائية، 
اإلثنني، أثناء التحقيق معه على خلفية 
أن  االستقالل،  ُنشر مبوقع حزب  مقال 
اجلهة التي اتهمها باستهدافه والسعي 
إلى تصفيته جسديًا، يقصد بها تنظيم 

داعش وليست جهة داخل املغرب.
ونفى األمني العام حلزب االستقالل، 
الذي مت نشره مبوقع  باملقال  عالقته 

احل�����زب، ي��ت��ه��م ج���ه���ات ف���ي ال���دول���ة 
بالسعي إلى تصفيته في واد الشراط، 
أن  احملققني  أم��ام  شباط  اعتبر  كما 
املقال  املرفوعة ضده بسبب  الشكاية 
تستهدف  حملة  مع  تتزامن  املذكور، 
ح����زب االس���ت���ق���الل، وب��ال��ت��ال��ي ف��إن 
يقول  سياسي.  طابع  ذات  الشكاية 

شباط.

> افريك نيوز * الرباط

ش������رع ق����ض����اة امل���ج���ل���س األع���ل���ى 
املالية  الذمة  تفتيش  في  للحسابات 
املنتهية  ب��ن��ك��ي��ران،  ح��ك��وم��ة  ل�����وزراء 
وزي��را،   39 ع��دده��م  والبالغ  واليتها، 
للقطاعات  تدبيرهم  في  التدقيق  عبر 
ال�����وزاري�����ة، م���ق���ارن���ة م���ع امل��ش��اري��ع 
خالل  من  منها  حتقق  وما  املبرمجة، 
اف��ت��ح��اص ق���ان���ون ت��ص��ف��ي��ة م��ي��زان��ي��ة 

 .2014
، أن قضاة  وأف��ادت مصادر مطلعة 
إدريس جطو، الرئيس األول للمجلس 
األعلى للحسابات، يدققون، منذ شهر، 
في ملفات وزراء احلكومة، مبن فيهم 
12 وزيرا متت إقالتهم من قبل املجلس 
الدستوري، بطلب من إدريس الضحاك، 

في  ل��وج��وده��م  للحكومة،  ال��ع��ام  األم���ني 
في احلكومة  العضوية  تناف، بني  حالة 
وفي مجلس النواب، مضيفة أن القضاة 
ينقبون في كل كبيرة وصغيرة، مبا فيها 
دواوين الوزراء وتنقالتهم، ومشاريعهم 
امل��ب��رم��ج��ة، واأله�������داف احمل��ق��ق��ة وت��ل��ك 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا، وطبيعة  ع���ن  ع���ج���زوا  ال��ت��ي 
على  أشرفوا  التي  العمومية  الصفقات 
للقانون  اح��ت��رام��ه��ا  وم����دى  إجن���ازه���ا، 
والتنافسية ومدى استفادة كل جهة من 
أن  إلى  مشيرة  العمومية،  االستثمارات 
حكوميا  عليه  املصادق  التصفية  قانون 
في  عليه  يعتمد  املاضي،  دجنبر   27 في 
ال��ت��ص��رف في  ف��ي كيفية  امل��ق��ارن��ة  ع��ق��د 

س��واء  ق��ط��اع،  لكل  الفرعية  امل��ي��زان��ي��ات 
م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��س��ي��ي��ر أو االس��ت��ث��م��ار، 
للخزينة  اخلصوصية  احلسابات  وك��ذا 
 ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة.
ق��ض��اة جطو  امل���ص���ادر، أن  وأوض���ح���ت 
شروعوا في تدقيق امليزانية مبا فيها تلك 
اعتمادات إضافية بشأنها  فتح  التي مت 
نفقات  في  املسجلة  التجاوزات  لتسوية 
وكذا  العمومي،  الدين  ونفقات  التسيير 
نفقات التسيير غير املستهلكة عند انتهاء 
السنة املالية ل�2014، كما جاء في قانون 
التصفية وكيفية التصرف في تلك التي 
 لم تؤشر عليها اخلزينة العامة للمملكة.
املفتوحة  النهائية  االع��ت��م��ادات  وبلغت 
خالل السنة املالية 2014 في إطار نفقات 

مليار   199.40 ح���وال���ي  ال��ت��س��ي��ي��ر 
درهم، التي سجلت نسبة إجناز تقدر 
ب�97،67 في املائة، أما على مستوى 
مجموع  بلغ  فقد  االستثمار،  نفقات 
رهن  املوضوعة  النهائية  االعتمادات 
ال��وزاري��ة  القطاعات  مختلف  إش��ارة 
أو املؤسسات ما يناهز 69،91 مليار 
 47،99 مبلغ  منها  استعمل  دره���م، 
 68،66 ي��ع��ادل  م��ا  م��ل��ي��ار دره���م أي 
النهائية. االع��ت��م��ادات  من  املائة   في 
كما يطارد قضاة جطو أيضا النواب 
والوزاء الذين اغتنوا بفضل املؤسسة 
التشريعية أو السلطة التنفيذية، من 
املعلن  املمتلكات  ب��ني  مقارنة  خ��الل 
مباشرة  املقدمة  الكشوفات  في  عنها 
 ،2011 ن��ون��ب��ر   25 ت��ش��ري��ع��ات  ب��ع��د 
في  االنتدابية  ال��والي��ة  انتهاء  وبعد 
ك��ان��وا  إذا  وم����ا   ،2016 أك��ت��وب��ر   7
استفادوا عبر مراكمة الثروات بواسطة 
يتعلق  م��ا  خاصة  االنتخابية،  مهامهم 
استفادة  وم��دى  العمومية،  بالصفقات 
شركاتهم اململوكة لهم، أو التي ميلكون 
الصفقات،  تلك  عائدات  من  أسهما  فيها 
علما أن��ه��م ي���وج���دون ف��ي ح��ال��ة ت��ن��ازع 
امل��ص��ال��ح اجل��م��اع��ات احل��ض��ري��ة وامل��دن 
واألق��ال��ي��م وال��ع��م��الت، واجل��ه��ات، وهي 
ال��ت��ي مكنت ف��ق��راء م��ن االغ��ت��ن��اء بفضل 
االجتماعي  ال��رق��ي  لتحقيق  السياسة، 
حتتكر  نافذة «  »شخصيات  صفة  حلمل 
ك��ل خ��ي��رات ال��ب��الد حت��ت األرض وف��ي 
مجهود  بأي  القيام  دون  واجل��و،  البحر 

لتطوير االقتصاد الوطني.
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وزير الداخلية يترأس اجتماعا لتقييم املنظومات األمنية في املطارات
  افريك نيوز * الرباط

 ترأس وزير الداخلية يوم الثالثاء  
االخ���ي���ر ، مب��ق��ر ال�������وزارة ب��ال��رب��اط 
املنظومات  لتقييم  خصص  اجتماعا 
األم��ن��ي��ة ال���ت���ي مت���ت إق��ام��ت��ه��ا على 
م��س��ت��وى امل����ط����ارات وك����ذا ل��ل��وق��وف 
في مخطط  املسجل  التقدم  مدى  على 
العمل الذي تنجزه مجموع القطاعات 
الرقي مبستوى جناعة  إلى  والهادف 
إجراءات األمن والسالمة املتخذة على 

مستوى هذه املنشآت.
، حسب بالغ  االجتماع  حضر هذا 
لوزارة الداخلية ، الوزير املنتدب لدى 
وزير الداخلية واجلنرال دوكور دارمي 
قائد الدرك امللكي واملدير العام لألمن 
ال��وط��ن��ي وم��راق��ب��ة ال��ت��راب وال��وال��ي 
املدير العام للشؤون الداخلية وممثل 

املدير العام للدراسات والوثائق.
ك��م��ا ش���ارك ف��ي االج��ت��م��اع الكاتب 

ال��ع��ام ل�����وزارة ال���ش���ؤون اخل��ارج��ي��ة 
والتعاون واملدير العام إلدارة اجلمارك 

وال��ض��رائ��ب امل��ب��اش��رة وامل��دي��ر العام 
ومدير  ل��ل��م��ط��ارات  ال��وط��ن��ي  للمكتب 

الطيران املدني.
وأوض�����ح ال���ب���الغ أن���ه مت ف���ي ه��ذا 
معتبر خالل  تسجيل حتسن  اإلط��ار 
املنظومات  ف��ي  األخ��ي��رة  ال��س��ن��وات 
األمنية التي مت إرساؤها في مجموع 
امل����ط����ارات وذل�����ك ب��ف��ض��ل اجل��ه��ود 
املبذولة من طرف مختلف القطاعات 
املعنية وخصوصا ما يتعلق بتأهيل 
وفق  املغربية  التنظيمية  ال��ق��وان��ني 
البنيات  وحت��دي��ث  الدولية  املعايير 
املراقبة  جتهيزات  وتعميم  التحتية 

والسالمة .
الداخلية  وزي��ر  أن  البالغ  وأض��اف 
كل  جهود  تعزيز  ض���رورة  على  ش��دد 
مخطط  بتنفيذ  املعنيني  امل��ت��دخ��ل��ني 
العمل الشامل اجلديد الذي يهدف إلى 
مستوى  على  األم��ن  منظومة  تعزيز 
اخلدمات  ج��ودة  مع حتسن  املطارات 

املقدمة.
وأث����ار وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال���ذي ذك��ر 
بالتطور املستمر الذي تشهده القوانني 

التنظيمية الدولية في مجال الطيران 
أهمية  إلى  احلضور  انتباه   ، املدني 
ال��ت��أه��ي��ل أو ع��ن��د احل��اج��ة امل��راج��ع��ة 
الشاملة للنصوص التنظيمية املنظمة 
ل��ل��م��ج��ال اجل�����وي م���ن أج����ل ت��ع��زي��ز 
ترسانة قانونية تستجيب للمتطلبات 
اجل���دي���دة ال��ت��ي مت��ل��ي��ه��ا امل��ع��اه��دات 
والهيئات الدولية املتخصصة في هذا 
املجال، مضيفا أن التكوين محور مهم 
كفاءات مختلف  تطوير  أجل  من  جدا 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  دورة  ف���ي  امل��ت��دخ��ل��ني 

املسافرين والبضائع.
وخلص البالغ إلى أنه مت التشديد 
في هذا اإلطار من جهة على األهمية 
االستراتيجية للمشاريع التي أطلقها 
الثنائي مع  التعاون  إطار  املغرب في 
والتي  الشريكة  ال��ب��ل��دان  م��ن  العديد 
السلطات  ق���درات  تطوير  إل��ى  تهدف 
الطيران  س��الم��ة  م��ج��ال  ف��ي  املغربية 
املدني ومن جهة أخرى على ضرورة 

تعزيز أكبر لهذا التعاون .

الصديقي: نسبة حوادث الشغل مقلقة و تعزيز 
جهاز املراقبة أصبح أمرا ضروريا
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وزير  الصديقي،  السالم  عبد  أك��د     
التشغيل والشؤون االجتماعية، الثالثاء 
14 فبراير، أن %10 من حوادث الشغل 
التي مت التوصل بها من طرف املصالح 
البناء  ق��ط��اع  تهم  ل��ل��وزارة  اخل��ارج��ي��ة 
واألشغال العمومية، مشيرا إلى أن هذه 
سيما  للغاية  مقلقة  أضحت  الوضعية 
وخاصة  بالقطاع  العاملني  غالبية  وأن 
يستفيدون  ال  املهيكل  غير  القطاع  منه 
املهنية،  األخ��ط��ار  ض��د  تغطية  أي��ة  م��ن 
ومهنيني  ح��ك��وم��ة  م��ن��ا  يستوجب  مم��ا 
على  العمل  التأمني  وشركات  ونقابات 
توفير ظروف عمل مالئمة لهذه الفئة من 

األجراء حماية لصحتهم وسالمتهم.
وأوضح الصديقي، أن الوزارة قامت 
بإعداد ميثاق حول الوقاية من املخاطر 
امل��ه��ن��ي��ة ف���ي ق��ط��اع ال��ب��ن��اء واألش���غ���ال 
هذا  ف��ي  الفاعلون  سيقوم  العمومية، 
القطاع بالتوقيع عليه خالل هذا اللقاء. 
على  تعمل  التشغيل  وزارة  أن  وق���ال 
بجمع  يسمح  معلوماتي،  نظام  وض��ع 
الشغل  ب���ح���وادث  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ع��ط��ي��ات 
واألمراض املهنية ووضعها رهن إشارة 
االقتصاديني  والفاعلني  املهنيني  جميع 
ح��وادث  ارت��ف��اع  بسبب  واالجتماعيني، 
ال��ش��غ��ل واألم�����راض امل��ه��ن��ي��ة س��ن��ة بعد 

سنة.
وأض���اف ال��وزي��ر أن ال����وزارة أصبح 
ل��زام��ا ت��ع��زي��ز ج��ه��از امل��راق��ب��ة ب��امل��وارد 
و  مفتشني  م��ن  ال���ض���روري���ة،  ال��ب��ش��ري��ة 
بتفتيش  مكلفني  أط��ب��اء  و  م��ه��ن��دس��ني 
اجلهاز  هذا  يتمكن  حتى  وذل��ك  الشغل، 
من القيام بالدور املنوط به على أحسن 
إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  يتجلى،  وال����ذي  وج���ه، 
التشريعية  األحكام  تطبيق  على  السهر 
توعية  و  حتسيس  ف��ي   ، والتنظيمية 

وتقدمي النصح واإلرشاد للمشغلني.
تعتزم  ال���وزارة  إن  الصديقي،  وق��ال 
بثقافة  ال��ن��ه��وض   2017 س��ن��ة  ب��رس��م 
قطاع  في  املهنية  املخاطر  من  الوقاية 
من  وذل���ك  العمومية  واألش��غ��ال  البناء 
واإلعالم  للتحسيس  تنظيم حملة  خالل 
العمل  في  والسالمة  الصحة  مجال  في 
ب��ه��ذا ال��ق��ط��اع، اب��ت��دأن��اه��ا ب��ه��ذا ال��ي��وم 
العملية  ه���ذه  م��واص��ل��ة  م��ع  ال��وط��ن��ي، 
بتنظيم ستة أيام جهوية بكل من الدار 
ال��ب��ي��ض��اء و ال��ع��ي��ون وف���اس وم��راك��ش 
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من جهته أكد محمد نبيل بنعبد الله 
وزير السكنى وسياسة املدينة أن املخاطر 
املهنية بقطاع البناء واألشغال العمومية 
باملغرب تعتبر السبب الرئيسي حلاالت 
االنقطاع عن العمل. وبات من الضروري 
بذل جهد كبير للوقاية منها وكذا يقظة 
مستوى  م��ن  ال��رف��ع  أج���ل  م��ن  مستمرة 

السالمة في أماكن االشتغال. 
وزارة  أن  ب��ن��ع��ب��دال��ل��ه،  وأض�������اف 
السكنى وسياسة املدينة، تعمل بتشاور 
م���ع م��خ��ت��ل��ف ال��ف��اع��ل��ني امل��ؤس��س��ات��ي��ني 
وامل��ه��ن��ي��ني، ع��ل��ى م��ش��اري��ع ك��ب��رى تهم 
وكذا  القطاع  لهذا  التنظيمية  املنظومة 
ال��ت��أط��ي��ر ال��ت��ق��ن��ي ب��غ��ي��ة ت��ط��وي��ر ثقافة 
ال��س��الم��ة ف��ي م��ي��دان ال��ب��ن��اء. ح��ي��ث ثم 
بتنظيم  يتعلق  ق��ان��ون  م��ش��روع  إع���داد 
مبثابة  البناء«  »م��دون��ة  البناء  عمليات 
يهدف  وتنظيمي  إداري  تقني،  م��رج��ع 
يتعلق  فيما  القطاع، السيما  تأطير  إلى 
ب��ت��أم��ني اجل����ودة وال��س��الم��ة. ومب���ا أن 
أوراش البناء تعتبر مصانع في الهواء 
الطلق، تكتنفها مختلف املخاطر، سواء 
به،  فيما يحيط  أو  الورش  داخل حدود 
يضيف الوزير، فقد أوجب هذا املشروع 
على جميع املتدخلني الذين يعملون في 
ورش البناء أو املعنيني به، أن يلتزموا 
مب���ب���ادئ ال���وق���اي���ة وق���واع���د ال��س��الم��ة 
لتطبيقها  املتخذة  وبالتدابير  املعتمدة 
داخ��ل ال���ورش أو ف��ي محيطه م��ن أجل 

ضمان سالمة العاملني بالورش. 
بنعبدالله،  أضاف  ذلك،  جانب     إلى 
أن وزراة السكنى تسعى من خالل نظام 
به  اجل��اري  املقاوالت  وترتيب  تصنيف 
العمل، لتشجيع املقاوالت الوطنية على 
التنظيم  مستوى  على  أدائ��ه��ا  حتسني 
والتأطير وما يترتب عن ذلك من جتويد 
ظروف العمل وضمان السالمة والصحة 

املهنية للعاملني بأوراش البناء.
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    بات تطور التقنيات احلديثة 
إنشاء ما ميكن  العالم نحو  يوجه 
تسميته »املدن الذكية«، التي تعتمد 
ب��ش��ك��ل أس���اس���ي ع��ل��ى ال��ت��ق��ن��ي��ات 
احل��دي��ث��ة ووس���ائ���ل االت���ص���ال من 
اخلدمات  جل  من  االستفادة  أج��ل 
األس��اس��ي��ة. وف��ي ه��ذا اإلط���ار قال 
األستاذ  ال��وال��ي��دي،  جنيب  محمد 
بالرباط،  اخلامس  محمد  بجامعة 
إن تطور نظام احلياة بات يفرض 

هذا التوجه.
الواليدي، وضمن مداخلة في

 ن�����دوة ح��م��ل��ت ع���ن���وان »امل����دن 
الذكية: أية خدمات ألي استعمال؟« 
التحديات  م��ن  ع���دد  »ل��دي��ن��ا  ق���ال: 
البيئية  خ��اص��ة  ن��واج��ه��ه��ا،  ال��ت��ي 
منها، إضافة إلى أزمات اجتماعية 
متعددة..كل هذه عوامل تدفعنا إلى 

إيجاد وسائل لتأهيل املدن«. 
إنشاء  أن  ذاته  املتحدث  واعتبر 
وطنيا،  حت��دي��ا  يعد  مبتكرة  م��دن 
ق���ائ���ال: »ال ب���د م���ن إن���ش���اء م��دن 
ذك��ي��ة جت��ع��ل��ن��ا ن��ف��ك��ر ف���ي وس��ائ��ل 
في  خاصة  احلديثة،  التكنولوجيا 
ما يتعلق باحلكامة ووسائل النقل، 

والطاقة، والتعليم، والتطبيب«.
وف���ي ه���ذا ال��ص��دد ق���دم ادري���س 
ف���ض���ل���ي، امل���س���ت���ش���ار ف����ي م��ج��ال 
ser-« وم���ؤس���س  ال��ذك��ي��ة،  اامل����دن 
تقدمي  في  املختصة  الشركة   ،»vas

اخل���دم���ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات 
مثاال  االتصال،  وتقنيات  احلديثة 
ع��ل��ى ال���ت���زود ب���امل���اء وال��ك��ه��رب��اء 
وبنفس  زر،  بضغطة  »ال��ذك��ي��ني«، 

مفهوم الهاتف النقال.
وق������ال ف���ض���ل���ي: »ي���ت���م جت��ه��ي��ز 
امل��ن��ازل مب��وزع��ات م��اء وك��ه��رب��اء، 
التحكم  نريده، وميكن  تزودنا مبا 
أو  هاتفية  مكاملة  طريق  عن  فيها 
رسالة نصية«، مشيرا إلى أن »هذه 
على  ب��األس��اس  تعتمد  اخل��دم��ات 
تستقبل  لالستقبال  مراكز  وج��ود 
م��ك��امل��ات ال��زب��ون، وب��ع��ده��ا تبعث 
بإشارة من أجل تزويد الزبون مبا 
يريد، وكل هذا يتم في ملح البصر«، 

وفق تعبيره.
وأوضح املتحدث ذاته أن تقنية 
ال���ت���زوي���د ب�����«امل����اء ال���ذك���ي« متكن 
املشاكل،  وتشخيص  م��راق��ب��ة  م��ن 
الصيانة  ب��أع��م��ال  ال��ق��ي��ام  وأي��ض��ا 
تساهم  أنها  ع��ن  ناهيك  بعد؛  ع��ن 
في مراقبة جودة املاء املوزع على 

املستهلكني.
وحت�������دث ف���ض���ل���ي ع����ن ت��ق��ن��ي��ة 
لإضاءة الذكية ليس فقط في منازل 
الشارع  ف��ي  أيضا  ب��ل  امل��واط��ن��ني، 
العام، بحيث »تتم اإلضاءة فقط في 
حاجة  هنالك  تكون  التي  األوق��ات 
لذلك، وأيضا باحلدة الالزمة، وهو 
ما ميكن من اقتصاد الطاقة بنسبة 
باملائة«،  و50   29 بني  ما  ت��ت��راوح 

على حد قوله.
يتعلق  األم��ر  أن  املتحدث  وأك��د 

املدى  على  تنفيذه  ميكن  مبشروع 
ال��ب��ع��ي��د، م��س��ت��دال ب��أم��ث��ل��ة ك��ل من 
إيطاليا التي تتوفر حاليا على 36 
مليون عداد مثبتة من هذا النوع، 
فيما أملانيا تتوفر على 47.9 مليون 

عداد.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا حت����دث����ت م���رمي 
ف��ي تطوير  امل��خ��ت��ص��ة  ال��ش��ي��خ��ي، 
املبيعات بشركة eOne للمنتجات 
االستعانة  أهمية  ع��ن  امل��ت��ج��ددة، 
ب��ال��ط��اق��ة ال��ش��م��س��ي��ة ف���ي اإلن����ارة 
على  باالعتماد  وأيضا  العمومية، 

احلركة املستدمية.
وأوضحت الشيخي أن الطاقات 
امل��ت��ج��ددة ت��ع��د ع��ام��ال م��ه��م��ا في 
ت���ط���وي���ر امل������دن وخ���ف���ض ت��أث��ي��ر 
التغييرات املناخية، وبالتالي ال بد 
مدن  إنشاء  في  بها  االستعانة  من 

متجددة.
إنشاء مدن ذكية يتطلب تكوينا 
م��ت��واص��ال؛ وه���و م���ا حت���دث عنه 
ل��ورن��زو ب��اس��اري��ن��ي، امل��دي��ر العام 
ملؤسسة التكوين »klabs« في مجال 
التقنيات احلديثة، والتي تعمل مع 
املتخصصة،  ال��ش��رك��ات  م��ن  ع���دد 
مدن  ع��دة  ف��ي  ف���روع  على  وتتوفر 

عبر العالم، من بينها الرباط.
وفي هذا اإلطار قال باساريني: 
النقال  الهاتف  نستعمل  ي��وم  »ك��ل 
علينا  م���ا  ل��ك��ن  وال��ك��وم��ب��ي��وت��ر، 
يحدث خلف  ال��ذي  ما  هو  معرفته 
هذا الهاتف أو الكمبيوتر«، مشددا 
ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ت��ك��وي��ن ف���ي ه��ذه 
املجاالت التي يرتبط بها مستقبل 

مدن العالم.
على  ال��ض��وء  باساريني  وأل��ق��ى 
التابع  األكادميي  »هاينا«  مشروع 
»مشروع ميكن  إنه  قائال  لهواوي، 
اجلامعات واملدارس من االستفادة 
الطالب  تكوين طالبها، بحيث  من 
احلاصلون على شهادات من هواوي 
تساعدهم على إمتام دراستهم في 
مجال التقنيات احلديثة«، ومضيفا 
أنه »يتم حاليا البحث عن مواهب 
وطالب جدد قادرين على العمل في 
كل  م��ن  احلديثة  التقنيات  م��ج��ال 

أنحاء العالم«. 

إنشاء »مدن ذكية« باملغرب يطرح 
حتدي املرافق والتكنولوجيا
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بنك إسالمي ميد من الرباط جسور التعاون العربي اإلفريقي
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ان��ط��ل��ق��ت ي���وم األرب���ع���اء  امل��ن��ص��رم 
بالرباط ، أشغال منتدى »برنامج جسور 
التجارة العربية اإلفريقية«، الذي يروم 
تعزيز العالقات االقتصادية والتجارة 
البينية بني املنطقتني، بحضور وزراء 
عرب ومن القارة اإلفريقية، ومسؤولني 

حكوميني وفاعلني اقتصاديني.
وي��أت��ي إط���الق ال��ب��رن��ام��ج ف��ي ظ��ّل 
التعاون  مستوى  على  كبير  ضعف 
البلدان  ب��ني  وال��ت��ج��اري  االق��ت��ص��ادي 
ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة وال���ب���ل���دان 
التجارة  حصة  تتعد  لم  إذ  اإلفريقية؛ 
ف��ي سنة   2.1% اإلف��ري��ق��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
2015؛ رقم قال عنه هاني سالم سنبل، 
الدولية  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
ال��ت��ج��ارة، »إن��ه ال  اإلس��الم��ي��ة لتمويل 
يرقى إلى مستوى طموحات وتطلعات 

بلدان اإلقليمني«.
إمكانيات  هناك  أن  سنبل  واعتبر 
جت���اري���ة ك��ب��ي��رة غ��ي��ر م��س��ت��ث��م��رة من 
االقتصادي  التكامل  حتقق  أن  شأنها 
بني العاملني اإلفريقي والعربي، مشيرا 
في ه��ذا اإلط��ار إل��ى أّن متوسط قيمة 
العالم  17 دولة عربية نحو  ص��ادرات 
و2015   2011 ب��ني  الفترة  ف��ي  بلغت 
بينما  أمريكي،  دوالر  تريليون   1.06
ب��ل��غ��ت ص�����ادرات 22 دول����ة إف��ري��ق��ي��ة 
منظمة  ف��ي  ال��ص��ح��راء عضو  ج��ن��وب 
بلدان  إلى مختلف  التعاون اإلسالمي 

العالم ما يقارب 160 مليار دوالر.
وُتعتبر القارة اإلفريقية سوقا واعدة 
جدا لتوّفرها على موارد غير مستغلة، 
إذ  بكثافة سكانية،  عن متتعها  فضال 
ُيتوقع أن يعيش فيها 1/4 من ساكنة 

العالم في أفق سنة 2050.
التجارة  جسور  »ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
على  ميتد  ال��ذي  اإلفريقية«،  العربية 

 ،2019 إلى   2017 من  سنوات،  ثالث 
األه���داف،  م��ن  مجموعة  حتقيق  إل��ى 
أّولها تعزيز وزيادة التدفقات التجارية 
بني البلدان العربية والبلدان اإلفريقية، 
فرص  وتعزيز  توفير  إل��ى  يهدف  كما 
االئتمان  وت��أم��ني  ال��ت��ج��اري  التمويل 
املقدم لتمويل الصادرات، وتعزيز بناء 

القدرات احلالية املتعلقة بالتجارة.
وف����ي ه����ذا اإلط�����ار ش����دد ب��ن��در بن 
مجموعة  رئيس  جبار،  حمزة  محمد 
مع  لقاء  في  للتنمية،  اإلسالمي  البنك 
الصحافيني، على ضرورة العمل على 
تذليل كل العوائق التي تعترض تطور 
التجارة البينية بني املنطقتني العربية 

واإلف���ري���ق���ي���ة، وع��ل��ى رأس���ه���ا ضعف 
البنية التحتية، وغياب املعلومات عن 

األسواق.
للتجارة  ج��س��ور  »ب��رن��ام��ج  إط���الق 
الرباط، حسب  من  اإلفريقية«  العربية 
رئ��ي��س م��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك اإلس��الم��ي 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، »ل���ي���س ول���ي���د ال���ص���دف���ة؛ 

فالعالقات النموذجية التي تتمتع بها 
والتطور  العربية  ال���دول  م��ع  اململكة 
التبادل  مستوى  عرفه  ال��ذي  النوعي 
التجاري واالستثمار بني املغرب وبني 
ب��دور  للقيام  يؤهله  اإلفريقية  ال���دول 
رائد في تنمية العالقات التجارية بني 

الدول العربية واإلفريقية«.

 >  افريك نيوز * الرباط

 أش��اد إدري��س م��رون، الوزير املنتدب لدى 
العمومية  بالوظيفة  املكلف  احلكومة  رئيس 
التي  باملجهودات  بالنيابة،  اإلدارة  وحتديث 
تقوم بها اململكة املغربية في مجال النهوض 
مشاركتها  مستوى  من  والرفع  امل��رأة  بواقع 
خالل  م��ن  »وذل���ك  واالق��ت��ص��ادي��ة؛  السياسية 
توجت  التي  العميقة  اإلصالحات  من  العديد 
ب��ول��وج��ه��ا إل���ى احل��ك��وم��ة، وإل����ى امل��ؤس��س��ة 
جانب  إل��ى  العليا،  وامل��ن��اص��ب  التشريعية، 
املصادقة على اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة 
النساء، وكذا على مدونة األسرة  العنف ضد 
دعم  مسلسل  في  تاريخية  محطة  متثل  التي 
املغربي«،  املجتمع  في  امل��رأة  مكانة  وتعزيز 

وفق تعبيره.
وأشار املكلف بقطاع الوظيفة العمومية في 
حكومة تصريف األعمال، خالل افتتاح الدورة 
»ام���رأة  م��وض��وع:  ح���ول  ال��ث��ال��ث��ة  التكوينية 
املستقبل في منطقة البحر األبيض املتوسط.. 
إلى  إلى هيئات احلكامة«،  املرأة  دعم وصول 
امل��رأة  لدعم  اململكة  تبذلها  التي  املجهودات 
تستحقها  التي  األساسية  املكانة  وإعطائها 
من أجل تقليص الفوارق بينها وبني الرجل، 

خالل  م��ن  للنساء،  ك��رمي��ة  وضعية  وض��م��ان 
اعتماد مقاربة النوع االجتماعي.

ونوه املسؤول احلكومي ذاته، اليوم االثنني، 
في كلمة له باملدرسة الوطنية العليا لإدارة، 
بالتعاون القائم مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، 

مشيرا إلى اتفاقية الشراكة التي مت التوقيع 
ودعم  مبواكبة  تتعلق  والتي  مؤخرا،  عليها 
بني  امل��س��اواة  مأسسة  إستراتيجية  تنزيل 
ستغطي  العمومية،  الوظيفة  ف��ي  اجلنسني 

الفترة املمتدة من 2017 إلى غاية 2019.

من جهته ذكر أحمد العمومري، الكاتب العام 
اإلدارة،  وحتديث  العمومية  الوظيفة  ل��وزارة 
التكوينية حول  للدورة  في عرضه االفتتاحي 
إفريقيا  شمال  منطقة  في  القياديات  النساء 
اتخذتها  التي  بالتدابير  األوس���ط،  وال��ش��رق 
اإلدارة،  وحتديث  العمومية  الوظيفة  وزارة 
وال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة امل����رأة في 
القطاعات العمومية من خالل املراجعة الشاملة 
العمومية،  للوظيفة  العام  األساسي  للنظام 
السيما على مستوى املبادئ والتنصيص على 
الوسائل  تطوير  وك��ذا  والواجبات،  احلقوق 
املؤسساتية التي تخول للنساء ولوج مختلف 

مناصب املسؤولية باإلدارة العمومية.
التي متتد  التكوينية،  الدورة  هذه  وتندرج 
إل���ى غ��اي��ة 10 م����ارس امل��ق��ب��ل، ح��س��ب ب��الغ 
ل��ل��وزارة ذات��ه��ا، ف��ي إط��ار م��ش��روع »امل��س��اواة 
تعزيز  إل��ى  الرامي  والقيادة«،  اجلنسني  بني 
القرار  مناصب  إل��ى  امل��رأة ووصولها  ق��درات 
وشمال  األوس��ط  الشرق  مبنطقة  واملسؤولية 

.)MENA( إفريقيا
وستشكل هذه الدورة فرصة لدراسة إمكانية 
للنساء  النوع  ملقاربة  جهوية  شبكة  إح��داث 
وشمال  األوس���ط  ال��ش��رق  مبنطقة  القياديات 
إفريقيا، تضم مصر وتونس واألردن واملغرب، 
لتكون منوذجا للممارسات الناجحة في مجال 

مقاربة النوع بالوظيفة العمومية.

استراتيجية حكومية 
 استراتيجية
حكومية
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منظمة العفو الدولية باملغرب تصدر تقريرا قامتا حول االوضاع احلقوقية باملغرب 
> افريك نيوز * الرباط

   اصدرت منظمة العفو الدولية باملغرب، 
حقوق  بوضعية  املتعلق  السنوي  تقريرها 
خالل  ،وذل��ك   2016 لعام  باملغرب  اإلنسان 
ندوة صحافية عقدت صباح األربعاء بالرباط 
، وتصدر التقرير مجموعة من األحداث ذات 
أن  إل��ى  مشيرا  بالبالد،  احلقوقي  الطابع 
احلكومة املغربية أجبرت األمم املتحدة على 
ل�  إغالق »مكتب االتصال العسكري« التابع 

»املينورسو«.
وزعمت الوثيقة ذاتها أن »السلطات عملت 
على قمع املعارضة السلمية في الصحراء، 
إذ قامت بفّض مظاهرات سلمية، وأخضعت 
بحق  ن��ادوا  الذين  الصحراويني،  النشطاء 
تقرير املصير أو أبلغوا عن انتهاكات حقوق 
قت  وضيَّ القضائية،  للمالحقة  اإلن��س��ان، 

عليهم«، وفق التعبير الوارد فيها. 
ولفتت املعطيات ذاتها إلى قضاء محكمة 
النقض بإعادة محاكمة 23 محتجًا وناشطًا 
القضية  في  مدنية،  أمام محكمة  صحراويًا 
امل��ع��روف��ة ب����«اك���دمي إي���زي���ك«، م��ع اس��ت��م��رار 
والنشطاء،  الصحافيني  طرد  في  السلطات 
وامل��داف��ع��ني ع��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان األج��ان��ب، 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى ط���رده���ا حمل���ام���ني إس��ب��ان 
إس��ب��ان��ي  وق����اض  وف��رن��س��ي��ني  وبلجيكيني 
أكدمي  سجناء  لتمثيل  الرباط  إل��ى  وصلوا 

إيزيك.

حقوق  لقضايا  ���ق  املُ���وثِّ ال��ت��ق��ري��ر  وع���اد 
اإلن���س���ان ب��امل��غ��رب إل���ى امل��ظ��اه��رات التي 
اجتماعية  مظالم  على  »لالحتجاج  اندلعت 
البالد،  من  مختلفة  أنحاء  في  واقتصادية 
الشرطة،  مع  السكان  اشتباك  عرفت  والتي 
غير  مساكن  ه��دم  السلطات  ب���دأت  عندما 
رسمية في بلدة سيدي بيبي، الواقعة قرب 
أكادير؛ فضال عن تظاهر اآلالف في شوارع 
الرباط  العاصمة  فيها  مب��ا  الكبرى،  امل��دن 
م��ح��س��ن فكري  ُت��وف��ي  أن  ب��ع��د  وم���راك���ش، 
الذي صادره  السمك  وهو يحاول استعادة 
املسؤولون منه في احلسيمة مبنطقة الريف. 

كما شهدت احلسيمة مظاهرات ضخمة«.
وأف������ادت م��ع��ط��ي��ات ال��ت��ق��ري��ر ذات����ه ب��أن 
نظام  إلصالح  جهودها  واصلت  »السلطات 
املغربي  »البرملان  أن  إلى  مشيرة  العدالة«، 
أقر قانونني بشأن »املجلس األعلى للقضاء«، 
و«ال���ن���ظ���ام األس����اس����ي ل��ل��ق��ض��اة« ف��ب��راي��ر 
استقالل  يحققا  ل��م  أنهما  غير  امل��ن��ص��رم، 
احلكومة  »مجلس  ب��أن  ومتابعة  القضاء«، 
أقر مشروع قانون لتعديل وإمتام »القانون 
ال��ت��ق��دم، دون  ال��ذي حقق بعض  اجل��ن��ائ��ي« 
بينها  من  احلالي،  القانون  لعيوب  تصديه 
عقوبة اإلع��دام، والقيود التي ال مسوغ لها 

على حرية التعبير والعقيدة«.
وعالقة بحرية التعبير، أشارت البيانات 
واصلت  املغربية  السلطات  أن  إل��ى  ذاتها 
ومنتقدي  للصحافيني  القضائية  املالحقة 
احلكومة ملمارستهم حقهم في حرية التعبير 

ال��س��ل��م��ي، الف��ت��ة إل���ى أن »امل��ج��ل��س األع��ل��ى 
الهيني  محمد  القاضي  ع��زل  ق��رر  للقضاء 
من سلك القضاء، بعد أن اتهمه وزير العدل 
واتخاذ  التحفظ،  واج��ب  بخرق  واحلريات 
مواقف ذات صبغة سياسية من خالل انتقاد 
ال��ق��ان��ون��نْي اخل��اص��نْي باملجلس  م��ش��روع��ي 
األعلى للقضاء و«النظام األساسي للقضاة«، 
وغيرها  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 

من وسائل اإلعالم«.
ب�«استمرار  امل��ذك��ورة  البيانات  وأف���ادت 
القانوني  التسجيل  عرقلة  ف��ي  السلطات 
بينها  من  اإلن��س��ان،  حلقوق  منظمات  لعدة 
اإلنسان«،  املغربية حلقوق  »اجلمعية  فروع 
و«التنسيقية  اآلن«،  »احل���ري���ة  وج��م��ع��ي��ة 
كما  اإلن��س��ان«؛  ح��ق��وق  ملنظمات  املغاربية 
وجمعيات  اإلنسان  حقوق  منظمات  منعت 
أخرى من عقد اجتماعات وجتمعات عامة، 
ف��ض��اًل ع��ن األن��ش��ط��ة ال��داخ��ل��ي��ة امل��م��اث��ل��ة، 
والنشطاء،  الصحفيني،  طرد  في  واستمرت 
أو  األجانب  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني 

منع دخولهم إلى البالد«.
باململكة  املتعلق  شقه  في  التقرير  ويرى 
تقييد  في  استمرت  السلطات  أن  املغربية 
ت  احلق في حرية التجمع السلمي، إذ فضَّ
القوة مظاهرات سلمية  الشرطة باستخدام 
أخ��رى،  وم��دن  بإنزكان  املتدربني  لألساتذة 
واعتدت على املتظاهرين بالضرب بالهراوات 
والدروع، فأصيب ما يزيد على 150 منهم، 
حسبما أفاد شهود عيان، فيما قضت إحدى 

احملاكم بسجن ثمانية نشطاء مددًا تتراوح 
بني أربعة أشهر وسنة بعد محاكمة جائرة، 
في  سلمي  اح��ت��ج��اج  ف��ي  ملشاركتهم  وذل���ك 

سيدي إفني بجنوب البالد.
وتابعت الوثيقة بأن »السلطات املغربية 
»هيئة  قدمتها  أساسية  توصيات  تنفذ  لم 
اإلن��ص��اف وامل��ص��احل��ة«، رغ���م م���رور عشر 
املتعلق  الهيئة  تقرير  نشر  على  س��ن��وات 
بني  الفترة  في  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات 
اس��ت��م��رار  م��ب��رزة  و1999«،   1956 ع��ام��ي 

جترمي اإلجهاض في القانون اجلنائي. 
وأبرز التقرير »مواصلة السلطات مالحقة 
اجلنسية  امليول  وذوي  واملثليات،  املثليني 

وم��زدوج��ي  جنسيًا،  واملتحولني  الثنائية 
الفصل  مبوجب  وسجنهم  قضائيًا  النوع، 
م  489 م��ن ال��ق��ان��ون اجل��ن��ائ��ي ال����ذي ُي��ج��رِّ
راضي  بالتَّ ُتقام  التي  اجلنسية  العالقات 
واصلت  كما  نفسه؛  اجلنس  من  أف��راد  بني 
إفريقيا  بلدان  القادمني من  منع األشخاص 
غير  بطريقة  الدخول  من  الصحراء  جنوب 
شرعية إلى ثغري سبتة ومليلية األسبانيني 
متكرر  بشكل  وق��ام��ت  امل��غ��رب،  ش��م��ال  ف��ي 
بتدمير مخيمات مؤقتة حول مدينة الناظور 
الواقعة في شمال شرق البالد، ونقل عشرات 
األشخاص إلى مدن في اجلنوب، وذلك طبقًا 

ملا ذكرته جمعيات حلقوق اإلنسان«.

> افريك نيوز * الرباط

املغربية حلقوق  شنت اجلمعية 
اإلن�����س�����ان ه���ج���وم���ا ح�������ادا ع��ل��ى 
مبا  اتهامها  املغربية، حني  الدولة 
على  التضييق  »مم��ارس��ة  وصفته 
واحلقوقية«  الدميقراطية  احلركة 
و«اإلج���ه���از ع��ل��ى ح��ق��وق اإلن��س��ان 
ال�����ف�����ردي�����ة واجل����م����اع����ي����ة حت��ت 
أن  معتبرة  احل��ص��ار«،  م��ن  غ��ط��اء 
»يتسم  الوطني  احلقوقي  الوضع 
داعية  والتراجعات«،  باالنتهاكات 
إل�����ى »س�����ن س���ي���اس���ة اق��ت��ص��ادي��ة 
الشعب  ح��ق  تضمن  واجتماعية 
امل��غ��رب��ي ف��ي ت��ق��ري��ر م��ص��ي��ره على 

كافة األصعدة«، وفق تعبيرها.
امل��رك��زي  للمكتب  ب��الغ  وت��وق��ف 
ل�������«AMDH« ، ت��وص��ل��ت »اف��ري��ك 
نيوز »بنسخة منه ، عند ما وصفه 
»استمرار الدولة في التضييف على 
واحلقوقية،  الدميقراطية  احلركة 
بشكل  اجلمعية  وعلى  ع��ام،  بشكل 
خاص«؛ موردة رفض تسّلم امللفات 
ل�59 فرعا  أو تسليم وصل اإليداع 
م���ن أص���ل 71 ف���رع���ا، م��ن��ذ ب��داي��ة 
إص��دار  م��ن  »ب��ال��رغ��م   ،2015 سنة 
القضاء اإلداري 14 حكما، منها 4 
استئنافية لصالح فروع اجلمعية«، 
ب�«استمرار  ذاته  الوقت  في  منددة 
وامل��ت��اب��ع��ات  االت��ه��ام��ات  مسلسل 
واالع����ت����ق����االت واحمل����اك����م����ات ف��ي 
عن  واملدافعني  املدافعات  صفوف 
مقدمتهم  وف���ي  اإلن���س���ان؛  ح��ق��وق 

مناضلو اجلمعية«.
ح�����االت  ال���وث���ي���ق���ة  وأوردت 
وص���ف���ت���ه���ا ب���أن���ه���ا »ان���ت���ه���اك���ات 
وت��راج��ع��ات« حلقوق اإلن��س��ان في 
شابني،  »اعتقال  قبيل  من  املغرب، 
»ال��ش��ذوذ  بتهمة  ف��ب��راي��ر،   09 ي��وم 
للعنف  وتعريضهما  اجل��ن��س��ي«، 
اجلسدي والنفسي، من قبل رجال 
في  بطنجة«،  املخفر  في  الشرطة، 
وق����ت ط��ال��ب��ت ب��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق في 
بالسجن  م��واط��ن  ان��ت��ح��ار  ح���ادث 
املركزي بالقنيطرة، ليلة 16 فبراير 
اجل���اري، »ك��ان محكوما ف��ي إط��ار 
جسنية  بعقوبة  اإلره���اب  قضايا 

مدتها 19 سنة وستة أشهر، والذي 
كان يعاني من مرض نفسي حسب 

إدارة السجن«.
وأعلنت اجلمعية استنكارها »ملا 
استغالل  م��ن  النساء  ل��ه  تتعرض 
الفضاءات  ف��ي  جنسيني  وحت��رش 
العمومية، بصورة عامة، وفي أماكن 
ع��م��ل��ه��ن ع��ل��ى وج���ه اخل���ص���وص«، 
وط��ال��ب��ت ال���دول���ة ب��اع��ت��م��اد ك��اف��ة 
التدابير القانونية الصارمة وتشديد 
تعنيف  ظاهرة  ملواجهة  العقوبات 
ال��ن��س��اء، مسجلة ف��ي ال��وق��ت ذات��ه 
حلاجيات  املستمر  الدولة  »جتاهل 
متحدثة  اإلعاقة«،  ذوي  األشخاص 
بحياة  أودت  اغ��ت��ص��اب  ح��ال��ة  ع��ن 
من  33 سنة،  العمر  من  يبلغ  شاب 
ذوي االحتياجات اخلاصة، مبدينة 

اجلديدة من لدن أربعة أشخاص.
البالغ، الذي اتخذ صيغة تقرير 
مختصر لبعض احلاالت احلقوقية 
التي  التدخالت  أدان  امل��غ��رب،  ف��ي 
املهاجرين  ض��د  عنيفة  إن��ه��ا  ق���ال 
من  الصحراء  جنوب  م��ن  األف��ارق��ة 
لدن السلطات وق��وات األم��ن، »على 
اجلماعي  االقتحام  محاولتهم  إثر 
مل��دي��ن��ة س��ب��ت��ة احمل��ت��ل��ة«؛ ل��ك��ن��ه في 
سياق ذلك عبر عن ارتياحه لتوقيف 
النساء  لتهريب  نيجيرية،  شبكة 
ال��ن��ي��ج��ي��ري��ات م���ن امل���غ���رب نحو 
استعبادهن  يتم  »حيث  إسبانيا، 

واستغاللهن جنسيا«.
م����واق����ف اجل��م��ع��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة 

حلقوق اإلنسان شملت التعبير عن 
االنشغال »مما تعانيه جل املناطق 
في  ضعف  م��ن  واجلبلية  النائية 
البنيات التحتية، خصوصا في ظل 
عرفتها  التي  املناخية،  التغيرات 
البالد في اآلونة األخيرة؛ واملتجلية 
وتساقط  القارس،  البرد  موجة  في 
الثلوج«، موردة أن املناطق اجلبلية 
ب��إق��ل��ي��م أزي����الل ت��ع��ي��ش ع��ل��ى وق��ع 
ألدنى  سكانها  وافتقار  التهميش 
ش�����روط ال��ع��ي��ش ال����ك����رمي، »ح��ي��ث 
األق��دام،  على  مشيا  مسيرة  نظموا 
نحو  كيلومتر   100 قطعوا خاللها 
م��دي��ن��ة ب��ن��ي م���الل اح��ت��ج��اج��ا على 

أوضاعهم املعيشية القاسية«.
 AMDH�����إل���ى ذل���ك، ط��ال��ب��ت ال
م��س��ؤول��ي ال��دول��ة ب��ض��رورة »س��ن 
سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع 
مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل 
حق  وتضمن  وال��ث��روات،  للخيرات 
مصيره  تقرير  في  املغربي  الشعب 
»التقيد  م��ع  األص��ع��دة«،  كافة  على 
ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا األمم���ي���ة ف���ي م��ج��ال 
اإلن��س��ان واالن��خ��راط اجلاد  حقوق 
الرامية  األمم��ي��ة،  امل��ج��ه��ودات  ف��ي 
أن  معتبرة  الفقر«،  استئصال  إلى 
»ج��ع��ل ح��د ل��إق��ص��اء واالس��ت��ب��ع��اد 
االج���ت���م���اع���ي، وح����د ل���إف���الت من 
السياسية  اجل���رائ���م  ف��ي  ال��ع��ق��اب 
شرٌط  واالجتماعية،  واالقتصادية 
دولة  وإقامة  الدميقراطية  لتحقيق 

احلق والقانون«.

بوكوس: إذا كانت الدارجة أداة تواصل بامتياز في املغرب 
فهذا يقوّيها.. ولكنه في املقابل يضعف األمازيغية

> افريك نيوز * الرباط

   احتفل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، امس 
اجلمعة  ، باليوم العاملي للغة األم، وسط استمرار 
العالم،  بقاع  مختلف  في  اللغات  مئات  ان��ق��راض 

حسب بيانات األمم املتحدة.
واختار املعهد شعارا لتخليد اليوم العاملي للغة 
بفضل  ُم��س��ت��دام  مستقبل  “نحو  السنة  ه��ذه  األم 

التعلم متعدد اللغات”.
املؤسسة  هو  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد 
األم  للغة  العاملي  باليوم  حتتفل  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 
املعهد، أحمد  الوطني، حسب عميد  على املستوى 
ب��وك��وس، ال���ذي أش���ار إل��ى أنَّ ع���ددا م��ن متكلمي 
حضروا  وأوروب��ا  وآسيا  إفريقيا  من  األم  اللغات 

إلى املعهد، لاللتقاء فيما بينهم.
األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  عميد  وع��دَّ 
اللغات  من  عدد  انقراض  لهسبريس،  تصريح  في 
األّم بشكل مّطرد كل سنة، حسب ما تؤّكده بيانات 
التراث  من  واف��ر  قْسٍط  “م��وَت  اليونسكو،  منظمة 

اّللْسني للبشرية”.
قاَل  املغرب،  في  األمازيغية  اللغة  وضعية  وعن 
دة،  املهدَّ اللغات  ُتصّنف ضمن  كانْت  إنها  بوكوس 
الواقع هناك عدد من  أرض  “أّن��ه على  إلى  مشيرا 
بعضها  احمللية،  اللغوية  التعابير  أو  اللهجات، 
اندثر، أو على األقل متوت حاليا، مثل بعض لهجات 
املغرب الشرقي، التي ماَت بْعضها”، مضيفا “الناْس 

ْعّربات وتخلت عن لغتها األولى”. ّتْ
األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  عميد  وع��زا 
انقراض اللهجات احمللية، في مختلف بقاع العالم، 
أّن  موضحا  ل��ه��ا”،  القوية  اللغات  “ُم��زاح��م��ة  إل��ى 
اللغات التي لديها السلطة الرمزية الكافية لفرض 
امل��ع��ام��الت االج��ت��م��اع��ي��ة وغ��ي��ره��ا من  ف��ي  نفسها 
على  نفسها  تفرض  التي  ه��ي  املختلفة  امل��ج��االت 
في  بها  املتكلمون  يفرضها  العكس،  أو  املتكلمني، 

محيطهم”.
السبب الثاني الذي يرى بوكوس أنه يؤّدي إلى 
انقراض اللغات هو تغييبها عن مجال التداول في 
واألعمال  واملسرح  السينما  وفي  اإلع��الم،  وسائل 
ُمبرزا  يومي؛  بشكل  بها  التكلم  يتّم  وال  األدب��ي��ة، 
أنَّ بعض األوُجه من األمازيغية في املغرب مهّددة 

بدورها.
املعهد  أّن  إلى  أش��ار بوكوس  اإلط��ار،  وفي هذا 
هذه  على  للحفاظ  يعمل  األمازيغية  للثقافة  امللكي 
التعابير، من خالل تدوين املوروث الثقافي الشفهي 
واألل��غ��از..  واألم��ث��ال  األش��ع��ار  مثل  بها،  املنطوق 
ويتّم  احمللية،  الثقافية  التمظهرات  م��ن  وغيرها 

طبعها ونشرها والتعريف بها.
األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  يولي  وفيما 
التي  امل��ع��ي��ار،  اللغة  ق��واع��د  ل��وض��ع  ك��ب��رى  أهمّية 
يجري التدريس بها، نفى بوكوس أن يكون الهدف 

اللهجات  على  القضاء  ه��و  اللغة  ه��ذه  ص��وِغ  م��ن 
احمللية، كما يرّوج البعض، مشيرا إلى أّن الباحثني 
البنيات  وم��ن  احمللية  اللهجات  ه��ذه  من  يأخذون 
البنيوي  األس��اس  تشكل  والتي  بينها،  املشتركة 

للغة املعيار.
املُشترك  تطعيُم  هي  املعيار  اللغة  أنَّ  وأض��اف 
التقني  املعجم  وهو  جديد،  هو  مبا  اللهجات  بني 
أية لهجة من هذه  الذي ال يوجد في  واملصطلحي 
موضحا  احل��دي��ث��ة،  املصطلحات  مثل  ال��ل��ه��ج��ات، 
“هذا اإلبداع املعجمي يغني اللغة األمازيغية، وهو 
لم نكن نعرف  فإذا  لها،  الدميومة  ضرورة لضمان 
املصطلحات  م��ن  وغيرها  احل��اس��وب  أو  الهاتف 
معناه  فهذا  األمازيغية،  باللغة  اجل��دي��دة  التقنية 
أخرى،  لغات  من  املصطلحات  أننا سنقترض هذه 
وه���ذا ي���ؤدي ب��ال��ض��رورة إل���ى اس��ت��ض��ع��اف اللغة 

األمازيغية”.
من جهة أخ��رى، أق��رَّ بوكوس ب��أّن األرق��ام التي 
والتي  للتخطيط،  السامية  امل��ن��دوب��ي��ة  ت��ص��دره��ا 
تؤّكد أن غالبية املغاربة يتحدثون الدارجة، تعكس 
الواقع، قائال “مهما تكون االنتقادات التي نوجهها 
للتخطيط،  السامية  املندوبية  إحصاء  نتائج  إلى 
ال ب��د أن ن��ق��ر ب���أن غ��ال��ب��ي��ة امل��غ��ارب��ة ي��ت��واص��ل��ون 
نتاج  “ه���ي  ال��وض��ع��ي��ة  أّن  م��ع��ت��ب��را  ب���ال���دارج���ة”، 
صيرورة لقرون، كان فيها احتكاك وأْخذ وعطاء بني 
أنتجت  بالعربية،  والناطقني  باألمازيغية  الناطقني 

لغة تواصل هي الدارجة”.
الدارجة  كانت  “إذا  القول  إلى  بوكوس  وذه��ب 
أداة تواصل بامتياز في املغرب فهذا يقّويها؛ ولكنه 
ُجملة  ُمستعرضا  األمازيغية”،  يضعف  املقابل  في 
أّدْت إلى توّسع نطاق استعمال  من العوامل التي 
العقود  خ��الل  وتغييبها  ال��ه��ج��رة،  مثل  ال��دارج��ة، 

املاضية عن وسائل اإلعالم.. إلخ.
في  األمازيغية  تفاؤله مبستقبل  العميد  وأْب��دى 
املعطاة  الفرصة  ه��ذه  أن  “نعتقد  ق��ائ��ال:  امل��غ��رب، 
في  عليها  م��ن��ص��وص  رس��م��ي��ة  كلغة  ل��ألم��ازي��غ��ي��ة 
واملدِّ  التربوية،  املنظومة  في  وإدراجها  الدستور، 
كلُّها  األمازيغية..  الساحة  تعرفه  ال��ذي  املتصاعد 
عوامل تقوي األمازيغية، ليس ضد العربية، سواء 
جديدة  فرصا  تعطي  ولكن  الدارجة؛  أو  الفصحى 

ملتكلمي األمازيغية للتداول بلغتهم”.

جمعية تتهم الدولة باإلجهاز على حقوق اإلنسان
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»اللهفة« أو الشراهة أو اجلشع سلوك مقزز يطبع 
سلوك املواطن املغربي. ويظهر املرء، حينها، كأنه 
في سباق أو حرب وهدفه أن يتفوق على اآلخرين 
ويستولي على أكثر حصة وال يراعي من حوله وال 

يرى إال نفسه »راسي يا راسي ْو صافي«.
حوله  َم��ْن  املغربي  ينسى  الطعام،  صحن  أم��ام 
ق��رون. وفي اإلدارة،  لم ير طعاما منذ  ويأكل كأنه 
يتجاهل من أمامه بلهفة. وعند البقال، يرى املتجر 
وكأنه فارغ. وفي السوق، ميشي ملهوفا ويدهس 
ال��ش��وارع، ال يرى أحدا  ذب��اب. وفي  الناس كأنهم 
املعبدة  الطريق  وك��أن  آخ��ر  إل��ى  من رصيف  فيمر 
»روْن��ب��وان«.  ال��دائ��ري  املمر  ويقطع وس��ط  رصيف 
مكان  بأحسن  ليفوز  بلهفة  يتسابق  القطار،  وفي 
ويستولي على املكان بجانبه واضعًا عليه معطفه 
ن��زول  وع��ن��د  احل��ق��ائ��ب.  محل  على  يستولي  كما 
ْد احْلزام  ياَر ْتقيْس األرض َكْيْحّيْ الطائرة، »يالله الّطْ
ْو ْيْهْز َبكاجو«، وبلهفة يريد أن يخرج األول، ليكون 
كذلك األول أمام الشرطة، ويخرج األول من املطار. 
الضوء  ينتظر  ال  إذ  ذاتها،  احل��ال  السياقة،  وف��ي 
األخضر؛ بل يراقب متى يشتعل الضوء األحمر عند 
»خصمه« على اليمني ويده على »الْكلكسوْن َكْيْنْغْز 
اخْلْضْر  ��ْو  ال��ّضْ َمْيْشْعْل  ْقْبل  ْيطيْر  ب��اْش  ِلْقّدامو 
ْعْندو«، ونراه كذلك عند وصوله إلى املمر الدائري 

)روْنْبوان( يدخل فيه بلهفة قبل كل السائقني.
أتوقف عن عرض األمثلة؛ ألن الالئحة ال نهاية 
هي  ه��ل  »اللهفة«؟  ه��ذه  م��ا سبب  وأت��س��اءل:  لها، 
ال  ثّم  ومن  اللهفة  لنا جني  أو  وراثية  أو  تكوينية 

حول وال قوة لنا؟ أم هي نتيجة تربيتنا؟
احملاولة  هذه  بعد  إليها  توصلت  أسباب  وهذه 
ب��داخ��ل  ج��ذوره��ا  ك��ل  وج���دت  وال��ت��ي  التحليلية، 

التربية الشائعة في مجتمعنا:
األزواج  األس��ف، جند  مع  األط��ف��ال:  كثرة  أوال- 
إع��داد  أو  تخطيط  ب��دون  عديدين  أطفااًل  ينجبون 

ظروف استقبال الطفل؛ فتجد في سكن ال يتجاوز 
60 مترًا مكعبًا خمسة أطفال على األقل. وبطبيعة 
احلال، الفضاء ضيق، وعلى كل طفل أن يتصارع 
ويخطط للحصول على مكان له وعلى أكثر قسط من 
الطعام، فترى املتنافسني من اإلخوة أمام الصحن 
الصغير وبداخله 100 غرام من اللحم ال يكفي فمًا 
ويحصل  به  سيفوز  ملن  السباق  وينطلق  واح��دًا، 
على أكثر مقدار بلهفة قصوى. ولهذا، ينشأ الطفل 
ِهَرسو«،  َمْيشوْف  »ْو  اللهفة  كل خطط  تقوية  على 
النجاة  وغ��ري��زة  احلياة  غريزة  بدميومة  وُيشغل 

وغريزة البقاء!
ثانيا- غياب نقد الذات: التربية املغربية حتارب 
خاصة.  بصفة  ال��ذات  ونقد  عامة،  بصفة  »النقد« 
واآلخرين  نفسه على حق  املغربي  ي��رى  ث��ّم،  وم��ن 
على خطأ. وبناء عليه، فمن حقه أن ال يفكر إال في 
مصاحله الشخصية، ويبحث بلهفة عن كل الفرص 

ليغتنمها لنفسه فقط.
جدا،  خطير  أم��ر  وه��ذا  الضحية:  هوية  ثالثا- 
الدولة  ملؤامرة  ضحية  نفسه  ي��رى  املغربي  حيث 
الكل  وأن  مل��س��اع��دت��ه،  أح���دًا  يجد  وال  واألغ��ن��ي��اء، 
ويؤمن  ذبابة،  من  أق��ل  يعتبرونه  ض��ده  متآمرون 
بهذا الفكر إميانا قويا، فتصيبه لهفة االنتقام بكل 

أشكالها، ويرى في كل مواطن عدوًا له.
املغربية،  التربية  ق��اْف��ْز«:  »ُك���ْن  مفهوم  راب��ع��ا- 
سواء باملنزل أو املدرسة، تدفع الطفل إلى أن يكون 
على يقظة مستدامة وأن يكون دائما األول في أي 
على  فائقة  بسرعة  حاجياته  كل  ويقضي  ميدان، 
»الْقْفَز«  املغربية  الثقافة  وتعتبر  اآلخرين.  حساب 
األكثر  هو  »القافز«  فالطفل  ال��ذك��اء؛  مؤشرات  من 
اْت« والرشوة عند  ْحَرِميَّ ذكاء، حتى في الغش و »التَّ
»ِهْلْكواْنْب  اآلخرين  قبل  حاجياته  ليقضي  كبره، 

ف«! ِلَكْيِدُرو الصَّ

تربوية وهدامة  أبشع طريقة  املقارنة:  خامسا- 
لشخصية الطفل )وحتى عند الكبار( تعتمد عليها 
عليه«.  الله  ْتبارك  ِس��ْدْك  »ش��وْف  املغربية  التربية 
من  بإطاحة  االحتيال  على  »اللهفة«  تنشأ  وهكذا، 

يوصف ِب�«تبارك الله عليه«.
سادسا- املنافسة: طريقة تربوية إجرامية ضد 
هذه  على  كثيرًا  التربية  تعتمد  املجتمع.  وح��دة 
الركيزة اإلجرامية، سواء في املنزل أو في املدرسة.. 
بالترتيب،  املنافسة  التي تضع الئحة  والنقط هي 
أفضل  والثاني  الثاني،  من  أفضل  األول  ويصبح 
من الثالث إلخ..... وتبقى هذه الطريقة عنيفة جدًا، 
أحسن  على  ملهوفني  حياتنا  طيلة  نستمر  حيث 
لباس وأحسن سكن وأحسن عمل وأحسن سيارة 

و....
أو  ْدي��اْل��ْك«  املستقبل  ْت��ْض��ْم��ْن  ��ْك  »ْخ��ّصْ سابعا- 
آخر  أب����دا«: مبعنى  تعيش  ك��أن��ك  ل��دن��ي��اك  »اع��م��ل 
لتوفر  استطاعتك،  في  ما  كل  على  باالستيالء  قم 
مماتك.  ي��وم  إل��ى  حتتاجه  ما  أكثر  فقط«  »لنفسك 
وجده  ما  كل  يبتلع  ملهوفا  املغربي  ت��رى  ول��ه��ذا، 
في طريقه، ملنفعته الشخصية فقط. وهذا ما يلقن 
للطفل منذ صغره، »ْوالله َوْحْد ما ْيْعْرْفْك ْو َلْيْعطيْك 

ي ْسناْنْك«. ْمْر َبْش ْتْنقِّ نطيْم حْلْ السَّ
املغربي،  ينمو  االح��ت��رام:  مفهوم  غياب  ثامنا- 
ْبحاْل  ْوَمْتْبقْش  ْك  ْي��ّدْ »ْض��ْرْب  منذ صغره، مبفهوم 
ْج ْفْسياْدْك ّنْزوَقة«. وهذا ما يضاعف  الكاْمبو َكْتْفّرْ
أنانيته وجتاهل احترام اآلخرين الذين يبدون أمام 

عينه مثل البعوض.
تاسعا- غياب احلس باالنتماء إلى املجتمع: هذه 
املصيبة العظمى في التربية املغربية، حيث الطفل 
ينشأ على أن املجتمع غنيمة، وعليه أن ينتهز كل 

الفرص ويلتهم منه أكثر ما ميكن.
التربية  ب��امل��س��ؤول��ي��ة:  غ��ي��اب احل���س  ع��اش��را- 
املغربية حتث الطفل على أن يكون »ذئبا«، ومهمته 
هي أن يفترس اجلميع دون أن يتحمل مسؤولية 
املساهمة في رخاء املجتمع الذي يتركه على عاتق 

الدولة.
> *طبيب ومحلل نفساني

»اللهفّة« عند املغاربّة .. تضخم غريزة النجاة وثقافة »كُن قافزْ«

>  افريك نيوز * الرباط

  ف���ي ال��ف��ت��رة ال��ت��ي ت��ل��ي ال����زواج 
م���ب���اش���رة ي��ع��ي��ش ال����زوج����ني ح��ي��اة 
تخللها  إن  و  حتى  سعيدة،  جنسية 
أو  ال��ي��وم  ف��ي  و اخلجل  اآلالم  بعض 
يعيشان  لكنهما  األول�����ني،  ال��ي��وم��ني 
ذل���ك، كيف ال و  رائ��ع��ة بعد  حل��ظ��ات 
الزوجة تكون حديثة العهد بالعالقات 
يكون  التناسلي  و جهازها  اجلنسية 

في أوج عطائه…
فالزوج يستمتع أكثر بجسد زوجته 
الشابة التي لم تلد و لم تترهل بعد، و 
ال زال مهبلها ضيقا ليمنحه استمتاعا 
استمتاع  وراء  ف��ال��س��ر  ل���ه،  مثيل  ال 

ال��ع��الق��ة اجلنسية هو  أث��ن��اء  ال���زوج 
و  املشدود  مبهبلها  قضيبه  احتكاك 
الضيق، و هذا االستمتاع ال يشعر به 

الزوج فقط، بل حتى الزوجة.
يتغير  امل��رأة بشكل عام  لكن جسد 
مع مرور السنوات و نتيجة للوالدات 
املتكررة  ، التي تترك أثرها على األم 
ب��ح��ي��ث ي��ص��ب��ح ج��س��ده��ا م��ت��ره��ال و 
فنتيجة  للمهبل،  يحدث  الشيء  نفس 
للتمدد الكبير الذي يحدث في املهبل 
النمو،  كامل  مولود  بخروج  للسماح 
ي��ص��ب��ح امل��ه��ب��ل ب��ع��د ال�����والدة مم��ددا 
حجم  أن  م��ن  بالرغم  و  كبير،  بشكل 
أنه  إال  ال���والدة،  بعد  يتقلص  املهبل 
الطبيعي.، مما  أب��دا حلجمه  يعود  ال 
اجلماع  أث��ن��اء  املتعة  ال��زوج��ني  يفقد 

العضو  على  املهبل  يقبض  ال  حيث 
نفسه  ال���زوج  فيجد  بإحكام  ال��ذك��رى 
مضطرا إلحداث احتكاكات فى جانب 
من جوانب املهبل حتى يشعر باللذة 
اجلنسية عندما يحدث القذف . وهذا 
من  كاملة  متعة جنسية  بدون  يحدث 
ج��ان��ب ال����زوج ف��ى ح��ني أن ال��زوج��ة 
ال ت��ص��ل ن��ه��ائ��ي��ا إل���ى ق��م��ة ال��ن��ش��وة 
االحتكاك  توفر  عدم  بسبب  اجلنسية 
 . املهبل  القضيب وج��دار  الكافي بني 
املتاعب  من  كثيرا  ذلك  على  ويترتب 
فى  االجتماعية  واملشكالت  النفسية 
ب��ع��ض األح���ي���ان ب��س��ب��ب ع���دم حتقق 
االس��ت��م��ت��اع اجل��ن��س��ي ال��ك��ام��ل لكلى 
الزوجني من خالل عملية اجلماع ، و 
على  سلبي  بشكل  تؤثر  أسباب  ه��ذه 
العالقة اجلنسية بني الرجل و املرأة 
ف��ال��زوج��ة  أق���ل،  ف��االس��ت��م��ت��اع يصبح 
امل��ث��ي��رة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ث��ي��ر زوج��ه��ا 
فحتى  إثارتها  مالمح  تغيرت  سابقا 
تعد  ل��م  اإلي���الج  بعملية  االس��ت��م��ت��اع 
كما كانت في السابق و هذا ما يجعل 
املرأة تقلق بشكل كبير على مستقبل 

عالقتها اجلنسية مع زوجها.
امل��ه��ب��ل ينصح  ت��وس��ع  ل��ت��ف��ادي  و 
النساء مبمارسة الرياضة و خصوصا 
رياضة املشي لدورها الفعال في شد 
عضالت اجلسم بشكل عام، و التنويع 
هناك  كون  اجلنسية  الوضعيات  في 
ب��ع��ض ال��وض��ع��ي��ات ال��ت��ي ت��زي��د من 

توسع املهبل…

التازيات أوال ثم الريفيات ثانيا في 
ترتيب أكثر النساء جماال باملغرب وفق 

مؤسسات تعنى باجلمال الطبيعي

> افريك نيوز * الرباط
 

ت��ع��ن��ى  م���ؤس���س���ات     صنفت 
باجلمال الطبيعي املغرب في مكانة 
محترمة من بني الدول التي تتوفر 
. واألن��وث��ة  اجلمال  على   نساؤها 
من  امل��ن��ح��درات  النساء  ووض��ع��ت 

ت�����ازة على  م��دي��ن��ة 
ال����ن����س����اء  رأس 
األك�������ث�������ر ج����م����اال 
يحتلن  إذ  باملغرب 
امل����رت����ب����ة األول������ى 
غ��ال��ب��ي��ة  أن  ح��ي��ث 
املنطقة  نساء هاته 
مبقومات  يتمتعن 
 ج������م������ال خ�������اص.
أم������������ا امل�����رت�����ب�����ة 

ال���ث���ان���ي���ة ف���ك���ان���ت م�����ن ن��ص��ي��ب 
ال����ري����ف����ي����ات خ���ص���وص���ا ن���س���اء 
والضواحي. والناظور   احلسيمة 
ه����ذا وح��ل��ت ال��ن��س��اء اجل��ب��ل��ي��ات 
امل���ن���ح���درات م���ن ط��ن��ج��ة وت��ط��وان 
سوس  نساء  وأيضا  والضواحي 
والصحراء مراتب جد متقدمة من 

حيث مقومات اجلمال باملغرب 

توسع املهبل وتأثيره السلبي على 
العالقة اجلنسية بني الرجل و املرأة 
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> افريك نيوز * الرباط

  ش��ي��ع ج��ث��م��ان ال��ف��ن��ان ال��راح��ل 
اجل��ن��دي،ب��ع��د ص��الة  ح��س��ن  محمد 
عصر اليوم االحد  مبقبرة الشهداء 
بالرباط ، في موكب جنائزي مهيب.

واجل��ن��ازة  العصر  صالتي  وبعد 
مب��س��ج��د ال���ش���ه���داء، ن��ق��ل ج��ث��م��ان 
الله  عفو  إل��ى  انتقل  ال��ذي  الفقيد، 
عن  م��راك��ش  مبدينة  السبت  أم��س 
ع��م��ر ن��اه��ز 79 ع��ام��ا، إل���ى م��ث��واه 
األخير مبقبرة الشهداء حيث ووري 

الثرى.
وج�������رت ه������ذه امل������راس������م، ع��ل��ى 
اخل������ص������وص، ب����ح����ض����ور أف�������راد 
أس�����رة ال��ف��ق��ي��د وأق����ارب����ه وذوي�����ه، 
إل�����ى ج���ان���ب ح���ض���ور ال���ع���ش���رات 
م��ن ال��ف��ن��ان��ني وامل��م��ث��ل��ني وال��ك��ت��اب 
 وال����س����ي����اس����ي����ني واإلع�����الم�����ي�����ني.
ضمن  الناجي،  أحمد  املمثل  وق��ال 
امل��غ��رب  وك��ال��ة  استقتها  ش��ه��ادات 
العربي لألنباء باملناسبة، إن الراحل 
الرئيسية  ال��رك��ائ��ز  إح����دى  ي��ش��ك��ل 
التي يقوم عليها املجال الفني على 
الصعيد الوطني، موضحا أنه أغنى 
الرصيد اإلبداعي في مجاالت املسرح 
وال��ت��م��ث��ي��ل واإلذاع�����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون 

والسينما.
واع���ت���ب���ر امل��م��ث��ل وامل����خ����رج عبد 
الفنية  األعمال  أن  الركاكنة  الكبير 

فئات  اه��ت��م��ام  استقطبت  ل��ل��راح��ل 
أنه  مضيفا  املجتمع،  م��ن  عريضة 
إح���دى “أه���رام���ات” ال��ف��ن واإلب���داع 
املسرح  تشمل  عدة  مستويات  على 

والسينما والتلفزيون واإلذاعة.
من جهته، أبرز الناقد السينمائي 
حسن نرايس أن املغرب فقد برحيل 
كبيرا  مبدعا  اجلندي  حسن  محمد 
املسرحي،  اإلب��داع  أعالم  من  وعلما 
مضيفا أن الراحل كان دائم االنشغال 
من  وعمل  والثقافي  الفني  بالشأن 

أجل النهوض به.
السادس  امللك محمد  وكان جاللة 
قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى 
محمد  املرحوم  الفنان  أس��رة  أف��راد 
فيها جاللته  أع��رب  اجلندي،  حسن 
املواساة  التعازي وصادق  أحر  عن 
“ف���ي ف��ق��دان أح���د ع��م��ال��ق��ة احل��رك��ة 
إلى دار  الذي رحل  الفنية املغربية، 
باألعمال  حافل  مشوار  بعد  البقاء 
والتلفزيونية،  املسرحية،  اإلبداعية 
الرصيد  أث��رت  التي  والسينمائية، 
وأكسبت  والعربي،  املغربي  الفني 
الراحل تقدير ومحبة جمهور عريض 

داخل الوطن وخارجه”.
وي��ع��ت��ب��ر ال���راح���ل م��ح��م��د حسن 
اجل�����ن�����دي، ال�������ذي ت�������رأس ن��ق��اب��ة 
مندوبا  وعمل  املغاربة  املسرحيني 
مبراكش،  الثقافية  الشؤون  ل��وزارة 
من أهم رواد احلركة الفنية والثقافية 

وعلما من أعالم املسرح املغربي.

تشييع جثمان الفنان الراحل محمد حسن اجلندي مبقبرة الشهداء بالرباط
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> افريك نيوز * الرباط

 مت��ك��ن��ت امل��ص��ل��ح��ة ال��والئ��ي��ة 
أم��ن  ب��والي��ة  ال��ق��ض��ائ��ي��ة  للشرطة 
ال����رب����اط، م��ن��ت��ص��ف ن��ه��ار ال��ي��وم 
الثالثاء، من توقيف شخص، وذلك 
قضية  ف��ي  ت��ورط��ه  ف��ي  لالشتباه 
باستخدام  العمد  بالقتل  تتعلق 
كانت ضحيته  األب��ي��ض،  ال��س��الح 

سيدة حامل من معارف أسرته.
وذك����ر ب���الغ ل��ل��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة 
ل���ألم���ن ال���وط���ن���ي أن�����ه، وب��ح��س��ب 
فقد  للبحث،  األول��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
أق�����دم امل��ش��ت��ب��ه ف���ي���ه، ال��ب��ال��غ من 
العمر 34 سنة، وهو متزوج وأب 
لطفلني، على تعريض سيدة حامل 

لطعنتني  ال���س���ادس،  ف��ي ش��ه��ره��ا 
بواسطة السالح األبيض مبنزلها 

بعدما  وذلك  بحي احمليط،  الكائن 
إقراضه  إلى  الرامي  طلبه  رفضت 

موقع  ش��ي��ك  م��ق��اب��ل  م��ال��ي��ا  مبلغا 
على بياض من جانبه، بدعوى أنه 

يعاني من ضائقة مالية.
وأض��������اف امل����ص����در ذات�������ه أن 
م��ص��ال��ح األم����ن ح��ج��زت ال��س��الح 
األبيض املستخدم في ارتكاب هذه 
فيه  املشتبه  أوقفت  كما  اجلرمية، 
طرف  م��ن  محاصرته  مت��ت  بعدما 
السكان  العمارة وعدد من  حارس 

املجاورين.
وأش����ار إل���ى أن���ه مت االح��ت��ف��اظ 
باملشتبه فيه حتت تدبير احلراسة 
الذي  البحث  خلفية  على  النظرية 
يجري حتت إشراف النيابة العامة 
جميع  لتحديد  وذل���ك  امل��خ��ت��ص��ة، 
ظ��روف ومالبسات ودواف��ع تنفيذ 

هذا الفعل اإلجرامي.

وفد أمني إيطالي يحل 
باملغرب من أجل التحقيق في 

قضية لوحة فنية مسروقة
  افريك نيوز * الرباط

 من املرتقب أن يحل وفد أمني إيطالي 
إل��ى امل��غ��رب، وذل��ك من أج��ل التحقيق في 
إحدى  من  املسروقة  الفنية  اللوحة  قضية 
ك��ن��ائ��س م��دي��ن��ة م��ودي��ن��ا ال��واق��ع��ة شمال 
وذلك  باملغرب،  عليها  عثر  والتي  إيطاليا، 
إع���الم إيطالية. م��ا ذك��رت��ه وس��ائ��ل   وف���ق 
املوجودة  التحف  أغلى  من  اللوحة  وتعد 
بإيطاليا، حيث تبلغ قيمتها 6 ماليني أورو، 
املعروف  اإليطالي  الرسام  هو  وصاحبها 
وقام  باربييري”،  فرانسيسكو  “جوفاني 
برسمها سنة 1639، إذ يصل طولها إلى 293 
سنتيمترا.  185 إلى  وعرضها   سنتيمترا 
أحد  ه��و  اللوحة  س��ارق  أن  بالذكر  جدير 
املهاجرين املغاربة بإيطاليا، وهو مبحوث 
ع��ن��ه ح��ال��ي��ا م���ن ق��ب��ل ال��ع��ن��اص��ر األم��ن��ي��ة 

املغربية.

الرباط :  توقيف شخص لالشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد راحت ضحيته سيدة حامل

> افريك نيوز * الرباط

ذكرت السلطات احمللية لعمالة 
الصخيرات متارة، أن موجة قوية 
جراء هيجان البحر باغتت، يوم 
أشخاص  ستة  االخير،  الثالثاء 
كانوا يتجولون بشاطئ “فالدور” 

بالهرهورة.
وأض����������اف امل�����ص�����در ذات�������ه، 
أن مصالح الوقاية املدنية تدخلت 
ومت��ك��ن��ت م��ن إن��ق��اذ األش��خ��اص 
ام���رأة  م��ن بينهم  ي��وج��د  ال��ذي��ن 
في حالة حرجة، ليتم نقلهم إلى 
مستشفى بن سينا بالرباط لتلقي 

اإلسعافات الضرورية.

إنقاذ ستة أشخاص من الغرق بعدما باغتتهم موجة قوية بشاطئ “فالدور” بالهرهورة

حادثة سير تودي بحياة ثالثة 
أشخاص بضواحي مدينة سال

   
> افريك نيوز * الرباط

     لقي ثالثة أشخاص مصرعهم، من بينهم رضيع، 
وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة اخلطورة، في 
حادثة سير وقعت، يوم األحد املنصرم ، على الطريق 
السيار الرابط بني مدينتي الرباط وسال على مستوى 
ال��ق��روي��ة ع��ام��ر، وذل���ك حسب م��ا علم لدى  اجل��م��اع��ة 

السلطات احمللية.
أن احل��ادث وقع عندما   ، ذاتها  املصادر  وأوضحت 
صدمت شاحنة، كانت قادمة من اجتاه مدينة القنيطرة، 
إلى  أدى  مما  السيار،  بالطريق  متوقفة  كانت  سيارة 
مصرع سائق السيارة على الفور )46 سنة(، فيما لقيت 
امرأة “24 سنة” ورضيعها “سنة ونصف” كانا داخل 
السيارة مصرعهما بعد نقلهما إلى املستشفى اإلقليمي 

موالي عبد الله مبدينة سال.
فيما  خطيرة،  بجروح  الشاحنة  سائق  أصيب  وقد 
أعمارهما  “تتراوح  )38 سنة( وطفالن  امرأة  أصيبت 
ال��س��ي��ارة، بجروح  ك��ان��ا على م��نت  6 و11 س��ن��ة”  ب��ني 
املستشفى  إل���ى  نقلهم  مت  وق���د  اخل���ط���ورة.  م��ت��ف��اوت��ة 

اإلقليمي باملدينة لتلقي العالجات الضرورية.

الوكيل العام يأمر باالستماع إلى سليم الشيخ 
مدير »دوزمي« بعد اتهامه باالغتصاب

> افريك نيوز
الرباط

 ف�����ي ت����ط����ور ج���دي���د 
ف������ي ق����ض����ي����ة ات����ه����ام 
س��ل��ي��م ال��ش��ي��خ، امل��دي��ر 
ال��ث��ان��ي��ة،  العام القناة 
ب��اغ��ت��ص��اب ص��ح��اف��ي��ة 
متدربة؛ أمر الوكيل العام 
بالدارالبيضاء،  للملك 
مطار، الفرقة  احل��س��ن 
ال�����والئ�����ي�����ة ل���ل���ش���رط���ة 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ب��االس��ت��م��اع 

إلى مدير “دوزمي”.
م���ص���ادر  وأوردت 
ال��وك��ي��ل  أن   ، ص��ح��ف��ي��ة 
أمر أيضا  للملك  ال��ع��ام 
ب���ت���ف���ري���غ ت��س��ج��ي��الت 
وم����ك����امل����ات س���ب���ق أن 

ن��ش��رت��ه��ا ال���ص���ح���اف���ي���ة ع���ل���ى م���واق���ع 
الطب  في  مختصني  أمر  التواصل. كما 
االغتصاب  واقعة  من  بالتأكد  الشرعي 

التي تدعيها الصحافية.
حتقيق  بفتح  العام  الوكيل  ام��ر  كما 
الذي  الوقت  في  االغتصاب،  واقعة  في 
تكون  أن  ال��ش��ي��خ  سليم  م��ح��ام��ي  ن��ف��ى 
مبدير  عالقة  على  )ب(  سلوى  الشابة 
القناة منذ عام 2010. وأضاف املتحدث 
تلجأ  أن  عليها  ك��ان  املشتكية  أن  ذات��ه 

إلى القانون مباشرة بعد االغتصاب، و 
مقدمة  منصب  بأخذ  لتطالب  تنتظر  أال 

برنامج مقابال لالغتصاب.
وب��خ��ص��وص امل��ك��امل��ة ال��ه��ات��ف��ي��ة، ق��ال 
احمل��ام��ي إن��ه��ا رمب��ا ق��د ت��ك��ون مفبركة، 
وال قيمة لها في القضية، وليست دليال 
بالفعل  تعرضت  الشابة  أن  على  قاطعا 
للتحرش اجلنسي واالغتصاب. معتبرا 
واالبتزاز من  للتهديد  أن موكله تعرض 
طرف الصحافية املتدربة، وأن لديه دالئل 
محاوالت  تكشف  منها  أخ��رى  ورس��ائ��ل 

التي استعملتها من أجل نيل  االبتزاز، 
منصب مقدمة برنامج في القناة الثانية، 
باإلضافة إلى استعمالها بعض الكلمات 
النابية والقذف والتشهير من دون وجود 
في  التحرش اجلنسي.  على  دليل  أدنى 
التحقيق  أن  املشتكية  دفاع  اعتبر  حني 
أخذ مجراه الطبيعي، وأن االستماع إلى 
معطيات  سيكشف  للقناة  العام  املدير 
جديدة بعد أن صدرت تعليمات بتفريغ 
إضافة  بعد،  عنها  يكشف  لم  محادثات 

إلى رسائل قصيرة.
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لإعالم  العالي  املعهد  مدير  اكد    
واالت���ص���ال ب��ال��رب��اط  االس���ت���اذ عبد 
تسليم  مشكل  ان   ، ف��اض��ل،  امل��ج��ي��د 
ش���ه���ادات ال��ن��ج��اح��ات وال��دب��ل��وم��ات 
إلى خريجي الفوج األول من ماستر 
»التواصل السياسي« سيتم حله في 
إدارة  أن  على  مشددا  القريب،  األفق 
املعهد طالبت بإعادة مداوالت املاستر 
إثر »تسجيل مخالفات لقرارات اللجنة 

البيداغوجية ومجلس املؤسسة«.
وكشف مدير املعهد العالي لإعالم 
أّن   ، واالتصال، في تصريح صحفي 
املاستر  منسق  إل��ى  أرسلت  مراسلة 
تتضمن استفسارات حول عدة نقاط؛ 
امل���داوالت، ألنها  »إع���ادة  من ضمنها 
تضمنت نقاطا خارجة عما اتفق عليه 
في مجلس املؤسسة كمنح نقطة 17 
بأن  القانون  يقر  حيث  البحوث،  في 
احلد األقصى هو 16، بجانب توقيت 
أس��ات��ذة  وإش�����راك  ال��ب��ح��وث  تسليم 

الفصل الرابع في املداوالت«.
وأض����اف امل��ت��ح��دث أن���ه »جت����اوزا 
الطلبة  مصلحة  ولغاية  املشكل  لهذا 

شهادات  توفير  فسيتم  اخلريجني، 
املشكل«، موردا  أفق حل  في  النجاح 
أن����ه ف���ي ح��ال��ة ع����دم ال���ت���ج���اوب مع 
إلى  »فسنلجأ  االستفسارية  املذكرة 
خاصة  القضية،  في  للحسم  القضاء 
الضوابط  على  ص���ادق  اجلميع  أن 
البيداغوجية  اللجنة  وضعتها  التي 
وم���ج���ل���س امل�����ؤس�����س ب��خ��ص��وص 

املاستر«.
وك����ان م��س��ل��ك م��اس��ت��ر ال��ت��واص��ل 
السياسي محّط نزاع قضائي، بعدما 
مت منح املاستر اعتمادًا رسميا بتاريخ 

14/07/2014 باعتباره مدرجا ضمن 
شعبة »السمعي البصري« ملدة ثالث 
سنوات قابلة للتجديد، بعد خضوع 
رأي  الس��ت��ط��الع  للتقييم  امل��س��ل��ك 
الوطنية  واللجنة  التنسيق  مجلس 

أن  إال  ال��ع��ال��ي،  التعليم  لتنسيق 
ق���رر ف��ي م��ارس  مجلس امل��ؤس��س��ة 
2016 إعادة النظر في مضامني املاستر 
إال  »االتصال«،  وتنظيمه ضمن شعبة 
في  قضت  بالرباط  اإلداري���ة  احملكمة 

دجنبر املاضي بإلغاء القرار.
م���ن ج���ان���ب آخ�����ر، ي���خ���وض ط��ل��ب��ٌة 
سلك  م��ن  ال��ع��رب��ي  بالقسم  ي��درس��ون 
مقاطعة  باملعهد  األس��اس��ي��ة  اإلج���ازة 
حل����ص����ص م����ح����ت����رف ال���ص���ح���اف���ة 
التلفزيونية )األسدس السادس(، منذ 
االثنني املاضي، احتجاجا على أستاذة 
رة حمُلترف الصحافة التلفزيونية،  مؤطِّ
حيث يطالبون بتغييرها، حيث دخلوا 
ش��ارات  وحمل  االعتصام  أشكال  في 
حمراء، قبل أن تتدخل اإلدارة بإجراء 
حوار، فيما أعلن احملتجون أن عودتهم 
إلى حضور حصص احملترف »رهينة 
وحتقيق  للوضع  الفورية  بالتسوية 

مطلبهم«.
مدير  ف��اض��ل،  املجيد  عبد  وي��ق��ول 
يخوضه  »ال  االح��ت��ج��اج  إن   ،ISIC
جميع طلبة املسلك«، معتبرا أن مطلب 
وليس  قانوني  »غير  األستاذة  تغيير 
اق��ت��راح األس��ات��ذة  ف��ي  للطلبة احل��ق 
موضحا  ف��وض��ى«،  ف��ي  سنكون  وإال 
القسم  »ت���درس  املعنية  األس��ت��اذة  أن 
ال��ف��رن��س��ي وم���ا زال����ت ت����درس طلبة 
يخرجوا  ل��م  مم��ن  بالعربية  الشعبة 

لالحتجاج«.

معهد اإلعالم واالتصال يعد بحل »مشاكل املاستر«

11 ثقافة
األخيرةرياضةوفنون

شؤون اعالمية 
قضاياسياسة

متابعاتومجتمع
شؤون

إعالمية
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الثامنة  ال����دورة  فعاليات  اختتمت    
بطنجة  للفيلم  الوطني  للمهرجان  عشر 
،مساء اليوم  ، بتتويج فيلم “عرق الشتا 
” ملخرجه حكيم عباسي باجلائزة الكبرى، 
عن صنف األفالم  الطويلة ،  وحصل فيلم 
“ميا ” ملخرجه هشام الركراكي  باجلائزة 
الكبرى عن صنف األفالم القصيرة  ، التي 

عرفت تنافس 15 فيلما قصيرا .
كما مت اإلعالن  عن الفائزين باجلوائز 
 ، ال��ت��ح��ك��ي��م  ،  جائزة جل��ن��ة  ت��ه��م  ال��ت��ي 
وج���ائ���زة أح��س��ن س��ي��ن��اري��و ، وج��وائ��ز 
أخرى شملت اإلخراج، وجائزة املوسيقى 
رجالي  دور  أحسن  واملونطاج  وجائزة 

ونسائي .
وقد توزعت باقي اجلوائز على الشكل 

التالي : 
صنف  ف���ي    <

األفالم القصيرة 
 :

لفيلم  ع��ادت  التحكيم  جلنة  جائزة   <
“أمل ” ملخرجته “عايدة” 

>  جائزة األفالم الطويلة : 
السامة  االصلية  املوسيقى  جائزة   <
محمد  عن فيلم  ” نوح ال يعرف العوم ” 

من اخراج رشيد الوالي .
طارق  للمخرج   : املونطاج  جائزة   <

االدريسي عن فيلم ” رحلة خديجة”  .
عن  البحث  فيلم   : الصوت  جائزة   <

السلطة املطلوبة .
ال��ع��م��ل  ج���ائ���زة   <
األول : نور في الظالم 
من اخراج خولة بنعمر 

>  ج��ائ��زة اإلخ���راج 
فيلم  عن  معنوني  احمد 

فاظما .
> جائزة جلنة التحكيم 
: ف��ي��ل��م ض��رب��ة ف��ي ال���رأس 

لهشام العسري .
 : ال�����ص�����ورة  ج�����ائ�����زة   <
اخ���راج  م���ن  ل��ف��ي��ل��م  “حياة” 

رؤوف الصباحي .
رجالي  دور  ثاني  جائزة   <
أيوب  للمثل  الشتاء  فيلم عرق   :

احللفاوي .
 : نسائي  دور  ثاني  ج��ائ��زة   <
ليالي  فيلم  ال��دي��ن”  ت��اج  “ساندية 

جهنم .
> ج��ائ��زة ج��ائ��زة ال��س��ي��ن��اري��و : 

محمد بوزاكو فيلم “ايبيريتا” .
>  جائزة احسن دور رجالي “عزيز 

حطاب” عن فيلم ضربة فالراس .
في   : نسائي  دور  اح��س��ن  ج��ائ��زة    <
الزهراء  فاطمة  املمثلة  الشتا  عرق  فيلم 

بناصر  للمخرج عباس .
وجت����در االش�����ارة ال���ى ان���ه مت ت��ق��دمي 

احل��ص��ي��ل��ة ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة ب���رس���م سنة 
ال������دورة  ف���ع���ال���ي���ات  اط������ار  ف����ي   2016
للفيلم  الوطني  للمهرجان  عشر  الثامنة 

السبت  اليوم  صباح    ، ، بطنجة 

ب��������ق��������اع��������ة 
املدير  بحضور   ، الريف  بفندق  الندوات 
السيد  املغربي  السينمائي  للمركز  العام 
، ومختلف  الفهري  الفاسي  صارم احلق 
االعالم  ووسائل  السينمائية  الفعاليات 

واملهتمني بالفن السابع.

»الهاكا« تُنِذر برامج إذاعية وتلفزية .. 
و«املشاهد«: محطات ال مهنية
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  سجلت الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري مالحظات بخصوص 
اإلذاع����ات اخلاصة  م��ن  ع��دد  تبث على مستوى  التي  ال��ب��رام��ج  م��ن  ع��دد 
والقنوات التلفزية املغربية، مشيرة إلى أن مداوالت شملت محتوى هذه 
تأكد عبرها تسجيل مخالفات تقتضي عقوبات مالية وإنذارات  البرامج 

وتهديدات بالتوقيف اجلزئي.
بالتفصيل  ُنشرت  واملُخالفات  املالحظات  من  مجموعة  نت  دوَّ »الهاكا« 
»اللة  برنامج  بخصوص  الرسمية،  اجلريدة  من  عدد  آخر  صفحات  على 
فاطمة« الذي تبثه اخلدمة اإلذاعية اخلاصة »كازا إف إم«، وبرنامج »بيت 
سعيد« الذي يبث على »راديو بلوس«، وبرنامج »مورنني دو مومو« على 

إذاعة »هيت راديو«، وبرنامج »العلما ديال مارس« على »راديو مارس«.
على  عالء«  مع  »موانسني  برنامج  أيضا  حلقت  التحذيرية  املالحظات 
برنامج  إلى  باإلضافة  »أص���وات«،  على  مفتوح«  و«بقلب  بلوس«  »رادي��و 
الليل«  »سمير  وبرنامج  األول��ى،  القناة  على  يبث  ال��ذي  األول��ى«  »ضيف 
و«صباح اخلير يا بالدي«، على راديو« إم إف إم«، وبرنامج »حريتك على 
أطلنتيك« على راديو »أطلنتيك«، فضال عن حلقات خاصة ب�«القياديني في 

حركة التوحيد واإلصالح« على إذاعة »ميد راديو«.
ويرى عبد العالي تاركيت، رئيس جمعية حقوق املشاهد، أن املخالفات 
املسجلة ضد عدد من البرامج اإلذاعية والتلفزية، »تدل على الالمهنية التي 

تشتغل بها أغلب احملطات اإلذاعية اخلاصة باملغرب«، على حد قوله.
وأبرز تاركيت، في تصريح جلريدة هسبريس اإللكترونية، أن الكثير من 
مقدمي هذه البرامج ال يفرقون بني العمل اإلذاعي باعتباره يحمل رسالة 
نبيلة تفيد املجتمع، وبني التنشيط، مشيرا إلى أنه في كثير من األحيان 
يعمد احلاضرون في عدد من البرامج إلى »َتنشيطَ بعضياتهم« و«ّلْي جابو 

الفم َكْيتقال«، على حد قوله.
واعتبر املتحدث ذاته أن من الالزم ُخضوع املنشطني للتكوين وتسطير 
ب، الفتا إلى أن  أهداف البرامج بدقة ثم تطبيق القانون بحزم ملنع أي َتسيُّ
هم َخرق القوانني لعلمهم مبحدودية العقوبة،  الكثير من املنشطني ال يُهمُّ
ومشيرا إلى أن »مستشهرين هم من باتوا يدفعون الغرامات عوضا عن 

اإلذاعات اخلاصة«.
الهشة  الفئات  إلى  ينتمي  الذي  واملستمع  »املشاهد  أن  تاركيت  ويرى 
البرامج،  هذه  شاكلة  ضحايا  أكبر  من  يعد  وثقافيا  ومعرفيا  اجتماعيا 
احملتوى  يستقبل  ال��ذي  »املُتلقي  أن  ُمبرزا  األع��رض«،  الفئة  أنها  خاصة 

بوعي ال خوف عليه«.

تتويج فيلم “عرق الشتا ” ملخرجه “حكيم عباسي” باجلائزة 
الكبرى للدورة الثامنة عشر للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة
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ف����ازت ال��ط��ال��ب��ة ث��ري��ا ك��ومل��ان من 
األملانية،  سكسونيا  ب��والي��ة  الي��ب��زج 
بلقب  عامًا،   18 العمر  من  والبالغة 
بعد   ،2017 لعام  أملانيا  جمال  ملكة 
أن تغلبت في ساعة مبكرة من صباح 
النهائية  التصفيات  اليوم األحد في 
على 20 متنافسة من أنحاء الواليات 

األملانية املختلفة.
وت���راوح���ت أع��م��ار امل��ت��س��اب��ق��ات، 
ب��ارك”  “أوروب���ا  في  تنافسن  الالتي 

ف����ي م���دي���ن���ة روس������ت ب���ال���ق���رب م��ن 
ع���ام���ًا. و28   17 ب���ني   ف���راي���ب���ورج، 
ملكة  اختيارها  بعد  ثريا  وأع��رب��ت 
الغامرة  فرحتها  ع��ن  أملانيا  جمال 
املناسبة  الكلمات  إنها ال جتد  قائلة 
للتعبير عن فرحتها، مشيرة إلى أنها 
متثيل  ستستطيع  ألن��ه��ا  “س��ع��ي��دة 
أملانيا مبزيج من االنفتاح واملودة”.

ذات  الشقراء  الطالبة  وستحصل 
العينني الزرقاوين، إلى جانب التاج، 
على سيارة فاخرة ملدة عام، إضافة 
إلى مجوهرات ومالبس عالوة على 
رح����الت خ��ارج��ي��ة. ووف���ق���ًا ل��ق��واع��د 

متسابقة  ال������21  ق��ام��ت  امل��س��اب��ق��ة، 
التحكيم  للجنة  أن��ف��س��ه��ن  ب��ت��ق��دمي 
ومالبس  س��ه��رة  فساتني  خ��الل  م��ن 

سباحة.
ُي���ذك���ر أن م��س��اب��ق��ة م��ل��ك��ة ج��م��ال 
أملانيا أهم وأقدم مسابقة للجمال في 
عامًا   90 منذ  سنويا  وتقام  أملانيا، 
.1927 ع��ام  في  انطلقت  أنها   حيث 
أملانيا  ج��م��ال  ملكة  اخ��ت��ي��ار  وج���رى 
اجلديدة من قبل جلنة حتكيم شارك 
بوسباك  فولفجاجن  السياسي  فيها 
وجراح التجميل فيرنر ماجن واملمثل 

جو ويل.
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املخرجان السينمائيان األرجنتيني خيرونيمو توبيس واملغربية مجيدة بن كيران 
يعتبران  الفن السابع جسر مبدد للمسافات بني شعوب العالم

> افريك نيوز * الرباط

ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ان،  امل��خ��رج��ان    اعتبر 
األرج���ن���ت���ي���ن���ي خ��ي��رون��ي��م��و ت��وب��ي��س، 
الفن  أن  ك��ي��ران،  ب��ن  مجيدة  واملغربية 
التحديد،  وج��ه  على  والسينما  عموما، 
يعد جسرا مبددا للمسافات ولغة كونية 
ال تعترف بحدود اجلغرافيا بني شعوب 

العالم.
    وأجمع املخرجان واملمثالن، اللذان 
على  ضيفني  الثالثاء  أم��س  مساء  ح��ال 
اللقاء الشهري الذي ينظمه قطب وكالة 
املغرب العربي لألنباء بأمريكا اجلنوبية 
مبقره ببوينوس أيريس، على أنه “ليس 
هناك أدنى شك في كون الثقافة والفنون 
ناظما  خيطا  تشكل  جتلياتها  مبختلف 
والشعوب  املجتمعات  بني  العالقات  في 

ولغة وجدان ال حتتاج إلى ترجمان”.
   وق����ال ت��وب��ي��س، امل���خ���رج وامل��ن��ت��ج 
وك��ات��ب س��ي��ن��اري��و ال��ع��دي��د م��ن األف���الم 
الطويلة والقصيرة، “بكل تأكيد التعبير 
الفني مبقدوره أن يختزل املسافات بني 
الشعوب على اعتبار أن الفن لغة الوجدان 
ويفهمها  األح��اس��ي��س  ت��خ��اط��ب  ال��ت��ي 

اجلميع مهما اختلفت ألسنتهم”.
تكتسيها  ال��ت��ي  األه��م��ي��ة  وأب�����رز     
األعمال السينمائية املشتركة، معربا عن 
أمله في أن يتمكن من أداء دور البطولة 
ديسييرتو”  دي��ل  ي��ام��ادو  “إل  فيلم  ف��ي 
للمخرج األرجنتيني بابلو سيزار والذي 
“أغورا  املغربية  اإلنتاج  ستنتجه شركة 
بني  املوقعة  االتفاقية  إط��ار  ف��ي  فيلم”، 
املجال سنة  اململكة واألرجنتني في هذا 
2000، بعد أن حظي الفيلم بدعم املركز 
الوطني  وامل��ع��ه��د  امل��غ��رب��ي  السينمائي 
السمعية  والفنون  للسينما  األرجنتيني 

البصرية.
     وأكد توبيس أن جتربته في إجناز 
بابلو  امل��خ��رج  رفقة  األف���الم  م��ن  العديد 
سيزار في عدد من البلدان، جعلته مقتنعا 

بأن “األماكن قد تتغير ولكن املشاكل التي 
تواجه اإلنسان هي نفسها، واحللول قد 
تكون ذاتها في غالب األحيان”، مسجال 
أنه “تبني أن حل النزاعات عبر املواجهة 
والعنف ليس مجديا، ومن هنا يأتي دور 

الفن والثقافة في تقريب الشعوب”.
ت��س��اه��م  “ال��س��ي��ن��م��ا  أن     وأض�����اف 
اآلخ��ر  بخصوص  امل��خ��اوف  تبديد  ف��ي 
األحكام  عن  بعيدا  أكثر،  عليه  والتعرف 
امل��س��ب��ق��ة، وب��ال��ت��ال��ي ي��ح��ص��ل ال��ت��ق��ارب 
واالل���ت���ق���اء ح����ول ال��ع��ن��اص��ر امل���وح���دة 
والقواسم املشتركة .. وهذا هو الطريق 

نحو التفاهم املتبادل”.
   وب��خ��ص��وص آف���اق ال��ت��ع��اون التي 
املشترك  السينمائي  اإلن��ت��اج  يفتحها 
بني املغرب واألرجنتني، اعتبر توتبيس، 
الذي أشرف سنة 2016 على إنتاج “إل 
املستترة(  )السماء  إسكونديدو”  سييلو 
أن “هناك الكثير من اجلوانب في الثقافة 
املغربية ال زالت تغيب عنا كأرجنتينيني”، 
مشيرا إلى أنه من خالل املشاريع املرتبطة 
حتقيق  ميكن  السينمائية  بالصناعة 
الكثير من التقارب خاصة وأن املجتمع 
فيها  تنصهر  بوتقة  يعتبر  األرجنتيني 

ومن  واجلنسيات،  األع���راق  م��ن  الكثير 
هاجرت  التي  العربية  اجلاليات  بينها 

إلى هذا البلد اجلنوب أمريكي.
   وقال، في سياق متصل، إنه تعرف 
اخلاصة  بطريقته  العربي  العالم  على 
ول��ي��س م��ن خ���الل م��ا ي��ق��دم ف��ي وس��ائ��ل 
االع�����الم أو م���ن خ����الل اس��ت��ودي��وه��ات 
هوليود، مبرزا أنه تأثر برواية “سمرقند” 
نفسه  وجد  حيث  معلوف،  أمني  للكاتب 
منجذبا للفيلسوف والشاعر عمر اخليام 
املترجم  العربي  بالشعر  اهتمامه  وكبر 

إلى االسبانية.
   ومن ناحية أخرى، اعتبر السينمائي 
يعيش  ال��ذي  “املجتمع  أن  األرجنتيني 
فيه رمبا يعاني اليوم من ازدواجية في 
ارت��ب��اط  ه��ن��اك  ناحية  فمن  الشخصية، 
كبير باإلبداع في مختلف املجاالت الفنية 
يثبت  املقابل  ف��ي  أن��ه  غير  التعبيرية، 
الواقع ان املجتمع بات متأثرا باألزمات 
التي  املتكررة  والسياسية  االقتصادية 
قواعد  غيرت  والتي  االرجنتني  ضربت 
ال��ل��ع��ب��ة وخ��ل��ق��ت ن��وع��ا م��ن ال��ص��دام��ات 
والتي  املجتمع  أف��راد  بني  واملواجهات 

طالت أيضا اجلوانب الثقافية”.

   من جهتها، أكدت الكاتبة واملخرجة 
امل��غ��رب��ي��ة، م��ج��ي��دة ب��ن ك��ي��ران أن الفن 
رسما  أك��ان  س��واء  متظهراته  مبختلف 
يظل  سينما  أو  شعرا  أو  موسيقى  أو 
التواصل  على حتقيق  األق��در  هو  دائما 
الشعوب، مسلطة الضوء  والتقارب بني 
ع��ل��ى أه��م��ي��ة االن��ت��اج��ات امل��ش��ت��رك��ة في 
حتقيق هذا التقارب إنسانيا ووجدانيا.

   وت��اب��ع��ت ال��ك��ات��ب��ة، ال��ت��ي أص���درت 
م���ؤخ���را م��ؤل��ف��ا ج���دي���دا ي��ح��م��ل ع��ن��وان 
“صداق العيساويات”، أن العالم أصبح 
اليوم قرية صغيرة. وعلى الرغم من أن 
بحث  فهناك  خصوصياته،  واح���د  لكل 
يشغل  ما  إل��ى  للوصول  دائمان  وسعي 
حيث  املشتركة،  وهمومه  االن��س��ان  ب��ال 
أنه “بصرف النظر عن االختالفات، يظل 
يوحدنا ويتجاوز  فينا  الساكن  االنسان 
نحو  الضيقة  اجل��غ��راف��ي��ة  احل���دود  بنا 

فضاءات أرحب”.
تضيف  امل��ط��اف،  نهاية  ف��ي  فالفن     
القيم  عن  تدافع  كونية  لغة  ك��ي��ران،  بن 
اإلنسانية املشتركة وال تعترف بحواجز 
فكل  الضيقة،  احلساسيات  وال  االنتماء 
الفنية  ال��ت��ج��ارب  خ��الل  م��ن  يتبدد  ذل��ك 
أن  إل��ى  مشيرة  ال��ب��ل��دان،  ب��ني  املشتركة 
أعماال من هذا القبيل تساهم بالضرورة 
في  السيما  والتاريخ  ال��ذاك��رة  حفظ  في 

مجال الصورة والسينما.
   وع�������ن ال����ع����الق����ة ال����ق����ائ����م����ة ب��ني 
كيران  بن  الحظت  والفن،  األرجنتينيني 
ب���وي���ن���وس أي��ري��س  إل����ى  أن زي���ارت���ه���ا 
مكنتها من االطالع على البنية التحتية 
في  والفني  الثقافي  للشأن  املخصصة 
في  “الثقافة  أن  إل��ى  مشيرة  البلد،  ه��ذا 
األرجنتني كاخلبز اليومي ..فأنت تتجول 
في الشوارع فالبد أن تستوقفك املسارح 
املنتشرة في كل مكان بشكل مبهر ناهيك 
عن املتاحف واملقاهي األدبية كطورطوني 
والبيال وغيرها من الفضاءات التي ما أن 
تلجها حتى ينتابك إحساس بأنك تسافر 

من جديد سفرا داخل السفر”.
   ك��م��ا أب����رزت أن ب��وي��ن��وس أي��ري��س 
لإبداع  ووف��رت  الثقافة،  تعشق  مدينة 
كل شروط النجاح، فاملكتبات التي تظل 
مفتوحة حتى ساعات متأخرة من الليل 
“إل  مكتبة  خاصة  لالنتباه،  ملفت  أم��ر 
املكتبات  أجمل  من  تعد  التي  أطينيو” 
فيه  “تتماهى  وتشكل فضاء  العالم،  في 
وظيفة  فيه  وتأخذ  التعبيرية  األجناس 
املكان أبعادا أخرى،حيث ميكن لروادها 
اجللوس على خشبة املسرح واالنغماس 
ف��ي ق����راءة أح���د امل��ؤل��ف��ات واالس��ت��م��ت��اع 

بارتشاف فنجان قهوة”.
أيضا  أب���رزت  ذات���ه،  السياق  وف��ي     
التي  املشترك  السينمائي  العمل  أهمية 
سيتم إجنازه بني املغرب واألرجنتني على 
اعتبار أن ذلك سيمكن برأيها من متتني 
يتقاسمات  بلدين  بني  الثقافية  الروابط 
كثيرا من القيم املشتركة والغنى الثقافي 

واحلضاري.
   وأعربت عن أملها في ان يتم تقاسم 
املغرب  بني  اإلبداعية  التجارب  مختلف 
املهنية  املستويات  على  إن  واألرجنتني 

كما اإلنسانية.
   وي����ن����درج ه����ذا امل���وع���د ف���ي إط���ار 
قطب  أطلقها  التي  الشهرية  ال��ل��ق��اءات 
الوكالة بأمريكا اجلنوبية من أجل خلق 
فضاء ملناقشة مختلف القضايا الراهنة 
املرتبطة  تلك  وك��ذا  واإلقليمية  احمللية 

بالعالقات املغربية األرجنتينية.
   وي��ع��م��ل ق��ط��ب ال���وك���ال���ة ب��أم��ري��ك��ا 
العاصمة  م��ن  يتخذ  ال���ذي  اجل��ن��وب��ي��ة، 
تنظيم  على  ل��ه،  م��ق��را  آي��ري��س  بوينس 
لقاءات شهرية، بحضور مختلف وسائل 
تستضيف  وال��دول��ي��ة،  احمللية  اإلع���الم 
فاعلني وشخصيات من مشارب مختلفة، 
والثقافة  السياسة  عوالم  من  سيما  ال 
واالقتصاد واإلعالم والرياضة، لتسليط 
تهم  وأخ��رى  راهنة  قضايا  على  الضوء 

العالقات املغربية األمريكية الالتينية.
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ال��رب��اط سال  مدينتا  ش��ه��دت   
امطار   ، املنصرم  اخلميس  ي��وم 
ط��وف��ان��ي��ة ق���درت ب��ح��وال��ي 100 
مليمتر في غضون اربع ساعات 
إلى  أدى  م��ا  وه��و   ، توقف  دون 
محاصرة املئات من قاطني سال 
املشتغلني في العاصمة، حيث لم 
يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم 

بعد يوم شاق من العمل.
اجلريدة    « عاينت  ما  وحسب 
ال���راب���ط���ة بني  ال��ط��ري��ق  ف����إن   ،«
تسبب  اختناقا  عرفت  العدوتني 
قاطني  م��ن  اآلالف  م��ع��ان��اة  ف��ي 
امل��ش��ت��غ��ل��ني  س�����ال  خصوصا 
يجدوا  ول��م   ، ال��رب��اط  ف��ي  منهم 
الكيلومترات  بدا  من  غير قطع 
ال��ع��دوت��ني مشيا  ت��ف��ص��ل  ال��ت��ي 
على األرجل؛ وذلك بسبب غياب 

وسائل النقل العمومية.
الترامواي  حركة  توقفت  كما 
م��ن��ذ وق���ت م��ب��ّك��ر م���ن منتصف 
ال�����ي�����وم، ح���ي���ث حت���ول���ت س��ك��ة 
البركة  يشبه  م��ا  إل��ى  “ال���ت���رام” 
م��رت��ادوه  معها  اض��ط��ر  امل��ائ��ي��ة 
إلى  وصولهم  قبل  ال��ن��زول  إل��ى 
تبقى  ما  واستكمال  وجهاتهم، 
األمر  وه��و  راجلني،  املسافة  من 
ال����ذي أغ��ض��ب ال��ع��دي��د م��ن��ه��م ، 
وسخطهم  تذمرهم  عن  وع��ب��روا 
اجتاه املسؤولني الذين لم يولوا 

اهتماما للبنية التحتية .
وق��ض��ى م��واط��ن��ون أزي����د من 
ث����الث س���اع���ات ع��ل��ى م��س��ت��وى 
الرابطة  الثاني  احلسن  قنطرة 
ب��ني ال��رب��اط وس���ال، ج���راء حالة 
االخ��ت��ن��اق امل����روري ال��ت��ي بلغت 
ذروتها حوالي الساعة اخلامسة 
من  ساعة  قرابة  بعد  أي  مساء، 

مغادرة املوظفني ملقرات عملهم.
وب���ي���ن���م���ا وج������د امل����ئ����ات م��ن 
محتجزين  أنفسهم  األش��خ��اص 
ب��ال��ط��رق ال��راب��ط��ة ب���ني ال��رب��اط 
اللجوء  آخ����رون  ارت����أى  وس���ال، 

قنطرة  عبر  السيار  الطريق  إلى 
م��رورا  املعلقة،  ال��س��ادس  محمد 
بالضفة الشرقية لسال اجلديدة، 
ث���م ال���دخ���ول إل���ى س���ال ب��غ��رض 
ال��ه��روب م��ن “ال��ب��ل��وك��اج” ال��ذي 

تعرفه الطرق التقليدية.
الطاكسيات  سائقو  واخ��ت��ار 
ركن عرباتهم املهنية في محطات 
االستقبال، دون أن يتمكن اآلالف 
من املواطنني الذين يستقلون هذه 
بيوتهم،  بلوغ  يوميا  الوسيلة 
واجه  ال��ذي  نفسه  املصير  وه��و 
العمومية،  احل��اف��الت  م��رت��ادي 
قضاء  إل��ى  دفعهم  ال��ذي  الشيء 
ساعات حتت املطر أو البقاء في 

مكاتبهم بعد نهاية دوامهم.
وبرر مسؤولون في مدينة سال 
ما حصل من اختناق على مستوى 
التساقطات  بكثافة  “بالوعاتها” 
امل��ط��ري��ة، وال��ت��ي وص��ل��ت ق��راب��ة 
100 مليمتر خالل أربع ساعات؛ 
مواطنني  برفض  قوبل  ما  وه��و 
محملني  ممتلكاتهم،  ت��ض��ررت 
عليهم  ص��ّوت��وا  ال��ذي  املنتخبني 

مسؤولية ما خلفته األمطار.
وفي هذا الصدد، أعرب جامع 
امل��ع��ت��ص��م ، ع��م��دة م��دي��ن��ة س��ال، 
ع��ن أس��ف��ه مل��ا ح��ص��ل، موضحا 
هذه  تقع  أن  الطبيعي  م��ن  أن��ه 
“التساقطات  ألن  الفيضانات؛ 
كانت قياسية واستثنائية”، ولم 

تتحملها شبكات صرف املياه.
وأوض�����ح امل��ع��ت��ص��م، أن����ه في 
غ��ض��ون أق���ل م��ن أرب����ع س��اع��ات 
تساقطت حوالي سبعة وتسعني 
مجاري  أن  إلى  مشيرا  مليمترا، 
املياه لم تتحمل هذا القدر الكبير 
من التساقطات املطرية؛ وهو ما 
منها،  الكثير  انسداد  في  تسبب 
ون��ت��ج ع��ن��ه ه���ذه احل���ال���ة ال��ت��ي 

تعيشها املدينة طيلة املساء.
رفقة  “نعمل،  املتحدث:  وزاد 
اجل���ه���ات امل��خ��ت��ص��ة وال��ش��رك��ة 
القطاع، على  لها تدبير  املفوض 
ح��ل امل��ش��ك��ل ف��ي أس����رع وق���ت”، 
م��ع��ب��را ع���ن أم��ل��ه ف���ي ان��ح��ب��اس 

يتمكن  ح��ت��ى  ق��ل��ي��ال؛  األم���ط���ار 
واجلهات  املدنية  الوقاية  أف��راد 
قبل  اآلل��ي��ات،  توصيل  املختصة 
“نرجو  بالقول:  أن يختم حديثه 

من الله الرحمة”.
وع�������زا م����س����ؤول ف����ي ج��ه��از 

التدخالت  ب��طء  املدنية  الوقاية 
إل���ى ان���س���داد ال���ش���وارع بسبب 
ال���ف���ي���ض���ان���ات ال���ت���ي ع��رف��ت��ه��ا 
مهمة  جعل  “ما  وهو  املدينتان؛ 
مستحيلة”،  شبه  اآلل��ي��ات  نقل 
شركة  مهندسي  أح��د  ق��ال  فيما 

ت��دب��ي��ر ال��ص��رف ال��ص��ح��ي بسال 
إن “توقف املواصالت، مبا فيها 
القطار والطرامواي، شّكل حاجزا 
أمام تنقل آليات السلطات املعنية 
إلنقاذ  امليداني  التدخل  بغرض 

املوقف “.

غرفة التجارة والصناعة واخلدمات جلهة الرباط-سال-القنيطرة تنظم لقاء إعالميا حول “برنامج املقاول الذاتي”
> افريك نيوز * الرباط

نظمت غرفة التجارة والصناعة واخلدمات 
اجلمعة  ي��وم  الرباط-سال-القنيطرة،  جلهة 
“برنامج  حول  إعالميا  لقاء  بالرباط،  االخير 
الباعة  إدم��اج  بهدف  وذل��ك  ال��ذات��ي”،  املقاول 

املتجولني في القطاع املنظم.
وي�����روم ه����ذا ال���ل���ق���اء، ال����ذي ش��ك��ل ف��رص��ة 
دخل  ال��ذي  ال��ذات��ي،  امل��ق��اول  بنظام  للتعريف 
مبوجب   2015 م��ارس   12 منذ  التنفيذ  حيز 
املساهمة  وامتيازاته،   13-114 رقم  القانون 
في مشروع إعادة تأهيل الباعة املتجولني على 

مستوى اجلهة.
وق����ال رئ��ي��س غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة 
واخل���دم���ات جل��ه��ة ال��رب��اط-س��ال-ال��ق��ن��ي��ط��رة، 
تنظيم  من  الغاية  إن  عباد،  الله  عبد  السيد 
هذا اللقاء تتجلى في تبسيط فصول القانون 
شأنه  من  الذي  الذاتي،  املقاول  لنظام  املؤطر 

في  االن��خ��راط  على  املتجولني  الباعة  يساعد  أن 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، ومتكينهم 

من االستفادة من التغطية االجتماعية.

وأوضح أن الغرفة تعمل من خالل تنظيم 
لقاءات مماثلة على مستوى أقاليم وعماالت 
االقتصادي  املستوى  حتسني  على  اجل��ه��ة 

واالجتماعي لهذه الفئة.
م���ن ج��ان��ب��ه أب����رز رئ��ي��س جل��ن��ة اإلع����الم 
جلهة  والصناعة  التجارة  بغرفة  واالتصال 
الطيب  ال��س��ي��د  ال��رب��اط-س��ال-ال��ق��ن��ي��ط��رة، 
املهيكل  غير  القطاع  “لظاهرة  أن  اب��اه،  آيت 
االقتصادي  النسيج  على  جسيمة  تداعيات 

الوطني”.
اب��اه، أن تنظيم هذا  وأوض��ح السيد آيت 
“املساهمة  سياق  في  يأتي  اإلعالمي  اليوم 
القيام  على  املنظم  غير  القطاع  حتفيز  في 
ب��اخل��ط��وات األول���ى ل��إن��دم��اج ف��ي النسيج 
الباعة  أن  م��ب��رزا  ال��وط��ن��ي”،  االق��ت��ص��ادي 
املتجولني سيكتسبون إطارا قانونيا يحميهم 
انخراطهم  خ��الل  من  حقوقهم  لهم  ويضمن 
هذا  خ��الل  ال��ذات��ي. ومت  املقاول  برنامج  في 
باخلصوص  همت  مواضيع  مناقشة  اللقاء 
“نظام املقاول الذاتي: رافعة لتنمية املبادرة 
املهيكل”  غير  القطاع  وإدم���اج  امل��ق��اوالت��ي��ة 

و”النظام اجلبائي للمقاول الذاتي”.

اربع ساعات من االمطار الطوفانية حتول احلياة بسال والرباط الى جحيم
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مدينة سال

مزوار : انضمام املغرب للمجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
 سيجعل من هذا الفضاء إحدى املناطق األكثر دينامية 

> افريك نيوز * الرباط
 

والتعاون،  اخلارجية  الشؤون  وزي��ر  أكد    
االثنني  ال��ي��وم  م����زوار،  ال��دي��ن  السيد ص��الح 
للمجموعة  امل��غ��رب  ان��ض��م��ام  أن  ب��أب��ي��دج��ان، 
من  سيجعل  إفريقيا  غرب  ل��دول  االقتصادية 
هذا الفضاء إحدى املناطق األكثر دينامية، وال 

سيما على املستوين االقتصادي واألمني.
للصحافة  تصريح  في  م��زوار  السيد  وق��ال 
على هامش حفل توقيع اتفاقيات بني القطاعني 
ال���ع���ام واخل������اص وب����ني ال��ق��ط��اع اخل����اص، 
والرئيس  ال��س��ادس،  محمد  امللك  أم��ام جاللة 
اإليفواري، احلسن درامان واتارا، إن انضمام 
اململكة لهذا التجمع اإلقليمي تتماشى بشكل 
محمد  امللك  اجل��الل��ة  رؤي��ة صاحب  م��ع  جيد 
بالتالي  وستمكن  متطورة  إلفريقيا  السادس 
أفق  وإع��ط��اء  البشرية  بالتنمية  ال��دف��ع  م��ن 

للشباب اإلفريقي.
“الشباب األف��ارق��ة في  ال��وزي��ر أن  وأض��اف 

حاجة اليوم إلى دول تقدم بالفعل 
ق��ي��م��ة م��ض��اف��ة. وأع��ت��ق��د أن��ه 

ستتوفر  اململكة،  بانضمام 
امل��ج��م��وع��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
ل������دول غ�����رب إف��ري��ق��ي��ا 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ش��روط 
جميع  ل��رف��ع  املطلوبة 
مشيرا  ال��ت��ح��دي��ات”، 
إل��ى أن امل��غ��رب وه��ذه 
يتقاسمان  امل��ج��م��وع��ة 

ع������الق������ات ت���اري���خ���ي���ة 
تطورت  وثقافية  بشرية 

لتشمل املجالني السياسي 
واالقتصادي.

وح����س����ب ال����س����ي����د م��������زوار، 
إفريقي  ش��ري��ك  أك��ب��ر  تعد  اململكة  ف��إن 

إفريقيا  غ��رب  ل��دول  االقتصادية  للمجموعة 
ع��ل��ى امل���س���ت���وى االق����ت����ص����ادي، وك�����ذا على 
اليوم  املوجودين  الشركاء  مختلف  مستوى 
انتماء  أن  إلى  مشيرا  املنطقة،  مستوى  على 

امل��غ��رب ل��ل��ق��ارة اإلف��ري��ق��ي��ة يجعل 
للمجموعة  االنخراط  هذا  من 
امتدادا  طبيعيا..  ام��ت��دادا 
والسيما  املستقبل،  نحو 
ام�����ت�����دادا ل��ت��ج��م��ع��ات 

متينة وقوية.
وأبرز أن “املجموعة 
االقتصادية لدول غرب 
إفريقيا ستستفيد من 
اخلبرة والتجربة التي 
ومن   ، املغرب  راكمها 
االقتصادية،  ديناميته 
مختلف  م���ع  وع���الق���ات���ه 
الشركاء الدوليني، وروابطه 
مع الدول العربية مبا فيها دول 
اخلليج، فيما ستستفيد اململكة من كل 

ما تقدمه املجموعة وتطوره”.
وف���ي م��ع��رض ح��دي��ث��ه ع��ن ال��ع��الق��ات بني 
امل��غ��رب وك���وت دي��ف��وار، ن��وه السيد م��زوار 
ذلك  على  يشهد  كما  ال��ع��الق��ات،  ه��ذه  بتميز 

الثالث  السنوات  خالل  اتفاقية  مائة  توقيع 
ال14  االت��ف��اق��ي��ات  إليها  تنضاف  امل��اض��ي��ة، 
الذي  بالدور  مشيدا  االثنني،  اليوم  املوقعة 
يضطلع به القطاع اخلاص في دينامية هذا 

التعاون.
الدفع  مجموعة  أن  ال��ص��دد  ه��ذا  ف��ي  وأك���د 
التي اشتغلت  االقتصادي املغربية اإليفوارية 
من  مكنت  سنتني،  مدى  على  متواصل  بشكل 
املشتركة بني  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  إط���الق 

القطاعني اخلاصني بالبلدين.
وخلص الوزير إلى أن “األمر يتعلق بثقافة 
جديدة إيجابية جدا تأسست على أساس من 
طموح  جلي  بشكل  وجت��س��د  املتبادلة  الثقة 
النهوض  إل��ى  ال��س��ادس  امل��ل��ك محمد  ج��الل��ة 
وت��ب��ادل  وال��ت��ك��وي��ن  واالس��ت��ث��م��ار  بالتنمية 

اخلبرات وتوسيع مجاالت التعاون”.
وقال إن هذه املقاربة التي يطورها املغرب، 
لالستجابة  فعالة  أداة  تشكل  أن  والتي ميكن 
حل��اج��ي��ات ال��ق��ارة وإط����الق دي��ن��ام��ي��ة ج��دي��دة 
لالندماج االقتصادي الذي تتطلع إليه القارة.

> افريك نيوز * سال 

  نظمت  منظمة شباب التطوع 
تواصلي  لقاء  البيئة،  و  للطفولة 
املتدخلة  القطاعات  مختلف  ضم 
و ال��ف��اع��ل��ني احمل��ل��ي��ني ب��ت��راب 
مقاطعة العيايدة بجماعة سال، و 

إنطالق  مناسبة 
م����ش����روع ج��س��ر 
الثقافات، املنظم 
في إطار شراكة 
وزارة  م��������ع 
ال���ت���ض���ام���ن و 
املرأة و األسرة 
ال��ت��ن��م��ي��ة  و 
االجتماعية و 
وكالة التنمية 
االجتماعية و 
مع  بتنسيق 

العيايدة  مقاطعة  مجلس 
الشركاء. مختلف  م��ع  ت��ع��اون   و 
و يتوخى عرض محتوى املشروع 
ي���وم ال��س��ب��ت 25 ف��ب��راي��ر2017 
صباحا  ال��ع��اش��رة  ال��س��اع��ة  على 
مب��ج��م��وع��ة م�������دارس األن�������وار، 
مقاطعة  ملجلس  قيمة  مب��داخ��ل��ة 
العيايدة في املوضوع؛ و لإخبار 
في  للمشاركة  مفتوحة  ال��دع��وة 
إغ��ن��اء ال��ن��ق��اش ل��ك��اف��ة م��ك��ون��ات 

ال��س��اح��ة اجل��م��ع��وي��ة ب��ح��اض��رة 
امل���دن���ي���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  و  س����ال 
باملوضوع. املهتمة  و   النشيطة 
*** امل����ش����روع  ع���ن  ن���ب���ذة   *** 
جسر الثقافات، مشروع مدته سنة، 
برؤيا شبابية  األول��ى  نسخته  و 
و  مبتكرة  ب��وس��ائ��ل  و  م��ت��ج��ددة 
حديثة، يربط جسور التواصل و 
املعرفة مبقاطعة العيايدة 
ب���ج���م���اع���ة 
س������������ال، و 
ي����ع����ت����ب����ر 
ف���������رص���������ة 
لإسهام في 
رؤى  دم������ج 
امل���ؤس���س���ات 
ال��ش��ري��ك��ة، و 
ذل����ك ل��إق��الع 
ال����ث����ق����اف����ي و 
ال���ت���ن���م���وي و 
مباشرة  إرادة 

ع����ل����ى امل���ش���اك���ل ل�����ل�����وق�����وف 
الثقافية باملنطقة، بحيث سيكون 
للتكوين  ف��ض��اء  امل���ش���روع  ه���ذا 
و  امل��ه��ارات  صقل  و  التوجيه  و 
النماذج  إب��راز  و  القدرات  تقوية 
اكتشاف  و  الشابة  ال��ك��ف��اءات  و 
ك���س���ر احل����واج����ز  و  امل�����واه�����ب 
القيم  ترسيخ  و  زرع  و  الثقافية، 

املجتمعية. 

منظمة شباب التطوع للطفولة و البيئة 
تنظم  لقاء تواصلي حول التدبير املؤسساتي 

للحاجيات الثقافية احمللية

جبهة تعد بإذكاء »مقاومة شعبية« إلصالح املدرسة العمومية

> افريك نيوز * الرباط

أعلنت اجلبهة الوطنية للدفاع عن 
النشأة،  حديثة  العمومي،  التعليم 
���ل���ة م����ن ع����ش����رات اإلط�������ارات  امل���ش���كَّ
ال��س��ي��اس��ي��ة واحل���زب���ي���ة وال��ن��ق��اب��ي��ة 
يهدف  م��ش��روع  إط��الق  واجلمعوية، 
إلى »حتصني ما تبقى من مكتسبات 
العمومي  املرفق  في  املغربي  الشعب 

للتربية والتكوين«.
اجلبهة  أه���داف  رأس  على  وي��أت��ي 
الدفع بضمان احلق في »تعليم مجاني 
وج��ّي��د لكل ب��ن��ات وأب��ن��اء امل��غ��ارب��ة«. 
وق�����ال مم��ث��ل��و اجل���ب���ه���ة، ف���ي ن���دوة 
صحافية صباح اليوم بالرباط، إنهم 
سُيستهلُّ  نضاليا  برنامجا  سطروا 
بحملة تواصلية مع مختلف األحزاب 
»لكْسب  البرملانية  والِفرق  ة  السياسيَّ

التأييد«.
ستتصّدى  أن��ه��ا  أع��ل��ن��ْت  اجل��ب��ه��ة 

التعليم  تفكيك  »مخططات  سّمته  ملا 
العمومي املدرسي واجلامعي«، وذلك 
الواعية  الشعبية  املقاومة  ب�«تنشيط 
وامل��ن��ظ��م��ة«. ووص����َف اإلط����ار امل��دن��ي 
املغربي  العمومي  التعليم  واقَع  ذاُته 

ب�«املأساوي«، وآفاقه ب�«السوداوية«.
فقط  تكتفي  لن  اجلبهة  أّن  ويبدو 
ستعمل،  ب��ل  التعليم،  وضعية  بنقد 
بحسب ما جاء في ميثاقها التأسيسي، 
ع��ل��ى »ال���رص���د ال��دق��ي��ق وامل��ن��ه��ج��ي 
حل����ج����م اخل�����ص�����اص واالح����ت����ي����اج 
باحلواضر  للدولة  العمومي  للتدّخل 
املُلّحة  احلاجيات  لتلبية  وال��ب��وادي، 
ا  كّمً التعليم  في  الشعبية  للجماهير 

وكْيفا«.
العمومي  النقاش  ي���زال  ال  وفيما 
بعد  مفتوحا،  التعليم  مجانية  ح��ْول 
الرأي األخير للمجلس األعلى للتربية 
أْب��دت  العلمي،  وال��ب��ح��ث  وال��ت��ك��وي��ن 
التعليم  عن  للدفاع  الوطنية  اجلبهة 
كها ب�«احلق في التعليم  العمومي متسُّ

العمومي املجاني واجلّيد لكل بنات 
تكفله  متييز  ب��دون  املغاربة  وأب��ن��اء 
وترعاه الدولة كعقيدة مقّدسة للدولة 

وللمجتمع«.
وان��ت��ق��دت اجل��ب��ه��ة ب���ش���ّدة س��ع��َي 
احلكومة املنتهية واليُتها إلى مترير 
أحاله  ال��ذي  اإلط��ار  القانون  مسّودة 
رئيسها على املجلس األعلى للتربية 
والتكوين، املتعلق بفرض رسوم على 
دراستهم  أبناؤها  يتابع  التي  األسر 
أّك���دت  ك��م��ا  ال��ع��م��وم��ي،  التعليم  ف��ي 
رفضها لتفويت املؤسسات التعليمية 

للمستثمرين اخلواص.
في هذا اإلط��ار، قال محمد كنوش، 
الوطنية  للجبهة  ال��وط��ن��ي  امل��ن��س��ق 
»يجب  العمومي:  التعليم  عن  للدفاع 
أن  التربية  قطاع  في  اخل��واص  على 
وعلى  مْتويال  مسؤوليتهم،  يتحّملوا 
مستوى املوارد البشرية، وأاّل يأخذوا 
مواردها  وم��ن  الدولة  مؤسسات  من 
أن  عليهم  »يجب  مضيفا:  البشرية«، 
يكفوا عن ممارسة اقتصاد الريع في 

قطاع التربية«.
اجلبهة أعلنت أن عملها لن ينحصر 
في املركز؛ إذ ستنظم لقاءات تواصلية 
ب��األق��ال��ي��م ف��ي أُف���ق ت��أس��ي��س جبهات 
العمومي،  التعليم  عن  للدفاع  محلية 
ك��م��ا أط��ل��ق��ْت ح��م��ل��ة ت��وق��ي��ع عريضة 
إلكترونية وورقية، وأعلنت أنها سُتعّد 
ت��ق��ري��را م��وّج��ه��ا إل���ى امل���ق���ّرر األمم��ي 
األممية  واللجنة  بالتربية،  اخل��اص 
حلقوق الطفل، ومجلس األمم املتحدة 

للحقوق االقتصادية واالجتماعية.

تخليد اليوم الوطني للسالمة الطرقية بسال
> افريك نيوز * سال 

 
فرع  التنمية  و  التضامن  فضاء  نظم    
مجال  في  توعوية   سال حملة حتسيسية 
اإلنتباه   ” شعار  حتت  الطرقية  السالمة 
خالل  م��ن   “ الطرقية  ال��س��الم��ة  أس���اس   ..
الشباب  دار  شهدتها  ت��رب��وي��ة،  صبيحة 
س���ي���دي م���وس���ى 2 س����ال ص���ب���اح ي��وم��ه 
تقدمي  ، حيث مت   2017 فبراير   19 األح��د 
باالستعانة  الفضاء  لرواد  املباشر  الشرح 

مبطويات و أوراق اللجنة الوطنية للوقاية 
الى  باالضافة  بالرباط،  السير  من حوادث 
تقدمي معطيات عامة حول قانون السير و 
ورشات نظرية – تطبيقية مدعومة بأعمال 
الطرقية. ال��س��الم��ة  تهم  ي��دوي��ة  معامل   و 
وع��ب��ر  ح��س��ن امل���س���اوي، م��ن��ش��ط احلملة 
التحسيسية ، في كلمته له باملناسبة على 
للتوجيهات  تنفيذا  يأتي  النشاط   هذا  ان 
محمد  اجل��الل��ة  لصاحب  السامية  امللكية 
ال���س���ادس و ال��ه��ادف��ة إل���ى ال��ت��ص��دي آلف��ة 
في  تتسبب  أضحت  التي  السير  ح��وادث 

خسائر بشرية جسيمة و مادية، و ما تخلفه 
من أضرار و إعاقات جسدية الشيء الذي 
للتنمية  السليم  التطور  على  سلبا  يؤثر 
 االق��ت��ص��ادي��ة و االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ب��الدن��ا “.
و متيز برنامج احلملة التحسيسية لفائدة 
مستعملي الطريق، بجولة تطبيقية للحملة 
الفضاء  لرواد  الطرقية  بالسالمة  التوعية 
بكرنيش  العلوي  السعيد  محمد  ب��ش��ارع 
حي سيدي موسى مبشاركة فعالة للسلطة 
احمللية تنظيميا، الشيء الذي أتاح الفرصة 
من  مجموعة  لطرح  املواطنني  من  للعديد 

التدابير االستعجالية للسالمة الطرقية، و 
املتمثلة في تكثيف املراقبة الطرقية داخل 
التركيز على  امل��دار احلضري مع  و خارج 
مراقبة السرعة بالنقط السوداء التي تشهد 
العديد من حوادث السير، و حتسني شروط 
السالمة الطرقية بالبنيات التحتية اجليدة 
و مداومة الصيانة، و اإلحتياطات الواجب 
أثناء  خصوصا   ، السياقة  أثناء  اتخادها 
قيادة الدراجات الهوائية بالنسبة لألطفال 
الصغار و الدرجات العادية للكبار، إضافة 
لتأهيل قطاع تعليم السياقة و دعم التكوين 

الطرقية  التربية  مجال  تطوير  و  املستمر 
التحسيس  و  التوعية  أنشطة  تقوية  في 

بوسائل السمعي البصري.



العدد 172

مارس 2017

AFRIQUENEWS.MA
15متفرقات قضايا

ومجتمع
إستراتجية
األخيرةرياضةحكومية متفرقاتمختلفاتسياسة

محمد الكتاني يعبر عن ارتياحه للنتائج التي حققتها مجموعة التجاري وفا بنك
< افريك نيوز * الرباط 

  
املدير  الرئيس  الكتاني،  محمد    عقد 
يوم   ، بنك  وف��ا  التجاري  ملجموعة  ال��ع��ام 
البيضاء،  ال��دار  ،  مبدينة  االخير  االثنني 
ندوة صحافية ، لتقدمي احلصيلة السنوية 
للشركة  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ص��رف��ي��ة  للمجموعة 
الوطنية لالستثمار،وفي كلمة له باملناسبة 
التي  للنتائج  الكتاني، عن ارتياحه  ، عبر 
 2016 س��ن��ة  إن  وق���ال  األخ���ي���رة،  حققتها 
النتائج  شهدت مواصلة حتقيق مزيد من 

اإليجابية سواء داخل املغرب أو خارجه.
بنك  وف��ا  التجاري  أن  املتحدث    وأكد 
واصل السنة املاضية توسعه في السوق 
توسيع  ف��ي  وجن���ح  اإلف��ري��ق��ي��ة،  البنكية 

حصصه السوقية بنسبة مريحة.
توسع  إستراتيجية  إن  الكتاني  وق��ال 
املجموعة املصرفية املغربية توجت باقتناء 
مصر،  في  بنك”  “بركاليز  أسهم  مجموع 
وحصص األغلبية في رأسمال “كوجيباك” 

بنك  وف��ا  التجاري  ومتكن  روان���دا.  بدولة 
بيع نصف  العمليات عبر  من متويل هذه 
للشركة  ال��وف��اء  تأمينات  ف��ي  مساهماته 

الوطنية  الشركة  ملجموعة  التابعة  األم، 
من  املائة  في   48 متلك  التي  لالستثمار، 

رأسماله.

الكتاني أشار إلى أن دينامية التجاري 
وفا انعكست إيجابا على مجموع أنشطته، 
وه���و م��ا ي��ت��ض��ح م��ن خ���الل إق���دام���ه على 
املائة،  ف��ي   12.4 بنسبة  شبكته  توسيع 
وكالة   3972 املاضي  العام  نهاية  بلغ  إذ 
زبائنه  قاعدة  بذلك  لتتوسع  دولة،   25 في 
بنسبة 6.2 في املائة، إذ وصل عددهم إلى 

8.4 ماليني في املغرب واخلارج.
وانعكس هذا التوسع في األنشطة على 
ارتفعت  إذ  امل��ص��رف��ي��ة،  امل��ج��م��وع��ة  ن��ت��ائ��ج 
في   6.7 بنسبة  املوطدة  الصافية  أرباحها 
املائة سنة 2016، لتبلغ 5.7 مليارات درهم.
وقال مسؤولو التجاري وفا بنك إن هذه 
األرباح توزعت بني حصة املجموعة مببلغ 
4.8 مليارات درهم، بعد أنباء سجلت زيادة 
بنسبة 5.7 في املائة مقارنة مع 2015، وبني 

حصة األقلية بقيمة 900 مليون درهم.
وارت��ف��ع��ت ودائ����ع وم���دخ���رات ال��زب��ائ��ن 
لتبلغ  امل��ائ��ة،  ف��ي   6.7 بنسبة  البنك  ل��دى 
404.3 مليارات درهم، موزعة بني املغرب 
بحصة 82.1 في املائة وباقي العالم 17.9 

منحها  التي  القروض  وعرفت  املائة؛  في 
إذ  امل��ائ��ة،  ف��ي   7.4 بنسبة  زي���ادة  للزبناء 
نهاية  ف��ي  دره���م  م��ل��ي��ارات   271.6 بلغت 
2016، منها 23.2 مت توزيعها عبر الفروع 

التابعة له في اخلارج.
وشهدت املداخيل الصافية للبنك، التي 
تشمل الفوائد والعموالت ومداخيل أنشطة 
السوق، السنة املاضية ارتفاعا بنسبة 3.6 

في املائة، لتبلغ 19.7 مليارات درهم.
وجنح التجاري وفا بنك السنة املاضية 
حتسني  عبر  امل��ال��ي��ة  صالبته  تعزيز  ف��ي 
ارتفعت  التي  ال��ذات��ي��ة،  األم���وال  مستوى 
لتصل  امل��ائ��ة،  في   15 بنسبة   2016 سنة 

إلى 47.4 مليارات درهم.
ب���إط���الق   2016 س���ن���ة  مت���ي���زت  ك���م���ا 
العام  م��ن  الثاني  النصف  ف��ي  املجموعة 
 ”2020 “طاقات  اجلديدة  إلستراتيجيتها 
م��ش��اري��ع مجمعة   105 ح��ول  امل��ت��م��ح��ورة 
27 برنامجا إستراتيجيا كبيرا،  إطار  في 
تتمحور حول االبتكار واالستعمال املكثف 

للتكنولوجيا.

وكالة املغرب العربي لألنباء تعمل من أجل تعزيز القدرات واندماج مواردها البشرية اجلديدة
> افريك نيوز * سال

بسال،  االخ��ي��ر  اجلمعة   ي��وم  مت 
حديثا  امللتحقني  ال��ش��ب��اب  إط���الع 
بوكالة املغرب العربي لألنباء، على 
ومتطلبات  ب��ال��وك��ال��ة  العمل  سير 
أجل  من  وذل��ك  بها،  العاملني  مهنة 

تيسير اندماجهم.
جديدا،  مستخدما  ستون  دع��ي 
التعرف  أجل  من  لإدماج  لقاء  إلى 
يتضمنها  التي  األه��داف  أه��م  على 
امل��خ��ط��ط االس��ت��رات��ي��ج��ي ل��وك��ال��ة 
امل��غ��رب ال��ع��رب��ي ل��ألن��ب��اء، وامل��ه��ن 
ول��ت��دارس  ع��ن��ه،  املنبثقة  اجل��دي��دة 
كامل  اندماج  املثلى إلجناح  السبل 
العام لوكالة  بالوكالة. وأبرز املدير 
املغرب العربي لألنباء، السيد خليل 
الهاشمي اإلدريسي، في كلمة خالل 
ال��ل��ق��اء، ض���رورة جعل  ه��ذا  افتتاح 
اقتراحية  ق��وة  البشري  ال��رأس��م��ال 
ب��ه��دف م��واك��ب��ة ال��ت��وج��ه اجل��دي��د 
على  الرائد  دوره��ا  وتقوية  للوكالة 
ال��ص��ع��ي��د اإلف���ري���ق���ي وف����ي ال��ع��ال��م 
الهاشمي  ال��س��ي��د  ودع����ا  ال��ع��رب��ي. 
إلى  اجل��دد  املستخدمني  االدري��س��ي 
املهنة  وح��ب  االل��ت��زام  ع��ن  البرهنة 

واإلقبال على تعلم اللغات األجنبية، 
االجنليزية،  اللغة  اخلصوص  على 
ألطر  بالنسبة  مؤهال  تشكل  التي 
ممارسة  على  حثهم  كما  ال��وك��ال��ة. 
طبقا للمكتسبات  “صحافة ممتعة” 
واستبعاد  الوكالة،  وقواعد  املهنية 
“مهنة  ب  يصفها  ال���ذي  التعبير 
الهاشمي  السيد  وأك���د  امل��ت��اع��ب”. 
االدريسي أن صحافة الوكالة تعتبر 
مهنة نبيلة لكونها ال تتيح، بخالف 
وس��ائ��ل اإلع���الم األخ���رى، الشهرة، 
وإمن�����ا مت��ك��ن م���ن إت���ق���ان امل��ه��ن��ة، 
لإبداع  الصحافة مهنة  أن  مسجال 

واملسؤولية والشغف وااللتزام.
هذا  عقد  املتدخلني  باقي  وثمن 

ال��ل��ق��اء “ال����ذي مي��ث��ل م���ب���ادرة غير 
ترمي  الوكالة”  تاريخ  في  مسبوقة 
إلى إرساء مناخ من الود واالنسجام 
وإعطائهم  اجل��دد  املستخدمني  بني 
فكرة شاملة حول سير عمل الوكالة 

وريادتها ورؤيتها.
ال���ل���ق���اء  ه������ذا  أن  وأض������اف������وا 
ي��ش��ك��ل أي���ض���ا ف���رص���ة ل��ت��وض��ي��ح 
ومنتجاتها  ال��وك��ال��ة  استراتيجية 
“الذين  الشباب  الصحافيني  لهؤالء 
املستقبل  ف��ي  امل��ش��ع��ل  سيحملون 

القريب”.
وأب����رزوا أن ال��وك��ال��ة ت��وج��د في 
من  مسارها،  منعطف حاسم ضمن 
ومنتجاتها  أنشطتها  تنويع  خالل 

التي تشمل املجال السمعي البصري 
والوسائط  االلكترونية  والصحافة 
والبث  البيانية  والرسوم  املتعددة 
مضيفني  الصناعية،  األق��م��ار  عبر 
تضم  أن  ال��وك��ال��ة  على  يتعني  أن��ه 
ح��ص��ي��ص��ا ه���ام���ا م����ن ال���ك���ف���اءات 
شهادات  على  احلاصلني  والشباب 
ومواكبة  دع��م  أج��ل  من  متخصصة 

هذا املشروع.
ح��ص��ي��ص  أن  وأوض��������ح��������وا 
املستخدمني اجلدد بلغ مائة شخص 
ضمنهم  م��ن   ، و2016   2014 ب��ني 
عليا  وأط��ر  ومهندسون  صحافيون 
ومتوسطة وتقنيون، مبرزين أن هذا 
املسجل  النجاح  ليتوج  جاء  اللقاء 
وليمنح  التوظيف  مسلسل  ضمن 
زخ��م��ا ودي��ن��ام��ي��ة ج��دي��دة الن��دم��اج 

هؤالء الشباب.
وي���ن���درج ه���ذا ال��ل��ق��اء ف��ي إط��ار 
العربي  املغرب  وكالة  استراتيجية 
املغرب  تزويد  إل��ى  الرامية  لألنباء 
على  رائ���دة   ،  21 ال  للقرن  بوكالة 
امل��س��ت��وى اإلق��ل��ي��م��ي وم��ؤث��رة على 
منتجات  واقتراح  الدولي،  الصعيد 
وتعزيز  عالية،  مضافة  قيمة  ذات 
ال��ن��م��وذج امل��غ��رب��ي وامل��س��اه��م��ة في 

إشعاع املغرب.

> افريك نيوز * الرباط 

األمني  بنكيران،  اإلل��ه  عبد  كلمة  اث��ارت    
امللتقى  في  والتنمية،  العدالة  حل��زب  العام 
بالوليدية،  ال��ق��روي  املجال  لشباب  الوطني 
التطرف  ملناهضة  الوطنية  اجلبهة  غضب 
واإلره���اب ،م��ا اضطرها إلص���دار ب��الغ تندد 
قاموس  م��ن  لفظيا  “عنفا  اعتبرته  مب��ا  فيه 
رئيس  خ��ط��اب  داع����ش”، حمله  ومم��ارس��ات 

احلكومة املعني.
ذهبت  التطرف  ملناهضة  الوطنية  اجلبهة 
بإحالة  املختصة  السلطات  مطالبة  حد  إلى 
رئيس احلكومة املكلف على البحث حملاسبته 

جنائيا عن تصريحاته على غرار ما جرى مع 
اعتبرتهم  وال��ذي��ن  شبيبته،  إل��ى  ينتمون  أف��راد 
اإلره��اب��ي  الفكر  ل��ه��ذا  ضحايا  “م��ج��رد  اجلبهة 
الهدام الذي ال يؤمن بدولة احلق والقانون ودولة 
قطع  وقانون  الغاب  بشريعة  وإمن��ا  املؤسسات، 

األعناق”.
م��ا وصفتها  لها،  ب��الغ  ف��ي  اجلبهة،  وأدان���ت 
احلكومة  لرئيس  “الداعشية”  ب�”التصريحات 
امللتقى  مب��ن��اس��ب��ة  فيها  اع��ت��ب��ر  وال��ت��ي  امل��ك��ل��ف 
يوم  بالوليدية  ال��ق��روي  املجال  لشباب  الوطني 
الشعب  على  “سيدافع  إن��ه  ق��ال  حينما  السبت، 
أو الدميقراطية وفق تصوره؛ ولو كانت النتيجة 

أعناقنا”.
بنكيران  أن  بالغها،  اجلبهة، ضمن  واعتبرت 
يستحضر تصريحه السابق في اللقاء اجلماهيري 
الذي نظمته شبيبة حزب العدالة والتنمية بأكادير 
نهاية شهر يوليوز من العام املاضي، حينما قال: 

“إنهم داخل احلزب مستعدون للفداء بأرواحهم 
وال  ثقافتهم  يعرفون  ال  اآلخرين  وإن  ودمائهم، 

يخيفونهم بالسجن أو القتل”.
وأش�����ارت اجل��ب��ه��ة إل���ى أن ه���ذه احل��م��والت 
على  ت��رد  أن  ت��ري��د  “كأنها  خطابه  ف��ي  اللفظية 
الدينامية اإليجابية التي انطلقت يوم 10 مارس 
واألكادمييني  واحلقوقيني  األم��ن  ك��وادر  بني  ما 

وسياسيني مبقر جهة طنجة تطوان احلسيمة”.
وأوض����ح امل��ص��در ذات����ه أن ه���ذه ال��دي��ن��ام��ي��ة 
انطلقت من أجل محاربة التطرف واإلرهاب وفق 
قواعد احلكامة األمنية وحقوق اإلنسان وبخلفية 
إعمال توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة. كما 
أن “إدانتنا لهذه التصريحات راجعة إلى كونها 
تعاكس ما جاء في رسالة امللك يوم أمس، حيث 
دعا امللك محمد السادس جميع الضمائر احلية 
والتسامح  واحلياة  للسالم  احملبة  القوى  وك��ل 
إلى التصدي النتشار أفكار التطرف والظالمية”.

وذهبت اجلبهة الوطنية ملناهضة التطرف 
واإلرهاب أبعد من ذلك حينما اعتبرت أن هذه 
إلى  املوجهة  السياسية  التهديدية  الرسائل 
امللك وإلى األحزاب السياسية وإلى الشعب 
“رسائل سياسية متطرفة وإرهابية تعتبر أن 
دولة  والعصابات؛  السيبة  دولة  هي  الدولة 
القانون، ويتم فيها  يغيب فيها األمن وحكم 
تصفية اخلصوم وقتلهم وقطع أعناقهم مثل 
ما تفعل جماعات الدواعش اإلرهابية”، على 

حد تعبير الوثيقة ذاتها.
من محمد  كل  وقعه  ال��ذي  ال��ب��الغ،  وحمل 
ال��ه��ي��ن��ي وم����والي أح��م��د ال���دري���دي، منسقا 
األع��م��ال  تصريف  حكومة  رئ��ي��س  اجل��ب��ه��ة، 
ورئيس احلكومة املكلف شخصيا املسؤولية 
واإلرهابية”  املتطرفة  “التصريحات  هذه  عن 
واالجتماعي  القانوني  األم��ن  على  وتداعياتها 
أنها حتريض  معتبرة  واالقتصادي،  والسياسي 
وبث  عليه  والتحريض  والعنف  اإلره���اب  على 
ب��االس��ت��ث��م��ار وبسمعة  ل��ل��ف��زع واخل����وف وم���س 
املغرب دوليا كبلد لألمن واالستقرار والتعددية، 
داعية الدولة إلى حتمل كامل مسؤوليتها في هذا 

الصدد.
مصطلحات  إدخ�����ال  أن  اجل��ب��ه��ة  واع��ت��ب��رت 
حتقيق  بغاية  السياسي  القاموس  إلى  إرهابية 
م��ك��اس��ب سياسية ظ��رف��ي��ة ع��ل��ى ح��س��اب ص��ورة 
الوطن “محاولة يائسة الدعاء متثيل الشعب أو 
الدفاع عن كرامته أو الدميقراطية؛ ألنها تتنافى 
يضع  ألنه  والكراهية،  وامل��وت  القتل  خطاب  مع 
احلكومي  البلوكاج  استمرار  خيار  بني  الدولة 
وع��ط��ال��ت��ه أو ال��ت��ج��اه��ر وال��ت��ه��دي��د ب��اخل��ط��اب 

اإلرهابي”، يضيف البالغ.

اجلبهة الوطنية ملناهضة التطرف واإلرهاب تطالب السلطات املختصة مبقاضاة ابن كيران.

جامع املعتصم يدعو إلى إجناز 
دراسات مدققة لتحديد كيفية 

التعامل مع التساقطات االستثنائية
> افريك نيوز * سال 

 

دعا رئيس املجلس اجلماعي ملدينة سال، جامع املعتصم، يوم 
الوقوف  أج��ل  من  مدققة  دراس���ات  إجن��از  إل��ى   ، املنصرم  السبت 
ع��ل��ى كيفية ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ت��س��اق��ط��ات امل��ط��ري��ة االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
 وذل����ك ع��ق��ب ال��ف��ي��ض��ان��ات ال��ت��ي ع��رف��ت��ه��ا م��دي��ن��ة س���ال م��ؤخ��را.
وقال املعتصم، في عرض تقني ألقاه خالل اجتماع خصص لتدارس 
مخلفات وآثار التساقطات املطرية االستثنائية األخيرة بسال، إن 
للحصول  املعنية،  القطاعات احلكومية  إلى  مجلس اجلماعة جلأ 
على الدعم إلجناز هذه الدراسات، وإطالق االستثمارات واملشاريع 
 املناسبة للتخفيف من حجم األضرار الناجمة عن مثل هذه الظواهر.
وأض���اف أن ارت��ف��اع األم���واج وه��ط��ول أم��ط��ار غ��زي��رة، ب��ني الفينة 
اعتياديا”،  “أم���را  املناخية  التغيرات  ظ��ل  ف��ي  أصبح  واألخ���رى، 
داعيا شركات توزيع املاء والكهرباء املفوضة إلى القيام بالصيانة 
املستمرة والالزمة لتجنب آثار تساقطات من هذا القبيل، واقتراح 
دراس��ات من أجل تطوير شبكة صرف املياه، سواء مياه الصرف 
على  “ح��رص��ت  س��ال  أن جماعة  وأك��د  األم��ط��ار.  مياه  أو  الصحي 
التدخل الفوري والعاجل في األماكن املتضررة”، مع إحصاء جميع 
املناطق والطرقات والبنايات التي تعرضت للسيول اجلارفة، وكذا 
العمل باملداومة دون توقف من أجل إنقاذ املساكن واإلدارات التي 
بأن  مذكرا  السير،  حركة  وتيسير  الطرقات  وفتح  املياه  غمرتها 
التواصل كان مستمرا مع جميع املتدخلني من أجل تتبع عمليات 
اإلنقاذ وتطور التساقطات. وأضاف خالل هذا اللقاء، الذي حضره 
أعضاء من املكتب اجلماعي ملدينة سال ونواب برملانيون وفعاليات 
من املجتمع املدني، أنه مت تشكيل خلية أزمة بتنسيق مع السلطة 
احمللية ومصالح الوقاية املدنية، والشركة املكلفة بالتدبير املفوض 
لقطاع النظافة، من أجل التعبئة وتسخير جميع املوارد البشرية 
واآلليات الالزمة، فضال عن الوسائل املتوفرة لدى اجلماعة. ونوه، 
احمللية  السلطات  بذلتها  التي  باملجهودات  أخ���رى،  ناحية  م��ن 
الوضع  اح��ت��واء  ف��ي  املدنية  وال��وق��اي��ة  الوطني  األم���ن  ومصالح 
التي  األض���رار  م��ن حجم  للتخفيف  ال��الزم��ة  امل��س��اع��دات  وت��ق��دمي 
 تسببت فيها التساقطات التي لم تشهدها املدينة منذ سنوات عدة.
مادية وبشرية  بأنه مت تسخير وسائل  املعتصم في عرضه  وذكر 
ثمان  ف��ي  متثلت  امل��ط��ري��ة،  التساقطات  مخلفات  إزال���ة  أج��ل  م��ن 
شاحنات لشفط املياه، و12 مضخة ذات محرك، و10 فرق ممكننة، 
و11 جرافة، و13 شاحنة، باإلضافة إلى األطر والتقنيني والعمال 
املطرية. التساقطات  إزالة مخلفات  على  يعملون  يزالون  ال   الذين 
املاضي،  فبراير   23 ي��وم  ش��ه��دت،  ق��د  كانت  س��ال  عمالة  أن  يذكر 
أي  ملم   107 فاقت  قياسية  بلغت نسبة  تساقطات مطرية غزيرة، 
ما يعادل املعدل السنوي للتساقطات باملدينة، حيث غمرت عددا من 

الشوارع الكبرى، وتسببت في توقف حركة السير.
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األخيرةمن هنا

حفل تكرميي على شرف موظفات وزارة االتصال
> افريك نيوز * الرباط 

 حظيت الكفاءات النسائية في الوظيفة 
بتكرمي   ،2017 م��ارس   8 ي��وم  العمومية، 
التي  ال��وزاري��ة  القطاعات  م��ن  ع��دد  نظمه 

أشادت مبجهودات النساء املوظفات.
األع��م��ال  جمعية  اح��ت��ف��ت   وبدورها، 
االتصال  وزارة  مع  بشراكة  االجتماعية، 
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��م��رأة، ون��ظ��م��ت حفال 
ت��ك��رمي��ي��ا ع��ل��ى ش���رف م��وظ��ف��ات ال����وزارة 
وزيرة  احلقاوي،  بسيمة  السيدة  برئاسة 
ال��ت��ض��ام��ن وامل������رأة واألس������رة وال��ت��ن��م��ي��ة 
الناطقة  االت��ص��ال،  ووزي���رة  االجتماعية، 
رفقة  بالنيابة،  احلكومة  باسم  الرسمية 
السيد الكاتب العام لوزارة االتصال السيد 
الركراكي  السيد  وح��ض��ور  غ��زل��ي،  محمد 
محمد رئيس اجلمعية ومديري ومسؤولي 

وأطر الوزارة.
أس���ُت���ه���ل ه����ذا احل���ف���ل ب��ك��ل��م��ة ال��س��ي��د 
ال��ذي  اجلمعية،  رئ��ي��س  محمد  ال��رك��راك��ي 
رح���ب ب��احل��ض��ور ال���ك���رمي وأك����د أن ي��وم 
للمرأة،  عيدا  يشكل  أصبح  م��ارس  ثامن 
العديد  غ���رار  على  االت��ص��ال،  وزارة  وأن 
العمومية،  وامل��ؤس��س��ات  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
حتتفي كل سنة بإجنازات النساء، اعترافا 
باملجهودات اجلبارة التي تقوم بها املرأة 

للرقي بالعمل اإلداري.
السيدة  بتكرمي  هذا االحتفال  ومت��ي��ز 
بسيمة احلقاوي، وزيرة التضامن واملرأة 
ووزي��رة  االجتماعية،  والتنمية  واألس���رة 
االتصال، الناطقة الرسمية باسم احلكومة 
العام  الكاتب  السيد  ط��رف  م��ن  بالنيابة 

لوزارة االتصال السيد محمد غزلي.
ال��س��ي��دة وزي��رة  لها رح��ب��ت  وف��ي كلمة 
االتصال الناطقة الرسمية باسم احلكومة 
التكرمي،  بهذا  احلقاوي،  بسيمة  بالنيابة، 
معتبرة أن تنظيم هذا احلفل يعد أسلوبا 
املرأة  لالعتراف مبساهمة  راقيا  حضاريا 
في التنمية داخل املرافق العمومية عموما  
جميع  إجن���اح  ف��ي  الفعالة  ومساهمتها 

األوراش داخل وزارة االتصال.
وأض��اف��ت ال��س��ي��دة ال���وزي���رة أن ال���دور 
الذي تلعبه املرآة في املجتمع عرف حتول 
إذ أصبحت  األخيرة  السنوات  كبير خالل 
شريكا أساسيا في حتقيق أهداف التنمية 
ومساهما فعاال في تطور املجتمع،  متمنية 

أن تترجم أهداف مدونة األسرة على أرض 
الواقع لتحقيق مناصفة حقيقية بني الرجل 
واملرآة على مستوى تولي املسؤوليات و 

املهام داخل القطاعات احلكومية.
وي��ع��ت��ب��ر ه����ذا ال���ي���وم، ف���رص���ة إلب����راز 
مجهودات وزارة االتصال الرامية لتحقيق 
االستفادة من جميع اخلبرات التي تتوفر 
ولإشارة  االتصال.  بقطاع  املوظفة  عليها 
فان وزارة االتصال تعد من بني الوزارات 
الرائدة في مجال االعتراف للمرأة مبكانتها 
ومساهمتها النوعية، ويعكس ذلك حضور 
املستوى  على   43% بنسبة  مهم  نسوي 
تولي  مستوى  على   .38% وبنسبة  العام 

املسؤولية.
التي عرفت  االت��ص��ال،  وزارة  الزال��ت  و 
خ�����الل ال���س���ن���وات األخ����ي����رة ط���ف���رة ج��د 

لعب  م��ن  امل���رأة  إل��ى متكني  مهمة  تتطلع 
أدوارا متقدمة وريادية.

احلقاوي : ال يزال هناك مسار طويل في درب تعزيز 
وضعية املرأة في املجالني االقتصادي والسياسي

> افريك نيوز * الرباط 

احلقاوي  بسيمة  أوضحت    
اليوم  مبناسبة  كلمة  لها  ف��ي 
“جائزة  للمرأة وإطالق  العاملي 
مت��ي��ز ل��ل��م��رأة امل��غ��رب��ي��ة”، ي��وم 

األربعاء 8 مارس بالرباط ، أنه 
واالستراتيجيات  البرامج  رغم 
في  امل��غ��رب  عليها  يتوفر  التي 
مجال النهوض بوضعية املرأة، 
فإنه لم يتم بعد حتقيق التمكني 
املطلوب،وأكدت  بالشكل  للمرأة 
الوزيرة  أنه ال يزال هناك مسار 

وضعية  تعزيز  درب  في  طويل 
االقتصادي  املجالني  في  امل��رأة 

والسياسي.
وأض���اف���ت، أن ال��ن��س��اء رغ��م 
م��ب��ادرت��ه��ن م��ن��ذ س��ن��ني مضت 
إل����ى إح�����داث م���ق���اوالت ذات��ي��ة 
بأنشطة  تهتم  بيوتهن  داخ���ل 

م��ت��ن��وع��ة، ف���إن ج��ه��وده��ن ظلت 
ح��ب��ي��س��ة امل���ك���ان ول���م ت��ت��ج��اوز 
السقف املتدني التي انحصرت 
لعدة عوامل مثبطة  فيه نتيجة 

لإرادة الذاتية للمرأة.
واعتبرت أن الثورة الثقافية 
ال���ت���ي ع��رف��ه��ا امل���غ���رب ب��ش��أن 
ال��ع��الق��ة ب��ني اجل��ن��س��ني ترجع 
أوال إلى مبادرة املرأة وإرادتها 
وعي  على  ع��الوة  التغيير،  في 
التنمية ال  بأن مسيرة  املجتمع 
ميكن أن تتم مبكون واح��د من 

املجتمع دون باقي مكوناته.
أن  احلقاوي  أك��دت  أن  وبعد 
“ال��ع��ل��م ه���و ال��س��ب��ي��ل الن��ف��ت��اح 
امل���رأة على ال��ع��ال��م اخل��ارج��ي، 
الذكورية  العقلية  وأن  خاصة 
حت����د م����ن حت����رك����ات امل�������رأة”، 
يتم احلسم بعد  لم  أنه  سجلت 
باملساواة  املتعلقة  املفاهيم  في 
وامل��رأة،  الرجل  بني  واإلنصاف 
يتعلق مبعركة  األم��ر  أن  مبرزة 

ثقافية لتثبيت هذه املفاهيم .

املغربيات يتصدرن ترتيب “جون 
أفريك” ألقوى سيدات أعمال إفريقيا

> افريك نيوز *الرباط
 

ن�����������ش�����������رت      
األس��ب��وع��ي��ة ال��دول��ي��ة 
“ج�����ون أف����ري����ك” في 
ترتيبا  األخير  عددها 
خلمسني سيدة أعمال، 
األكثر تأثيرا بإفريقيا 
ال���ف���ران���ك���وف���ون���ي���ة، 
ت���ص���درت���ه رئ��ي��س��ات 
مقاوالت مغربية، على 
رأسهم مرمي بنصالح 
ش������ق������رون، رئ���ي���س���ة 

االحتاد العام ملقاوالت املغرب.
التجمعتي  ماما  هولدينغ”  “إينا  مجموعة  رئيسة  واحتلت 
ملجموعة  العامة  امل��دي��رة  بالرئيسة  متبوعة  الثانية،  الرتبة 
والرئيسة  زنيبر،  هولدينغ”،غيثة  “دي��ان��ا  الغذائية  الصناعة 
واملديرة  أخنوش،  اإلدريسي  سلوى  “أكسال”  ل�  العامة  املديرة 

العامة املنتدبة ل� “سهام فينانس” نادية فتاح.
باملكتب  التدبير  ومراقبة  للمالية  التنفيذية  املديرة  وج��اءت 
اإلداري  املجلس  ورئيسة  اكديرة،  غ��زالن  للفوسفاط،  الشريف 
العامة  صحة وفون غ��روب”، غيثة حللو، واملديرة   – “سهام  ل� 
“س��ي��ارات”،  واالستيراد  والتزويد  للتجهيز  املغربية  للشركة 
“إينوي”  ل�  العامة  املديرة  والرئيسة  العمراني،  كرمي  سعيدة 
نادية الفاسي الفهري، والكاتبة العامة ل� “إينا هولدينغ”، سارة 
ورئيسة  التازي،  ملياء  “سوثيرما”،  ل�  العامة  واملديرة  كرومي، 
العامة  وامل��دي��رة  مامو،  ليلى  سلف”  “وف��ا  ل�  امل��دي��ري  املجلس 
الرتب  التوالي  على  اجل��ب��اري،  جن��اة  “النتليسيا”،  املساعدة 
السابعة والثامنة، والتاسعة، واخلامسة عشر، والسادسة عشر 
لهذا  والعشرون،  والتاسعة  والعشرون،  والثمانية  والعشرون، 
التصنيف الذي يضم ممثلة واحدة للجزائر فقط. وأجري هذا 
كبريات  رئيسات  من  مائة  تضم  منتقاة  عينة  على  التصنيف 
حترير  مصلحة  قبل  م��ن  الفرانكوفونية،  بإفريقيا  امل��ق��اوالت 
وال��ذي اعتمدت فيه على ثالثة معايير، هي عدد  “جون أفريك” 
ورقم  االجتماعية،  رتبتها  تقييم  اجل  من  املقاولة  مستخدمي 
املفترض  والتأثير  االقتصادية،  قوتها  إب��راز  أجل  من  أعمالها 
املقاولة،  داخ��ل  حتتله  ال��ذي  املوقع  فيه  مبا  املقاولة،  لرئيسة 
وقدرتها على التأثير في القرارات االقتصادية والسياسية على 

املستويني الوطني والدولي.
بنصالح  مل��رمي  املتميز  املسار  إل��ى  أف��ري��ك”  “ج��ون  وتطرقت 
ش��ق��رون رئيسة االحت���اد ال��ع��ام مل��ق��اوالت امل��غ��رب، م��ذك��رة بأن 
ترشحها لرئاسة االحتاد سنة 2012 حازا إجماعا، إلى درجة أنه 
لم يتقدم أحد ملنافستها. وأضافت األسبوعية أن مرمي بنصالح 
شقرون، عضو باملجلس اإلداري ل� “اوتيلسات” وسويز والبنك 
املركزي املغربي على سبيل املثال ال احلصر، مشيرة إلى أنها 

تتمتع مبوهبة في ميدان التفاوض.


