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حفل استقبال رسمي بالرباط على شرف العاهل األردني
> افريك نيوز * الرباط

 
محمد  امل���ل���ك  اجل���ال���ة  ص���اح���ب     ترأس 
املنصرم   األرب��ع��اء  ي��وم  الله،  ال��س��ادس، نصره 
حفل  بالرباط،  امللكي  بالقصر  املشور  بساحة 
اجلالة  صاحب  ش��رف  على  رسمي  استقبال 
امللك عبد الله الثاني ابن احلسني ملك اململكة 
رسمية  بزيارة  يقوم  الذي  الهاشمية،  األردنية 

للمغرب.
الكرميني  العاهلني  م��وك��ب  وص���ول   ولدى 
صاحب اجلالة امللك محمد السادس وصاحب 
اجلالة امللك عبد الله الثاني ابن احلسني، إلى 
ال��رب��اط- سا،  م��ن مطار  ق��ادم��ا  السفراء  ب��اب 
امللكي  للحرس  تابعة  اخليالة  من  فرقة  قامت 
بخفره إلى غاية ساحة املشور بالقصر امللكي.

بخفر  تقوم  التي  الفرقة،  ه��ذه  أضفت   وقد 
لكبار  امللك لدى استقبال جالته  موكب جالة 
االستقبال  حفل  على  مميزا  طابعا  الضيوف، 
امللك  اجلالة  لصاحب  الذي خصص  الرسمي 
عبد الله الثاني بعاصمة اململكة، والذي يرقى 
إلى مستوى عاقات األخوة والصداقة القائمة 

بني املغرب واألردن.
 وبساحة املشور، توجه جالة امللك مرفوقا 
رشيد،  م��والي  األمير  امللكي  السمو  بصاحب 
ابن  الثاني  الله  عبد  امللك  اجل��ال��ة  وص��اح��ب 
جرت  حيث  ال��ش��رف��ي��ة،  املنصة  إل��ى  احل��س��ني، 
الوطنيني  النشيدين  نغمات  على  العلم  حتية 
طلقة   21 تطلق  املدفعية  كانت  بينما  للبلدين، 

ترحيبا مبقدم ملك اململكة األردنية الهاشمية.
امللك وضيفه  استعرض جالة  ذل��ك،  إث��ر     

الكبير، تشكيلة من احلرس امللكي أدت التحية 
صاحب  على  للسام  يتقدم  أن  قبل  الرسمية، 
اجلالة امللك عبد الله الثاني ، مرفوقا بصاحب 
السمو امللكي األمير غازي بن محمد بن طال 
الدينية  للشؤون  امللك  جالة  مستشاري  كبير 
غرفتي  ورئيسا  احلكومة،  رئيس  والثقافية، 
وأع��ض��اء  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  ال��ب��رمل��ان، ومستشارو 
للتخطيط،  ال��س��ام��ي  وامل����ن����دوب  احل���ك���وم���ة، 
ومحاربة  والغابات  للمياه  السامي  واملندوب 
املقاومني  لقدماء  السامي  واملندوب  التصحر، 

وأعضاء جيش التحرير.
   كما تقدم للسام على عاهل اململكة األردنية 
ال��ن��ق��ض،  ال��رئ��ي��س األول حمل��ك��م��ة  ال��ه��اش��م��ي��ة 

والوكيل العام للملك لدى هذه احملكمة، ورئيس 
األعلى  املجلس  ورئيس  الدستوري،  املجلس 
للحسابات، والوكيل العام للملك لدى املجلس، 
ورئ��ي��س امل��ج��ل��س االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي 
العلمي  للمجلس  ال��ع��ام  وال��ك��ات��ب  وال��ب��ي��ئ��ي، 
األع���ل���ى، ورئ���ي���س امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي حل��ق��وق 
اإلنسان، ووسيط اململكة، ورئيسة الهيئة العليا 
مجلس  ورئيس  البصري،  السمعي  لاتصال 
االستشاري  امللكي  املجلس  ورئيس  املنافسة، 

للشؤون الصحراوية.
    كما تقدم للسام على صاحب اجلالة امللك 
الكتابة اخلاصة جلالة  الثاني مدير  الله  عبد 
امللك، واحلاجب امللكي، والناطق الرسمي باسم 

الباط  وم��دي��ر  اململكة،  م���ؤرخ  امللكي  القصر 
امللكي، وبعض أعضاء الديوان امللكي، وعميد 
ورؤساء  بالرباط،  املعتمد  الدبلوماسي  السلك 
البعثات الدبلوماسية املعتمدة بالرباط، وكبار 
امللكية،  املسلحة  للقوات  العليا  القيادة  ضباط 
واملدير العام لألمن الوطني املدير العام ملراقبة 
ال��رب��اط- سا-  الوطني، ووال��ي جهة  ال��ت��راب 
القنيطرة، وممثلو الهيئات املنتخبة والسلطات 

احمللية املدنية والعسكرية.
امللك  جالة  على  للسام  تقدم  ذل��ك،  بعد     
أعضاء الوفد الرسمي املرافق لصاحب اجلالة 
امللك عبد الله الثاني ابن احلسني، والذي يتألف 
على اخلصوص، من السيد هاني امللقي رئيس 
وزراء اململكة األردنية الهاشمية، والسيد فايز 
الهاشمي،  امللكي  ال��دي��وان  رئ��ي��س  ال��ط��راون��ه 
والسيد علي الفزاع املستشار اإلعامي جلالة 
امل��ل��ك، وال��س��ي��د ع��ب��د ال��ل��ه وري���ك���ات ال��ع��دوان 
مستشار جالة امللك- مقرر مجلس السياسات 
ال��وط��ن��ي، والسيد م��ن��ار ال��دب��اس م��دي��ر دائ��رة 
الشؤون السياسية- الديوان امللكي الهاشمي، 
األردن��ي��ة  اململكة  سفير  ال��ك��اي��د  علي  وال��س��ي��د 

الهاشمية بالرباط.
   وتقدم، أيضا، للسام على صاحب اجلالة 
اململكة  س��ف��ارة  أع��ض��اء  ال��س��ادس  محمد  امللك 

األردنية الهاشمية بالرباط.
  كما تقدم للسام على صاحب اجلالة امللك 
عبد الله ابن احلسني، أعضاء بعثة الشرف التي 
االقتصاد  وزي��ر  من  اخل��ص��وص،  على  تتألف، 
واملالية السيد محمد بوسعيد، وسفير صاحب 
السيد  الهاشمية  األردن��ي��ة  باململكة  اجل��ال��ة 

محمد ستري.

لقاء بالديوان امللكي بالرباط 
بني جاللة امللك وعاهل اململكة 

األردنية الهاشمية
> افريك نيوز * الرباط

 

   عقد صاحب اجلالة امللك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب 
السمو امللكي األمير موالي رشيد،يوم األربعاء املنصرم  بالديوان امللكي 
بالرباط، لقاء مع صاحب اجلالة امللك عبد الله الثاني ابن احلسني ملك 
اململكة األردنية الهاشمية، الذي كان مرفوقا بصاحب السمو امللكي األمير 
الدينية  للشؤون  امللك  كبير مستشاري جالة  بن طال  بن محمد  غازي 

والثقافية.
وفي ختام هذا اللقاء، قام صاحب اجلالة امللك محمد السادس، حفظه 
الله، مبرافقة ملك اململكة األردنية الهاشمية إلى قصر الضيافة، حيث مقر 

إقامة صاحب اجلالة امللك عبد الله الثاني ابن احلسني.
مرفوقا  كان  ال��ذي  امللك،  جالة  لضيف  قدم  الضيافة،  قصر  ومبدخل 
على  جريا  واحلليب  التمر  رشيد،  موالي  األمير  امللكي  السمو  بصاحب 

التقاليد املغربية األصيلة.
امللكي  بالقصر  املشور  ذلك، بساحة  قبل  ت��رأس،  قد  امللك  وكان جالة 
بالرباط، حفل استقبال رسمي على شرف صاحب اجلالة امللك عبد الله 
بزيارة  يقوم  الذي  الهاشمية،  األردنية  اململكة  ملك  احلسني  ابن  الثاني 

رسمية للمغرب.

امللك محمد السادس والعاهل األردني يدشنان التظاهرة 
الثقافية والفنية »إشعاع إفريقيا من العاصمة«

> افريك نيوز * الرباط

    أش�����رف امل���ل���ك م��ح��م��د ال���س���ادس، 
وامل���ل���ك ع��ب��د ال��ل��ه ال��ث��ان��ي اب���ن احل��س��ني 
ع���اه���ل امل��م��ل��ك��ة األردن����ي����ة ال��ه��اش��م��ي��ة، 
محمد  مب��ت��ح��ف  م�����ارس   23 اخل��م��ي��س 
ال����س����ادس ل��ل��ف��ن احل����دي����ث وامل���ع���اص���ر 
الثقافية  التظاهرة  تدشني  على  بالرباط، 
العاصمة«. من  إفريقيا  »إشعاع   والفنية 
وحت���ت���ف���ي ه�����ذه ال���ت���ظ���اه���رة، امل��ن��ظ��م��ة 
حت���ت ال��رع��اي��ة ال��س��ام��ي��ة ل��ل��م��ل��ك محمد 
ال��س��ادس، م��ن ط��رف امل��ؤس��س��ة الوطنية 
الفاعلني  من  عدد  مع  وبتعاون  للمتاحف، 
ال��ث��ق��اف��ي��ني وامل��ؤس��س��ات��ي��ني امل���غ���ارب���ة، 
ب��ال��ف��ن اإلف���ري���ق���ي ع��ب��ر ت��س��ل��ي��ط ال��ض��وء 
التعبيرية. أمناطه  وتنوع  دينامية   على 
وي��ن��س��ج��م ه�����ذا احل������دث ال����ه����ام، ال����ذي 
ستحتضنه الرباط »مدينة األنوار، عاصمة 
امل��غ��رب ال��ث��ق��اف��ي��ة« إل���ى غ��اي��ة 28 أب��ري��ل 
التي  اجلهود  مع  االنسجام،  متام  املقبل، 
الثقافة  أجل جعل  امللك من  يبذلها جالة 
رافعة حقيقية للتنمية، وعاما محفزا على 
وآلية  الثقافات،  ومت��ازج  الشعوب  تقارب 
والتبادل. االنفتاح  التسامح،  قيم   لنشر 
وب����ه����ذه امل���ن���اس���ب���ة، ق�����ام امل���ل���ك م��ح��م��د 
ال����س����ادس وض��ي��ف��ه ال��ك��ب��ي��ر امل���ل���ك عبد 
ال��ل��ه ال��ث��ان��ي اب��ن احل��س��ني ب��زي��ارة ثاثة 
التظاهرة،  ه��ذه  إط��ار  في  أع��دت  معارض 
وه������ي »ن�����ظ�����رة م����ع����اص����رة ع���ل���ى ال���ف���ن 
و«تكرمي«. مشترك«،  وجود  و«   اإلفريقي«، 
الفن  على  معاصرة  »نظرة  معرض  ويقدم 
الفنية  التحف  م��ن  مجموعة  اإلف��ري��ق��ي« 
ت��ع��ود مل��ج��م��وع��ة خ���اص���ة، وتتيح  ال��ت��ي 
ل��وح��ات وم��ن��ح��وت��ات لفنانني  م��ن خ���ال 
سامبا  شيري  قبيل  من  مرموقني،  أفارقة 
الكونغو  جمهورية  م��ن  شيرين  وش��ي��ري 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، وس��ي��ب��ري��ان ت��وك��وداغ��ب��ا 
م��ن ال��ب��ن��ني، وك���وام���ي أك��وت��و م��ن غ��ان��ا، 

وبني  أونوبراغبيا  أوبوميوما  وب���روس 
استكشاف  من  نيجيريا،  من  أوساغايي 
 اجت����اه����ات ال���ف���ن اإلف���ري���ق���ي امل��ع��اص��ر.
وتعرض هذه املجموعة، التي تعتمد تنوع 
إفريقيا  فنا  الفنية،  املواضيع ومعاجلتها 
ال��ذاك��رة  ج����ذوره يستحضر  ف��ي  راس��خ��ا 
ويسلط  والشعبية،  القبلية  التقليدية، 
الناجتة  التهجني  ع��ام��ات  على  ال��ض��وء 
واالقتصادية. الفنية  العوملة  تأثير   بفعل 
أم�����ا »وج��������ود م���ش���ت���رك« ف���ه���و م��ع��رض 
ي����روي جت��رب��ت��ني ل��ل��ع��ودة إل����ى اجل����ذور 
ب�������األرض اإلف���ري���ق���ي���ة ل��ل��ف��ن��ان��ني ك��وك��ا 
ن�����ت�����ادي )ف�����ن�����ان ت��ش��ك��ي��ل��ي ف���رن���س���ي- 
 ك��ون��غ��ول��ي( ووه��ي��ب ش��ح��ات��ة )ت��ون��س(. 
وي��ش��ك��ل اإلن���س���ان وإب�����راز ك��ن��ه��ه م��ح��ور 
يحاوالن  ال��ل��ذان  الفنانني  هذين  اشتغال 
تبديد حواجز اجلهل ومساءلة كل فرد على 
حدة حول املكانة املركزية التي يحظى بها 

اإلنسان، مع االحتفاء باألرض اإلفريقية.
وي����ع����د امل����ع����رض ال���ث���ال���ث »ت����ك����رمي« 
فوتوغرافيني  م��ص��وري��ن  لثاثة  تكرميا 
ال���ب���ق���اء،  دار  إل�����ى  ان���ت���ق���ل���وا  م��ل��ه��م��ني 
وه����م م���ال���ك س��ي��دي��ب��ي »روب����ورت����اج����ات 
م��ال��ي��ة«، ول��ي��ل��ى ال��ع��ل��وي ب »امل��غ��ارب��ة«، 

 وع��ث��م��ان دي��ل��م��ي ب »م��وس��ي��ق��ى احل���ال«.
وعاوة عل هذه املعارض، ستتميز تظاهرة 
»إشعاع إفريقيا من العاصمة« بأنشطة ثقافية 
مكثفة: 36 حدثا في 18 مكان، منها باخلصوص 
املكتبة الوطنية للمملكة املغربية، متحف بنك 
املغرب، رواق باب الرواح، رواق باب الكبير، 
لصندوق  التعبيري  ال��ف��ض��اء  ال��ف��ن��ون،  فيا 
املغربية(.  اململكة  أكادميية  والتدبير،  اإليداع 
وستنظم معارض للفنون التشكيلية وقطع من 
املوروث، وحفات موسيقية، وعروض ألشرطة، 
 ون������دوات، وت��ظ��اه��رات ل��ل��ف��ن��ون احل��ض��ري��ة.
املالي  التشكيلي  الفنان  قدم  املناسبة،  وبهذه 
عبدوالي كوناتي، الذي يعرض حتفه في إطار 
لصندوق  التعبيري  بالفضاء  التظاهرة  هذه 
اإلي�����داع وال��ت��دب��ي��ر، جل��ال��ة امل��ل��ك وص��اح��ب 
احلسني  اب��ن  الثاني  الله  عبد  امللك  اجلالة 
 ألبوما يستعرض مختلف لوحاته وإبداعاته.
وف�����ي أع����ق����اب زي�������ارة امل����ع����ارض ال���ث���اث���ة، 
ق����ام ع���اه���ل امل��م��ل��ك��ة األردن����ي����ة ال��ه��اش��م��ي��ة 
ب��ال��ت��وق��ي��ع ف����ي ال���ك���ت���اب ال���ذه���ب���ي مل��ت��ح��ف 
وامل��ع��اص��ر. احل��دي��ث  للفن  ال��س��ادس   محمد 
وفي ختام حفل التدشني، قام امللك محمد 
الثاني  الله  عبد  امللك  مبرافقة  السادس، 

ابن احلسني إلى مقر إقامته.
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امللك يستقبل سعد الدين العثماني ويعينه رئيسا 
للحكومة ويكلفه بتشكيل احلكومة اجلديدة

>  افريك نيوز * الرباط

امللكية  القصور  وزارة  أعلنت 

، أن  وال��ت��ش��ري��ف��ات واألوس���م���ة 
امل���ل���ك محمد  ص���اح���ب اجل���ال���ة 
ال���س���ادس، ن��ص��ره ال��ل��ه وأي����ده، 
املنصرم  اجل��م��ع��ة  ي���وم  استقبل 

البيضاء،  بالدار  امللكي  بالقصر 
السيد سعد الدين العثماني، عن 
وعينه  والتنمية،  العدالة  ح��زب 
وكلفه  للحكومة  رئيسا  جالته 

بتشكيل احلكومة اجلديدة.
وفي ما يلي نص الباغ:

امللكية  القصور  وزارة  “تعلن 
والتشريفات واألوسمة أن صاحب 
ال��س��ادس،  امل��ل��ك محمد  اجل��ال��ة 
يومه  وأيده، استقبل  الله  نصره 
اجلمعة 18 جمادى الثانية 1438 
 2017 م�����ارس   17 امل���واف���ق  ه، 
البيضاء،  بالدار  امللكي  بالقصر 
السيد سعد الدين العثماني، عن 
وعينه  والتنمية،  العدالة  ح��زب 
ال��دس��ت��ور،  ، مبقتضى  ج��ال��ت��ه 
بتشكيل  وكلفه  للحكومة،  رئيسا 

احلكومة اجلديدة”

العثماني يقرر بدا املشاروات لتشكيل احلكومة مع جميع 
األحزاب السياسية املمثلة في البرملان بدون استثناء

> افريك نيوز * الرباط

العثماني،  ال��دي��ن  أك��د سعد     
رئيس احلكومة املكلف، أنه سيبدأ 
في مشاروات تشكيل احلكومة مع 
املمثلة  السياسية  األحزاب  جميع 

في البرملان. 
العثماني،  ال��دي��ن  س��ع��د  وأك���د 
الرسمي  املوقع  نقله  تصريح  في 
حل����زب ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة، أن��ه 
سيشرع في بدء مشاورات تشكيل 
احل���ك���وم���ة م���ع ج��م��ي��ع األح�����زاب 
ال��ب��رمل��ان. ف��ي  املمثلة   السياسية 
اجتماع  عقب  العثماني،  وأض��اف 
لألمانة العامة حلزب »البيجيدي«، 
اليوم األحد، »أنه بعد لقاء األمانة 
التي  وامل��ش��اورات  للحزب  العامة 
شهدها، تقرر بدء املشاورات األولى 

لتشكيل احلكومة، بعقد لقاءات مع 
املمثلة  السياسية  األحزاب  جميع 
نتائج  حسب  تباعا،  البرملان  في 
األخيرة«. التشريعية   االنتخابات 
ال������دورة االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  أن  ي��ذك��ر 
العدالة  حل��زب  الوطني  للمجلس 
وال��ت��ن��م��ي��ة، ال��ت��ي ان��ع��ق��دت أم��س 

األح����د، ف��وض��ت ل��ألم��ان��ة ال��ع��ام��ة 
ل�«املصباح«، »اتخاذ كافة القرارات 
الازمة من أجل مواكبة مشاورات 
بتشكيلها  املكلف  رئيس احلكومة 
في إطار املنهجية التي عبر عنها 
احلزب واملعطيات التي ستفرزها 

جوالت التفاوض«.

عبد احلق العربي: »البيجدي« سيتشاور مع«البام« واالحتاد االشتراكي وال زال متشبثا باألغلبية السابقة
> افريك نيوز * الرباط

الدين  املعني سعد  رئيس احلكومة  أعلن     
العثماني ي��وم األح��د 19 م��ارس اجل��اري، أنه 
سيشرع في بدء مشاورات تشكيل احلكومة مع 
جميع األحزاب السياسية املمثلة في البرملان، 
وهو ما رجحه البعض بكونه ميثل إشارة من 
“البيجدي” من أجل التحالف مع حزب األصالة 

واملعاصرة.
وف�����ي ه�����ذا ال����س����ي����اق، ش������ّدد ع���ب���د احل���ق 
والتنمية،  العدالة  حلزب  العام  العربي املدير 
قائا:  في اتصال هاتفي مبوقع “نون بريس” 
“أوال هذه جولة للمشاورات بخصوص تشكيل 
احلكومة املقبلة، وستجرى مع جميع األحزاب 
البرملان، مبا فيها حزب  السياسية املمثلة في 

األصالة واملعاصرة وحزب االستقال واالحتاد 
االشتراكي وغيرها وهو ما مت االتفاق عليه مع 
العثماني،  الدين  سعد  املعني  احلكومة  رئيس 
خال أشغال املجلس الوطني حلزب “البيجدي” 

السبت املاضي”.
تتعلق  ال  أن هذه اجلولة،  العربي،  وأوضح 
باملفاوضات احلكومية، وإمنا تهم املفاوضات 
حيث  عدمه،  من  احلكومة  في  املشاركة  ح��ول 
السياسية،  األح�����زاب  إل���ى  االس��ت��م��اع  سيتم 

وانتظاراتهم فقط.
وخلص العربي، إلى أن التحالفات بخصوص 
فيها  ح��س��م��ت  أن  س��ب��ق  امل��ق��ب��ل��ة  احل���ك���وم���ة 
التوجهات العامة لألمانة العامة حلزب العدالة 
للحزب  الوطني  املجلس  وأك��ده��ا  والتنمية، 
“البيجيدي”  أن  إلى”  مشيرا  املاضي،  السبت 
ال زال متشبثا بنفس التوجه السابق واملتعلق 

باألغلبية احلكومية السابقة”.
في  العثماني،  ق��ال  ذي ص��ل��ة،  س��ي��اق  وف��ي 
االل��ك��ت��رون��ي  امل��وق��ع  أورده  صحفي  ت��ص��ري��ح 
حلزب العدالة والتنمية، إن  قرار املشاورات مع 
األحزاب املمثلة في البرملان، جاء على إثر لقاء 
19 مارس  للحزب األحد  العامة  األمانة  عقدته 
اجل���اري، وت��ق��رر ف��ي ض��وئ��ه “ب���دء امل��ش��اورات 
مع  ل��ق��اءات  بعقد  احل��ك��وم��ة،  لتشكيل  األول���ى 
البرملان  في  املمثلة  السياسية  األحزاب  جميع 
التشريعية  االنتخابات  نتائج  حسب  تباعا، 

األخيرة”.
وكان املجلس الوطني حلزب العدالة والتنمية 
الذي عقد أمس السبت دورة استثنائية مبدينة 
سا، قد عبر عن دعمه لرئيس احلكومة املعني، 
بتشكيل  لإلسراع  املاسة  احلاجة  على  مؤكدا 

احلكومة استجابة للتوجيهات امللكية.
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    في ب��ادرة حسنة ، كسر ، سعد 
الدين العثماني، احلواجز مع »حزب 
اجلرار«؛ وذلك  باستقبال أمينه العام، 
مشاورات  إطار  في  العماري،  إلياس 

تشكيل احلكومة.
املعني  احلكومة  رئيس  العثماني، 
من طرف امللك محمد السادس ، خلفا 
قرار  عقب  السابق،  احلكومة  لرئيس 
امللك محمد السادس إبعاد عبد اإلله 
العدالة  العام حلزب  األمني  بنكيران، 
وال��ت��ن��م��ي��ة، م��ن م��ه��ام��ه وإع���ف���اءه من 
تشكيل احلكومة، بعد تعثره ألزيد من 
إلى حيز  إخراجها  أشهر عن  خمسة 
أعضاء  جانب  إلى  استقبل  الوجود، 
ل��ل��ح��زب »كبير  م��ن األم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
بعدما  ال��ع��م��اري،  إل��ي��اس  الباميني«، 
تعذر عليه ذلك صباح اليوم الثاثاء، 
لتزامن موعد اللقاء مع نشاط لرئيس 

جهة طنجة تطوان احلسيمة.
وح����رص ال���ع���م���اري، ال����ذي ي��دخ��ل 
م��ق��ر ح���زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ألول 
االستعانة  على  انتخابه،  منذ  م��رة 
للحزب،  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل��س  برئيسة 
للتشاور  املنصوري،  الزهراء  فاطمة 
م��ع رئ��ي��س احل��ك��وم��ة اجل��دي��د، ال��ذي 

راف���ق���ه ف���ي م���ش���اورات���ه ع��دد 
العامة  األم��ان��ة  أع��ض��اء  م��ن 
ل�����«ح����زب امل���ص���ب���اح«، وِف���ي 
الرميد  مصطفى  مقدمتهم 

ومحمد يتيم.
الذي  اللقاء  نهاية  وعقب 
ج��م��ع��ه ب��رئ��ي��س احل��ك��وم��ة، 
ورئ���ي���س امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي 
حل���زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، 
والذي دام حوالي 45 دقيقة، 
ف��ي تصريح  ال��ع��م��اري  ق���ال 
للصحافيني،أن احلزب ال يزال 
على موقفه الذي اتخذه غداة 
انتخابات  نتائج  اإلعان عن 

7 أكتوبر.
أن  »يجب  العماري،  وق��ال 
واحل��وار  اللقاء  ف��ي  نستمر 
مختلفة  مواقع  في  كنا  ول��و 
ل��ي��س ف��ق��ط ب��ي��ن��ن��ا ك��ح��زب��ني، 

ول��ك��ن م���ع ال��ت��ع��ب��ي��رات ال��س��ي��اس��ي��ة 
احل��وار  فضيلة  ألن   )...( امل��وج��ودة 

مهمة جدا«.
وبخصوص مشاركة حزب األصالة 
املقبلة،  احل��ك��وم��ة  ف��ي  وامل��ع��اص��رة 
يبقى  األم��ر  ه��ذا  أن  العماري  اعتبر 
بالنسبة للطرفني، إلى حدود الساعة، 
ذاته  الوقت  سابقا ألوان��ه، مثمنا في 
العثماني  يتبعها  ال��ت��ي  املنهجية 

لتشكيل األغلبية احلكومية.
تشكيل  م���ش���اورات  وس��ت��ت��واص��ل 
مع  لقاءات  بعقد  احلكومية  األغلبية 
واالحت��اد  الشعبية،  احل��رك��ة  أح���زاب 
والتقدم  الشعبية  للقوات  االشتراكي 

واالشتراكية.
وس��ج��ل ال��ع��م��اري ف��ي ه��ذا الصدد 
وأن  مكانه«،  في  م��ازال  »اجلميع  أن 
»ح���زب األص���ال���ة وامل��ع��اص��رة م���ازال 
بعد  عنه  عبر  ال��ذي  مبوقفه  متشبثا 

املعارضة«،  موقع  وهو  االنتخابات، 
النقاش  الساعة،  ح��دود  »إل��ى  وزاد: 
ح���ول ال��وج��ود ف��ي احل��ك��وم��ة سابق 
إل��ى  الصحافيني  دع���ا  ك��م��ا  ألوان�����ه«؛ 
س���ؤال رئ��ي��س احل��ك��وم��ة ح��ول طلبه 

مشاركة »البام« من عدمه.
ال��ع��م��اري ق���ال ف���ي ت��ص��ري��ح��ه إن 
»امل��ن��ه��ج��ي��ة ال��ت��ي اخ���ت���اره���ا رئ��ي��س 
احل��ك��وم��ة ج��ي��دة، وه���ذا ال يعني أن 
ما قام به بنكيران غير جيد«، موردا: 

»أح���ت���رم اجل���م���ي���ع.. سي 
ب��ن��ك��ي��ران وال��ع��ث��م��ان��ي.. 
عاديا،  ك��ان  ال��ي��وم  اللقاء 
ش����رب����ن����ا ك��������أس ش����اي 
وحت���دث���ن���ا ب��األم��ازي��غ��ي��ة 
ف��ي إط���ار ان��ف��ت��اح رئيس 
احل��ك��وم��ة ع��ل��ى األح���زاب 

السياسية«
العماري،  إلياس  وك��ان 
األمني العام حلزب األصالة 
واملعاصرة، أعلن مباشرة 
ب��ع��د ي���وم���ني م���ن ن��ت��ائ��ج 
ان��ت��خ��اب��ات ال��س��اب��ع من 
األصالة  حزب  أن  أكتوبر 
وامل�����ع�����اص�����رة م��ت��م��س��ك 
مب��وق��ع��ه ف���ي امل��ع��ارض��ة، 
م��ش��ددا ع��ل��ى ق����راره ع��دم 
التحالف مع حزب العدالة 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ذي ت��ص��در 

نتائج االنتخابات التشريعية.
وف��ي��ا  ح���زب���ه س��ي��ظ��ل  إن  وق������ال 
معلنا  أجله،  من  الذي جاء  للمشروع 
أنه »سيظل يواجه مشروع النكوصية 
والشمولية«، وأنه »لن يكون جزءا من 
تدبير يستهدف قتل األمل والطموح«، 
و«ي��ع��د امل��غ��ارب��ة ب��ال��دف��اع م��ن موقعه 
الدميقراطية  قيم  ع��ن  املعارضة  ف��ي 

واحلداثة«.

العماري: حزب األصالة واملعاصرة متشبث مبوقفه من عدم املشاركة في احلكومة 
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    استقبل  سعد الدين العثماني، رئيس 
احل��ك��وم��ة امل��ع��ني م��ن ط���رف امل��ل��ك محمد 
احل��ك��وم��ة،  بتشكيل  وامل��ك��ل��ف  ال���س���ادس، 
االمني العام حلزب احلركة الشعبية محند 
العنصر ، في اطار مشاوراته مع األحزاب 
بهدف  ال��ب��رمل��ان،  ف��ي  املمثلة  السياسية 

فيها  فشل  ال��ت��ي  األغلبية  إل��ى  ال��وص��ول 
سلفه عبد اإلله بنكيران، األمني العام حلزب 
العدالة والتنمية، املعفى من مهام تشكيل 
احلكومة بعد تعثره ألزيد من خمسة أشهر 

في إخراجها إلى حيز الوجود.
وبينما سبق للعنصر أن صرح، بعدما 
دش���ن امل����ش����اورات م���ع رئ��ي��س احل��ك��وم��ة 
السابق، بأن حلزبه مجموعة من الشروط 
لدخول احلكومة؛ لم يبد كبير احلركيني أي 

اعتراض على املشاركة في حكومة العدالة 
املساعدة  ي��د  بتقدمي  متعهدا  والتنمية، 

لرئيس احلكومة اجلديد.
»عبرنا  الصدد:  هذا  في  العنصر  وق��ال 
للحركة  ك��وف��د مم��ث��ل  ل��رئ��ي��س احل��ك��وم��ة 
املساعدة  تقدمي  في  رغبتنا  عن  الشعبية 
له لينجح في املهمة التي كلفه بها جالة 
امللك«، مضيفا أن »احلديث كان متمحورا 
ح����ول ال���ط���رق ال��ت��ي مي��ك��ن ب��ه��ا إخ����راج 

احلكومة بسرعة«.
ال��ع��ن��ص��ر، ال�����ذي ك����ان م���رف���وق���ا في 
م��ش��اورات��ه األول���ى م��ع رئ��ي��س احلكومة 
عضو  أمسكان،  سعيد  م��ن  بكل  اجل��دي��د 
املكتب السياسي للحزب، ومحمد أوزين، 
الناطق الرسمي باسم »السنبلة«، أوضح 
ف���ي ت��ص��ري��ح��ات ص��ح��اف��ي��ة ع��ق��ب لقائه 
له  املعني  احلكومة  »رئيس  أن  العثماني 
من املؤهات ما سيمكنه من النجاح في 
جئنا  األول  اللقاء  »في  مضيفا:  مهمته«، 
من أجل تقدمي التهاني لرئيس احلكومة، 
التي حصل  للثقة  امتنانا  له عن  ولنعبر 

عليها من طرف جالة امللك«.

أخنوش : »نريد الدخول في احلكومة مع 
العثماني.. وسنشتغل معه كرئيس للحكومة«.

> افريك نيوز * الرباط

اس���ت���ق���ب���ل رئ���ي���س احل��ك��وم��ة 
العثماني  ال��دي��ن  س��ع��د  اجل��دي��د 
مبقر    ، الثاثاء  اليوم  صباح   ،
ح����زب ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة ،ف��ي 
احلكومة  لتشكيل  التشاور  اطار 
الوطني  التجمع  ح��زب  رئيس    ،
ل��ألح��رار، ع��زي��ز أخ��ن��وش، ال��ذي 
العام حلزب  باألمني  مرفوقا  كان 
االحتاد الدستوري، محمد ساجد؛ 
وذلك تأكيدا للتحالف الذي أعلنه 
املستوى  على  مدة  منذ  الطرفان 

البرملاني.
ع��زي��ز أخ��ن��وش، رئ��ي��س ح��زب 
ق��ال:  ل��ألح��رار،  الوطني  التجمع 
والتجمع  الدستوري  حزبي  »إن 
ي�����ؤي�����دان ال���ع���ث���م���ان���ي ك��رئ��ي��س 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ف���ي خ��دم��ة ال���وط���ن«، 
م��ض��ي��ف��ا: »ن���ري���د ال����دخ����ول في 
احلكومة مع العثماني، وسنشتغل 

معه كرئيس للحكومة«.
العثماني،  أم��ام  أك��دا  احلزبان 
بحسب ما صرح به رئيس حزب 
ل��ل��ص��ح��اف��ي��ني عقب  »احل���م���ام���ة« 
ي���ري���دان حكومة  أن��ه��م��ا  ال��ل��ق��اء، 
قوية ومنسجمة، وقال: »نثق في 

العبرة  أخ��ذ  وي��ج��ب  العثماني، 
والوقت الكافيني لتشكيل األغلبية 

مبا يخدم مصالح الباد«.
اج��ت��م��اع  ت������رأس  أن  وس���ب���ق 
للتجمع  املشترك  النيابي  الفريق 
ال���وط���ن���ي ل����ألح����رار واالحت������اد 
الدستوري كل من عزيز أخنوش، 
لألحرار،  الوطني  التجمع  رئيس 
وم��ح��م��د س���اج���د، األم����ني ال��ع��ام 
حيث  الدستوري،  االحتاد  حلزب 
على  بينهما  حت��ال��ف  ع��ن  أع��ل��ن��ا 

املستوى البرملاني.
ووفقا لباغ مشترك صدر عن 
احلزبني، فقد أكد رئيسا احلزبني 
»على املبادئ واألسس املشتركة، 
ال��ت��ي دف��ع��ت ك��ا احل��زب��ني إل��ى 
برملاني  فريق  في  معا  االنخراط 
األول���ى«،  الغرفة  داخ��ل  مشترك 
كما شدد اجلانبان على استدامة 
ه���ذا االحت����اد ال���ذي ي��ه��دف إل��ى 
بناء فريق قوي ومتجانس قادر 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ف���ي ان��س��ج��ام ت��ام 
ودعم  املشتركة  املصالح  خلدمة 
للدولة،  العمومية  ال��س��ي��اس��ات 
صوت  إس��م��اع  بأهمية  منوهني 
التي  املناطق  مختلف  مواطني 
مي��ث��ل��ه��ا ك���ل ع��ض��و م���ن أع��ض��اء 

الفريق النيابي املشترك.

العنصر: جئنا لتقدمي املساعدة للعثماني  لينجح 
في املهمة التي كلفه بها جاللة امللك 

العماري : عندما يتعلق األمر مبصلحة وطني أفضل املوت على اخليانة مهما كلف األمر.
 >  افريك نيوز * الرباط

   رحب الياس العماري ، األمني العام 
حلزب األصالة واملعاصرة،  بتعيني 
رئيسا  ال��ع��ث��م��ان��ي،  ال���دي���ن  س��ع��د 
على  م��ش��ددا  اجل��دي��دة،  للحكومة 
تقديره  ملا بذله عبد اإلله بنكيران 

كرئيس للحكومة السابقة.
العماري الذي كان يتحدث يوم 
امس السبت ، في كلمة له مبناسبة 

الثالثة  ال��ن��س��خ��ة  أش��غ��ال  ان��ع��ق��اد 
للمؤمتر اجلهوي للحزب بجهة طنجة 

تطوان احلسيمة، قال إن مختلف اآلراء 
املعبر عنها بخصوص التحول اجلديد هي 

آراء شخصية ال تلزم احلزب ومؤسساته. مؤكدا أن 
التخاذ  الوحيدة  املؤهلة  هي  احلزب  أجهزة 

قرار وموقف بهذا الشأن.
وأوض������ح ال���ع���م���اري ف���ي ك��ل��م��ت��ه، 
بحسب ما أورده املوقع اإللكتروني 
ل�”البام”،أن حزبه اتخذ املوقف يوم 
8 أكتوبر في باغ رسمي للمكتب 
السياسي، واحلزب املتخذ للقرار 
هو نفسه صاحب احلق في تغيير 
يأتي  ويوم   ” مستطردا:  املوقف، 
سأكون  موقفا،  علينا  ليملي  أحد 
م��ض��ط��را ألع���ل���ن ع���ن ان��س��ح��اب��ي، 
فعندما يتعلق األمر مبصلحة وطني، 
كلف  مهما  اخليانة  على  امل��وت  أفضل 

األمر”.

االستقالل يتجاهل »اإلبعاد« ويعود للتمسك 
باملشاركة في حكومة العثماني

> افريك نيوز * الرباط

    أع��ل��ن ح���زب االس��ت��ق��ال، 
تشبثه  الثاثاء،  اليوم  صبيحة 
ب��امل��ش��ارك��ة ف���ي ح��ك��وم��ة سعد 
ال���دي���ن ال��ع��ث��م��ان��ي ال����ذي ع��نّي 
السابق  احلكومة  لرئيس  خلفا 
عقب قرار امللك محمد السادس 
إبعاد عبد اإلله بنكيران، األمني 
والتنمية،  العدالة  حلزب  العام 
وإع��ف��ائ��ه م���ن ت��ش��ك��ي��ل��ه��ا، بعد 
أشهر  خمسة  م��ن  ألزي��د  تعثره 
عن إخراجها إلى حيز الوجود.

تأكيد احلزب جاء عقب اللقاء 

ال����ذي ج��م��ع رئ��ي��س احل��ك��وم��ة 
العثماني،  الدين  سعد  اجلديد، 
بلجنة ثاثية من حزب »امليزان«، 
ت��غ��وان ومحمد  ب��وع��م��ر  ت��ض��م 
السوسي وحمدي ولد الرشيد، 
أع���ض���اء ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
ومتثل احلزب استنادا إلى قرار 
انعقد  ال���ذي  ال��وط��ن��ي  مجلسه 

بتاريخ 30 دجنبر املاضي.
وأع���ل���ن م��ح��م��د ال��س��وس��ي، 
حلزب  التنفيذية  اللجنة  عضو 
االستقال، في تصريح صحافي 
ب��رئ��ي��س احلكومة  ل��ق��ائ��ه  ع��ق��ب 
مبقر حزب العدالة والتنمية، أن 
قيادة االستقال تلّقت دعوة من 

على  التأكيد  وج��ّدد  العثماني، 
في  املشاركة  من  احلزب  موقف 
احلكومة الذي مت اتخاذه خال 

أكتوبر املاضي.
وق�����ال ال���س���وس���ي: »ن��ت��م��ن��ى 
رئ���ي���س احل��ك��وم��ة  ي��ت��م��ك��ن  أن 
م���ن إجن�����از امل��ه��م��ة وت��ش��ك��ي��ل 
»ق���رار  أن  مضيفا  احل��ك��وم��ة«، 
ح��زب االس��ت��ق��ال ات��خ��ذ، وه��ذا 
املعّبر عنه  ي��زال ه��و  ال��ق��رار ال 
حاليا، ونتمنى التوفيق لرئيس 

احلكومة«.
وك���ان ش��ب��اط ق��د ف���ّوض، في 
وق��ت س��اب��ق، ج���زءا م��ن مهامه 
لكل  »امليزان«  عام حلزب  كأمني 
من عبد القادر الكيحل وعبد الله 
مضيان،  ال��دي��ن  ون��ور  البقالي 
تدبير  تفويض  ج��رى  ح��ني  ف��ي 
م���ش���اورات ت��ش��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة 
ومحمد  تغوان  بوعمر  من  لكل 
السوسي وحمدي ولد الرشيد.

الوطني  للمجلس  قرار  وكان 
ل��ل��ح��زب ق���د أج���م���ع، ف���ي دورة 
في  املشاركة  على  استثنائية، 
احل��ك��وم��ة امل��ق��ب��ل��ة؛ وذل����ك »م��ن 
أج���ل االص��ط��ف��اف إل���ى ج��ان��ب 
الدميقراطية،  الوطنية  القوى 
للمصلحة  ت��ام  استحضار  ف��ي 

العامة للوطن«.

امللك يعطي انطالق بناء مركز لألمراض النفسية بالدار البيضاء
> افريك نيوز * الرباط

ال��س��ادس،  امل��ل��ك محمد  ق���ام 
ب��وض��ع احل��ج��ر األس���اس لبناء 
النفسي  التأهيل  إلع��ادة  مركز 

واالجتماعي بالدار البيضاء.
وذكرت وكالة املغربي العربي 
الذي  املشروع  هذا  أن  لألنباء، 
رص���دت ل��ه اس��ت��ث��م��ارات بقيمة 
14 م��ل��ي��ون دره����م، وامل��ن��ف��ذ من 
اخلامس  محمد  مؤسسة  طرف 
زخم  لتعزيز  ي��أت��ي  للتضامن، 
ال��ت��آزر وال��ت��ع��اون ال���ذي حتث 
عليه احلملة الوطنية للتضامن 

-15 25 مارس.
وك��ان حسني ال���وردي، وزي��ر 
الصحة، قد قال في وقت سابق 
امل��ائ��ة من  ف��ي   49 إن ح��وال��ي 
امل��غ��ارب��ة ي��ع��ان��ون م��ن أم���راض 

نفسية وعقلية.
وع�����ن امل����رك����ز ال������ذي وض���ع 
لبنائه،  األس����اس  احل��ج��ر  امل���ك 
ف��ي��ش��ك��ل ج����زء م���ن ال��ب��رن��ام��ج 
ال��ط��ب��ي- االج��ت��م��اع��ي ل��ل��ق��رب 
ال���دار  جل��ه��ة   )2020  2016-(
ال���ب���ي���ض���اء- س���ط���ات، وال����ذي 
ت��ش��رف ع��ل��ي��ه م��ؤس��س��ة محمد 
التكفل  من  للتضامن،  اخلامس 
ب��امل��رض��ى ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 

مرض  عن  ناجتة  نفسية  إعاقة 
نفسي حاد ومزمن، وذلك بغية 
عن  املترتبة  التداعيات  تقليص 
اندماجهم  هذه اإلعاقة وحتفيز 

االجتماعي واملهني.
املرضى  امل��رك��ز  سيمكن  كما 
اخل��اض��ع��ني ل��ل��ع��اج، وال��ذي��ن 
يقدر عددهم بأزيد من 1300 في 
العزلة  عن  االبتعاد  من  السنة، 
النفسي،  امل��رض  يسببها  التي 
ق��درات��ه��م  ت��ط��وي��ر  ك��م��ا سيحفز 
ال��ع��ائ��ق��ي��ة، واك��ت��س��اب بعض 
ال���ك���ف���اءات امل��ه��ن��ي��ة وحت��س��ني 

شعورهم باالرتياح.
وس���ي���ش���ي���د م����رك����ز إع�������ادة 
االجتماعي،  النفسي-  التأهيل 

املغطاة  مساحته  ستبلغ  ال��ذي 
مركز  داخ���ل  م��رب��ع،  متر   1820
ال����ط����ب ال���ن���ف���س���ي اجل���ام���ع���ي 
اب����ن رش�����د، وس��ي��ش��ت��م��ل على 
ق���ط���ب ع���اج���ي ي���ض���م ق���اع���ات 
لتخصص علم النفس، والعاج 
طريق  عن  والعاج  النفساني، 
ال��ع��م��ل، وامل��اح��ظ��ة وال���راح���ة، 
وم��ج��م��وع��ات ال���دع���م، وع��ي��ادة 
طبية. كما سيحتوي على قطب 
س��وس��ي��و- ت���رب���وي )ورش�����ات، 
ق����اع����ات ل�����ل�����دروس، ال��ت��ع��ب��ي��ر 
اجل��س��دي وال��ف��ن��ي، ال��ري��اض��ة، 
وقطب  ومكتبة(،  للحاقة،  قاعة 
ل��اس��ت��ق��ب��ال  وف����ض����اء  إداري 

والضيافة.
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امللك يترأس حفل تقدمي مشروع املدينة اجلديدة 
املندمجة  لطنجة »محمد السادس طنجة تيك«

> افريك نيوز * الرباط

ت���رأس ال��ع��اه��ل امل��غ��رب��ي ي��وم االثنني 
حفل  بطنجة،  م��رش��ان  بقصر  امل��اض��ي 
تقدمي مشروع املدينة اجلديدة املندمجة 
تيك«،  طنجة  ال��س��ادس  »محمد  لطنجة 
القائمة  اإلستراتيجية  للشراكة  جتسيدا 

بني املغرب والصني.
التي  الصناعية،  املدينة  هذه  وستقام 
وقعت مذكرة التفاهم املتعلقة بها في 12 
الصناعة  2016، بني كل من وزارة  ماي 
والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، 
وج���ه���ة ط��ن��ج��ة- ت����ط����وان- احل��س��ي��م��ة، 

واملجموعة الصينية هيتي، بطنجة.
وسينجز هذا املشروع الوازن الذي من 
والتعمير  الصناعة  بني  املزاوجة  شأنه 
وأمناط النقل البحري والسيار والسككي 
والبيئة، على ثاثة مراحل، حيث سيشمل 

مساحة إجمالية قدرها 2000 هكتار.
هكتار(   500( األول��ى  املرحلة  وستهم 
ت��ه��ي��ئ��ة ف���ض���اء س��ك��ن��ي ذك����ي وم��ن��ط��ق��ة 
قطاعات  عشرة  تضم  للخدمات  مندمجة 
»لطيران، السيارات، التجارة اإللكترونية، 
النقل،  امل��ت��ج��ددة،  الطاقات  االت��ص��االت، 
ال��دوائ��ي��ة،  الصناعة  املنزلية،  األج��ه��زة 

تصنيع املواد، الصناعات الغذائية.
باخلبرة  مدعومة  طنجة،  وستتحول 
ال��دول��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة مل��ج��م��وع��ة »ه��ي��ت��ي«، 
مركز  إل��ى  ال��ط��ي��ران،  مجال صناعة  ف��ي 
لإلنتاج والتكوين في مهن الطيران، كما 

السيارات،  لقطاع  بالنسبة  ال��ش��أن  ه��و 
لطنجة  الناجحة  التجربة  ستعود  حيث 
عاملة  يد  وتوفر  السيارات  صناعة  في 
العاملية  الصناعة  على  بالنفع  مؤهلة، 

للسيارات.
املدينة  من  األولى  املرحلة  وستشتمل 
منطقة  على  أيضا،  لطنجة،  الصناعية 
املتجددة،  الطاقات  جتهيزات  لتصنيع 
الهيدرو-  التجهيزات  إلنتاج  مخصصة 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة، واحل�����راري�����ة، وال��ري��ح��ي��ة، 
والشمسية، والعضوية، وآليات الشبكات 
جتهيزات  لصناعة  ومنطقة  الكهربائية، 

النقل.
امل��ن��اط��ق،  ه���ذه  مختلف  وستستفيد 

الصينية  اإلنتاجية  بني  س��ت��زاوج  التي 
تطوير  بهدف  املغربي  البيئي  واحل��س 
م��ن وض��ع  وت��ن��اف��س��ي��ة،  ص��ن��اع��ة نظيفة 
العاملية  التجارة  املغرب كعضو مبنظمة 
ومختلف اتفاقيات التبادل احلر املوقعة 

من طرف اململكة.
منطقة  تهيئة  الثانية  املرحلة  وتهم 
لوجستية حرة على مساحة 500 هكتار 
تشتمل على عدد من املشاريع، ومنفتحة 
على آس��ي��ا، وأوروب�����ا، وإف��ري��ق��ي��ا، وأم��ا 
 1000 م��س��اح��ة  فتهم  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة 
هكتار مخصصة إلنشاء منطقة لألعمال 
متعددة  كبرى  شركات  استقرار  ستحفز 

اجلنسية.

ال��ص��ن��اع��ي��ة لطنجة  امل��دي��ن��ة  وب��وس��ع 
املزمع إجنازها استقبال نحو 300 ألف 
رقم  تسجيل  من  ستمكن  حيث  شخص، 
مليار   15 إلى  سيصل  سنوي  معامات 
 300 بقيمة  ج��ب��ائ��ي��ة  وم��داخ��ي��ل  دوالر 

مليون دوالر.
 100 تشغيل  املدينة  إنشاء  وسيحفز 
أل��ف ش��خ��ص، مب��ا سيمكن م��ن حتسني 
م���ع���دل األن���ش���ط���ة ب��ك��ي��ف��ي��ة م��ل��ح��وظ��ة. 
وباملوازاة مع ذلك، سيتم سنويا تكوين 
6000 شخصا عالي التأهيل، مبا سيعزز 

تطوير االبتكارات التكنولوجية.
وقال رئيس مجموعة »هيتي« الصينية، 
الي بياو، بني يدي امللك محمد السادس، 

القوية،  مبؤهاتها  املغربية،  اململكة  إن 
بالنسبة  لألعمال  »مثاليا«  مناخا  توفر 
للمستثمرين الصينيني، مبرزا أنه منذ 11 
ماي 2016، خال الزيارة امللكية للصني، 
مت إرس����اء ش��راك��ة ب��ني ال��ص��ني وامل��غ��رب 
والتعاون  باالقتصاد  االرت��ق��اء  أج��ل  م��ن 

التجاري إلى مرحلة جديدة.
وسجل بياو أن قرار مجموعة »هيتي« 
االستثمار في املغرب عبر مشروع تطوير 
وب��ن��اء املدينة اجل��دي��دة ي��ن��درج ف��ي إط��ار 
النتائج املتمخضة عن زيارة امللك محمد 
الصينية  اإلستراتيجية  وك��ذا  السادس، 
»ح���زام طريق احل��ري��ر« و »طريق  إلق��ام��ة 

احلرير البحري للقرن«.

العلمي : مشروع »مدينة محمد السادس 
طنجة- تيك« اجلديدة منوذج لشراكة 

ستستفيد من ثمارها اململكة بأكملها 
> افريك نيوز * الرباط

ق�������������ال م����������والي 
وزير  العلمي  حفيظ 
والتجارة  الصناعة 
واالس�����ت�����ث�����م�����ارات 
الرقمي،  واالقتصاد 
“مدينة  م��ش��روع  إن 
م���ح���م���د ال����س����ادس 
ط�����ن�����ج�����ة- ت����ي����ك” 
اجل������دي������دة، ال�����ذي 
تنفيذه  على  تشرف 
تطوان  طنجة  جهة 
احلسيمة ومجموعة 
»ه���اي���ط���ي« وال��ب��ن��ك 

امل����غ����رب����ي ل���ل���ت���ج���ارة 
اخلارجية، يشكل منوذجا لشراكة تتجاوز آثارها اجلهة لتشمل اململكة 

بأكملها .
وقال السيد العلمي، في كلمة أمام صاحب اجلالة امللك محمد السادس 
تيك”  طنجة-  ال��س��ادس  محمد  “مدينة  م��ش��روع  تقدمي  حفل  مبناسبة 
املندمجة بأن جمهورية الصني، البلد الصاعد الذي أصبح قوة صناعية 
ومالية وتكنولوجية وعلمية، طور معرفة ال محيد عنها في مجال املدن 

الصناعية واملدن الذكية.
الصناعية  املناطق  إدم��اج  عبر   ، قد صممت  امل��دن  ه��ذه  أن  وأوض��ح 
بطريقة  الترفيه  وام��اك��ن  العمومية  وامل��ص��ال��ح  واالق��ام��ات  والتجارية 
متناغمة، وتزويدها بتكنولوجيا متطورة جدا ومائمة ملتطلبات احلياة 

العصرية.
لم  الصناعي،  التسريع  مخطط  تنفيذ  منذ  أن��ه  العلمي  السيد  وذك��ر 

يتوقف تدفق الفاعلني الصينيني الذين أقاموا مصانع باملغرب.
بصرامة  تشييدها  يتم  التي  مبكتسباتها  القوية  اململكة  ان  وأب��رز 
تنافسي،  إلنتاج  جديدة  قاعدة  الصناعيني  للفاعلني  تتيح  وتصميم، 
مضيفا أن هذه الصناعات ترتكز على خمس ركائز تتعلق باالستراتيجية 
االفريقية التي رسمها جالة امللك ، والتي متكنه من احتال الريادة قاريا 
املغربية،  الصناعية  البيئية  النظم  وفعالية  التحتية،  البنيات  وجودة   ،
وأداء املوارد البشرية الوطنية املعززة بنظام للتكوين مائم، واالنفتاح 

على اقتصاد العوملة.

رئيس مجموعة »هيتي«: املغرب يوفر مناخا »مثاليا« 
لألعمال بالنسبة للمستثمرين الصينيني

> افريك نيوز * الرباط

  قال رئيس مجموعة »هيتي« الصينية، 
لي بياو، اليوم االثنني 20 مارس بطنجة، 
القوية،  مبؤهاتها  املغربية،  اململكة  إن 
بالنسبة  لألعمال  »مثاليا«  مناخا  توفر 

للمستثمرين الصينيني.
وأوض�����ح ب��ي��او ف���ي ك��ل��م��ة أم����ام امل��ل��ك 
محمد السادس، خال حفل التوقيع على 
جديدة  مدينة  إلح��داث  اتفاق  بروتوكول 
بطنجة«  وصناعيا  اقتصاديا  مندمجة 
واالجتماعي  السياسي  »االس��ت��ق��رار  أن 
العالم  على  منفتح  اقتصاد  مع  للمغرب، 
وم��ن��دم��ج ف��ي ق��ن��وات ال��ت��ب��ادل ال��دول��ي��ة، 
رائدة  ومتركز مجموعات صناعية عاملية 
والتنافسية،  اجل��ودة  عالية  قطاعات  في 
ع����وام����ل جت���ع���ل م����ن امل����غ����رب ال��ب��ي��ئ��ة 
االستثمارية املثالية بالنسبة للمستثمرين 

الصينيني«.
2016، خال  م��اي   11 منذ  بأنه  وذك��ر 
إرس��اء شراكة  للصني، مت  امللكية  الزيارة 

ب��ني ال��ص��ني وامل��غ��رب م��ن أج���ل االرت��ق��اء 
باالقتصاد والتعاون التجاري إلى مرحلة 

جديدة. 
وسجل بياو أن قرار مجموعة »هيتي« 
االستثمار في املغرب عبر مشروع تطوير 
وب��ن��اء املدينة اجل��دي��دة ي��ن��درج ف��ي إط��ار 
النتائج املتمخضة عن زيارة امللك محمد 
الصينية  االستراتيجية  وك��ذا  السادس، 
»ح���زام طريق احل��ري��ر« و »طريق  إلق��ام��ة 

احلرير البحري للقرن«.
وأض������اف أن ه����ذا اخل���ي���ار »ن��ت��ي��ج��ة 
على  قائمة  مثمرة  عمل  لعاقة  منطقية 
تطوان- طنجة-  جهة  مع  املتبادلة  الثقة 
اجلغرافي  »املوقع  يعززها  و  احلسيمة« 
املركزي لطنجة، في ملتقى القارات، على 
بعد 15 كلم من أوروب��ا، وببنية أساسية 
عالية املستوى، تتمثل في طنجة املتوسط 

واملنشآت املرفقة به«.
ببنية  امل��س��ن��د  امل����ش����روع،  وي��ت��م��ث��ل 
املنتجات  مستوى  على  متقدمة  صناعية 
قطب  بناء  في  بياو،  حسب  واخل��دم��ات، 
100 ألف منصب  اقتصادي مؤهل خللق 

شغل، منها ما ال يقل عن 90 ألف منصب 
لساكنة منطقة طنجة. 

وأش�������ار ال���ف���اع���ل ال��ص��ي��ن��ي ال�����ى أن 
املشروع، الذي سيقام على 2000 هكتار، 
200 شركة صينية  يتضمن أيضا متركز 
صناعات  ال��س��ي��ارات،  صناعة  في  تنشط 
الطيران، قطع غيار الطيران، املعلوميات 
اآلليات  تصنيع  النسيج،  اإللكترونية، 
االستثمار  أن  م��ب��رزا  أخ���رى  وص��ن��اع��ات 
اإلجمالي للمقاوالت في املنطقة سيبلغ في 
غضون عشر سنوات، 10 مليارات دوالر.

يروم خلق  االستثمار  أن هذا  وأضاف 
مدينة ذكية جديدة ذات طابع دولي تندمج 
فيها أبعاد البيئة والظروف املثلى للسكن 
والصناعة واحليوية واالبتكار باستثمار 

إجمالي يناهز مليار دوالر.
وقال لي بياو إنه »وفقا ملبدإ التخطيط 
ال��ت��دري��ج��ي، نتوقع  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ش��ام��ل 
مباشرة بناء منطقة االنطاق في النصف 
ال��ع��ام اجل����اري« مضيفا أن  ال��ث��ان��ي م��ن 
والتوجيه  الدعم  من  استفادت  مجموعته 
وال��ت��ج��ارة  ال��ص��ن��اع��ة،  ل����وزارة  الثمينني 
وجهة  الرقمي،  واالق��ت��ص��اد  واالستثمار 
ومجموعة  ط��ن��ج��ة-ت��ط��وان-احل��س��ي��م��ة، 
»بنك  الصناعية  للتجارة  املغربي  البنك 
أوف أفريكا« والسفارة الصينية باملغرب.

من  وبدعم  مجموعته،  أن  على  وش��دد 
احلكومة املغربية، ستضطلع باملسؤوليات 
املشاريع  ف��ي  واالجتماعية  االقتصادية 

الكبرى للتعاون كما ستكافئ املساهمني.
وخ���ل���ص ب���ي���او ال����ى ال���ق���ول »س��ن��ض��م 
املغاربة  شركائنا  ج��ه��ود  ال��ى  ج��ه��ودن��ا 
أفضل نحو،  بعملنا على  القيام  أجل  من 
ف���ي م��ج��ال ت��ط��وي��ر، ب��ن��اء أو اس��ت��غ��ال 
ميكننا  مب��ا  لطنجة،  الصناعية  امل��دي��ن��ة 
من املساهمة في توطيد روابط الصداقة 
التنمية  ال��ب��ل��دي��ن وت��ع��زي��ز  ب��ني  ال��ق��ائ��م��ة 

االقتصادية للمغرب«.
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انطالق اشغال املؤمتر 24 لالحتاد البرملاني العربي
 وسط اعتراض املغرب على حضور ممثلي احلوثيني

> افريك نيوز * الرباط

  انطلقت صباح  يوم االثنني املنصرم 
املؤمتر  اش��غ��ال  ال��رب��اط   بالعاصمة    ،
البرملاني  ل��احت��اد  والعشرين  ال��راب��ع 
العربية،  البرملانات  بحضور  العربي، 
على حضور  املغرب  اع��ت��راض  ووس��ط 
مم��ث��ل��ي احل��وث��ي��ني، ال���ذي���ن اس��ت��ول��وا 
العاصمة  في  التشريعية  السلطة  على 
لهم  وجهها  التي  الدعوة  رغم  صنعاء، 

رئيس البرملان العربي نبيه بري.
وح�������اول رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
اللبناني، نبيه بري، الذي يرأس االحتاد 
أجل  من  يضغط  أن  العربي،  البرملاني 
حضور احلوثيني إلى املغرب للمشاركة 
في دورة البرملان العربي، لكن اعتراض 
اململكة على ذلك وبدعم من حلفائها في 
دول اخلليج، وفي مقدمتهم السعودية، 

حال دون هذه اخلطوة.
رئيس  أكد  اليمني  بالوضع  وعاقة 
م��ج��ل��س ال����ن����واب امل���غ���رب���ي، احل��ب��ي��ب 
املالكي، متابعة سيرورة التطورات في 
عدد من األقطار العربية، وباخلصوص 
ف���ي ال��ي��م��ن ال��ش��ق��ي��ق، م��ث��م��ن��ا مختلف 
اجلهود الدولية وكذا التحالف العربي 
السعودية حلل  العربية  اململكة  بقيادة 
األزمة في اليمن بالطرق السلمية وطبقا 

لقرارات املنتظم الدولي.
»لست  الصدد:  هذا  في  املالكي  وقال 
في حاجة إلى التعبير مجددا عن جدية 
املسعى  هذا  في  املغرب  انخراط  وق��وة 
واستقرار  وح��دة  على  حفاظا  السلمي 
الشعب اليمني الكرمي، وتثمني مختلف 

إلى  الهادفة  واألممية  العربية  اجلهود 
وضع حد للصراع الدائر هناك.. آملني 
إن شاء الله تعالى أن يستعيد أشقاؤنا 
ف��ي ال��ي��م��ن ال��ع��اف��ي��ة وأج�����واء ال��س��ام 
لقيادة  الشرعية  واسترجاع  املنشودة 
البناء  ف��ي  اخ��ت��ي��ارات��ه  وحتقيق  البلد 

والتنمية والوئام والرفاه«.
استعاد  بعدما  امل��غ��رب  ق��رار  وي��أت��ي 
ال��رئ��ي��س ال��ي��م��ن��ي ع��ب��د رب����ه م��ن��ص��ور 
هيمنة  م��ن  التشريعية  السلطة  ه��ادي 
احل��وث��ي��ني، وأص���در ق���رارا قضى بنقل 
م��ق��ر اج��ت��م��اع��ات م��ج��ل��س ال���ن���واب من 
ال��ق��رار  أن  معتبرا  ع���دن،  إل��ى  صنعاء 
اجلمهوري رقم 19 لسنة 2017 يستند 
إلى »مبادرة مجلس التعاون اخلليجي 
الشامل  ال��وط��ن��ي  وم��خ��رج��ات احل���وار 
الداخلية  الائحة  وق��ان��ون  والدستور 

ملجلس النواب اليمني«.

م���ص���در رس���م���ي م��غ��رب��ي ص����رح إن 
»ال���ن���ق���اش ح��س��م ح����ول ض�����رورة ع��دم 
استقبال  ط��رح  منذ  احلوثيني  حضور 

البرملان املغربي للدورة احلالية للبرملان 
متشبث  »امل��غ��رب  أن  معلنا  ال��ع��رب��ي«، 
بالشرعية الدولية والبرملان الذي تدعمه 

األمم املتحدة وجامعة الدول العربية«.
وأك���د امل��ص��در ال��رس��م��ي امل��غ��رب��ي أن 
»النقاش حسم منذ أيام«، وأن »اجلميع 
تفهم املبررات؛ مبن فيهم رئيس البرملان 
في  لم يحضر  الذي  بري،  نبيه  العربي 
ال��دورة«، مؤكدا أن »ع��دم حضوره كان 

بسبب وفاة زوج ابنته«.
على  املنظمة  املؤمتر  اشغال  وعرفت 
ال���زوال  مابعد  ف��ي حصة   ، جل��ن  شكل 
البرملانات  رؤس���اء  م��داخ��ات  متابعة 
والنشاط   ، الوفود  ورؤس��اء  واملجالس 

الدولي واالقليمي لاحتاد » البند 6 »
ال��ش��ؤون املالية  ث��م اج��ت��م��اع جل��ن��ة 
واالقتصادية » البندين 8و9 » ، اجتماع 
جلنة شؤون املراة والطفولة ، ليختتم 
السياسية  ال��ش��ؤون  جلنة  باجتماع 
 5 البندين      « البرملانية  والعاقات 

و 6 ».

اختيار احلبيب املالكي رئيسا 
لالحتاد البرملاني العربي

> افريك نيوز * الرباط

    اختار املؤمتر ال� 24 
العربي  البرملاني  ل��احت��اد 
اليوم  أشغاله  اختتم  ال��ذي 
ال��ث��اث��اء مب��ق��ر ال��ب��رمل��ان ، 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
رئيسا  امل��ال��ك��ي،  احل��ب��ي��ب 
ل��ه،وت��ول��ى امل��ال��ك��ي رئ��اس��ة 
بري  لنبيه  خلفا  االحت����اد، 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 

اللبناني.
وفي كلمة باملناسبة، أعرب 

املالكي عن شكره للوفود العربية املشاركة في هذا املؤمتر الهام، نظير ثقتهم وروح 
التشاور والتوافق التي أبانوا عنها طيلة أشغال هذا املؤمتر.

وأشار املالكي الى أن مختلف مداخات البرملانيني خال جلسات املؤمتر ساهمت 
في بلورة قناعات مشتركة وآراء توحيدية بخصوص جل األوضاع العربية، مؤكدا 
أن هذه الدورة كانت »توافقية بامتياز، وساهمت في رسم خارطة مشتركة خدمة 

للقضايا العربية«.
وشدد على أنه سيحرص على تنفيذ مختلف التوصيات والقرارات التي توجت 
الشعوب  مصلحة  أجل  من  والتشاور  بالتوافق  اتسم  »ال��ذي  املؤمتر  هذا  أشغال 
العربية وكان له فضل في التأكيد على أهمية العمل املشترك وعلى مركزية القضية 

الفلسطينية ودعم كفاح الشعب الفلسطيني السترجاع أرضه املغتصبة« 
العربي  البرملاني  االحت��اد  مبهام  االرتقاء  الى  السياق،  هذا  في  املالكي  ودع��ا 
وتكريس حضوره في املنتديات اإلفريقية واألسيوية والدولية، مشيرا إلى أن املهام 
املنوطة باالحتاد تستوجب متكينه من املوارد البشرية واملادية الضرورية، »حتى 
تكون هذه املؤسسة قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها وتعهداتها على املستويني 

اإلقليمي والدولي«. 
ويذكر أن الدورة ال� 24 للمؤمتر عرفت ،باألساس، تقدمي تقرير عن نشاط االحتاد 
البرملاني العربي ونشاط اللجنة التنفيذية، واملصادقة على تقريري الدورتني ال�20 

وال�21 للجنة التنفيذية لاحتاد .
برملانية  1974، منظمة  الذي تأسس في سنة  العربي،  البرملاني  ويعد االحتاد 
عربية تتألف من شعب متثل املجالس البرملانية ومجالس الشورى العربية ويضم 

حاليا اثنتني وعشرين شعبة برملانية.
العربية  البرملانية  املجالس  بني  والتشاور  احلوار  تعزيز  إلى  االحتاد  ويهدف 
والبرملانيني العرب، وإلى تعزيز العمل املشترك وتنسيق اجلهود البرملانية العربية 

في مختلف املجاالت وعلى املستوى الدولي.

متتني التعاون بني البرملان املغربي وبرملان أمريكا 
الوسطى محور مباحثات بالرباط.

> افريك نيوز * الرباط

   متحورت مباحثات أجراها 
احلبيب  النواب  مجلس  رئيس 
امل��ال��ك��ي، ي��وم ال��ث��اث��اء املاضي  
ب���ال���رب���اط م���ع وف����د ع���ن ب��رمل��ان 
أم��ري��ك��ا ال��وس��ط��ى، ح���ول سبل 
مت��ت��ني ال��ت��ع��اون ب���ني ال��ب��رمل��ان 
البرملانية  الهيئة  وهذه  املغربي 

اجلهوية.
وذكر باغ ملجلس النواب أن 
هذا  خال  أكد  املالكي،  احلبيب 
مشاركة  عقب  يأتي  الذي  اللقاء 
أشغال  في  البرملاني  الوفد  هذا 
الذي  مونتانا”  “كرانس  مؤمتر 
أن  ال��داخ��ل��ة،  مدينة  احتضنته 
العاقات التي جتمع بني البرملان 
املغربي وبرملان أمريكا الوسطى 
“ج���ي���دة”، م��ذك��را ب���أن ال��ب��رمل��ان 
دائم  ماحظ  عضو  هو  املغربي 

بهذه املؤسسة البرملانية.
وأش�����ار امل��ال��ك��ي خ���ال ال��ل��ق��اء ال���ذي 
السيد  بالرباط  غواتيماال  سفير  حضره 
إلى  سالغيرو  ك��راي��ون  جاكوبو  ماينور 
تعد  الوسطى  أمريكا  برملان  جتربة  أن 
ايجابية ومفيدة، مضيفا أن جتميع ستة 
واحدة  جغرافية  ملنطقة  تنتمي  برملانات 
يعبر عن إرادة سياسية قوية في مجاالت 
املعلومات  وتبادل  والتشاور  التنسيق 
أن  وأوض���ح  امل��ش��ت��رك��ة.  القضايا  ح��ول 
الراهن  الوقت  في  العالم  في  األوض���اع 
أصبحت “جد معقدة، واألولوية في عالم 
أن  مبرزا  واالستقرار”  للسلم  هي  اليوم 

العمل ينصب في إطار االحتاد البرملاني 
العربي الذي اختتم أمس بالرباط دورته 
التوافق  عناصر  استخراج  على   ،24 ال 
ب��ني ك��اف��ة م��ك��ون��ات ه��ذا االحت���اد . وفي 
إطار تعزيز التعاون بني مجلس النواب 
السيد  وج��ه  الوسطى،  أمريكا  وب��رمل��ان 
امل��ال��ك��ي دع���وة إل���ى ال��رئ��ي��س��ة اجل��دي��دة 
بزيارة  للقيام  الوسطى  أمريكا  لبرملان 

عمل للمملكة.
أمريكا  برملان  وف��د  أك��د  جانبه،  من 
تندرج  للمغرب  زي��ارت��ه  أن  الوسطى 
ف���ي إط����ار ت��ق��وي��ة ع���اق���ات ال��ص��داق��ة 
الوسطى  أمريكا  دول  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
وامل����غ����رب، م��ش��ي��دا ب��ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 

أع���رب عن  ك��م��ا  إف��ري��ق��ي��ا.  ف��ي  امللكية 
التي  التجربة  من  االستفادة  في  أمله 
راك��م��ه��ا امل��غ��رب الس��ي��م��ا ف��ي م��ج��االت 
مجددا  والفاحة،  واملاء  الطاقة  تدبير 
حظيرة  إل��ى  املغرب  بعودة  الترحيب 

االحتاد اإلفريقي.
املغربي هو عضو  البرملان  أن  يذكر 
م��اح��ظ ف��ي ب��رمل��ان أم��ري��ك��ا الوسطى 
الذي يوجد مقره في غواتيماال، ويضم 
ممثلني ع��ن ش��ع��وب ال����دول األع��ض��اء 
وغواتيماال،  السلفادور،  وه��ي  الست 
وباناما،  ونيكاراغوا،  وال��ه��ن��دوراس، 
باإلضافة  الدومينيكان،  وجمهورية 

إلى األعضاء املاحظني.
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Xغرفة اجلنايات االستئنافية مبلحقة محكمة االسئناف بسال استمع
 إلى غاية الثالثاء إلى 15 متهما في أحداث مخيم »اكدمي إزيك«

> افريك نيوز * الرباط

اس���ت���م���ع���ت غ����رف����ة اجل����ن����اي����ات 
االس���ت���ئ���ن���اف���ي���ة مب��ل��ح��ق��ة م��ح��ك��م��ة 
االس��ئ��ن��اف مب��دي��ن��ة س���ا، إل���ى غاية 
أم��س ال��ث��اث��اء 21 م���ارس، إل��ى 15 
خلفية  ع��ل��ى  امل��ت��اب��ع��ني  م��ن  متهما 
األحداث الدامية التي شهدها مخيم 

اكدمي إزيك« سنة 2010. 
وكانت غرفة اجلنايات االستئنافية، 
ق��د ش��رع��ت منذ 13 م���ارس اجل��اري 
وفرت  الذين  املتهمني  استنطاق  في 
الوقت  من  كبيرا  حيزا  احملكمة  لهم 
جت���اوز ث���اث س��اع��ات ون��ص��ف لكل 
حول  بإفاداتهم  ل��إلدالء  منهم  واح��د 
هذه النازلة التي خلفت 11 قتيا في 
صفوف القوات العمومية، وأزيد من 

70 جريحا وخسائر مادية مهمة. 
للملك  ال���ع���ام  ال��وك��ي��ل  وأوض�����ح 
ب��ال��رب��اط  االس��ت��ئ��ن��اف  محكمة  ل���دى 
أمس  م��س��اء  ال��داك��ي،  حسن  السيد 
أن  صحفي،  تصريح  ف��ي  ال��ث��اث��اء، 

غرفة اجلنايات االستئنافية مبلحقة 
استمعت  بسا،  االستئناف  محكمة 
إط���ار بحث ه��ذه القضية  ف��ي  أم��س 
محكمة  قبل  من  عليها  أحيلت  التي 
النقض، لثاثة متهمني حيث طرحت 
عليهم اسئلة حول موضوع املتابعات 
من قبل احملكمة وكذا من قبل النيابة 
رئاسة  عبر  األط���راف  ودف��اع  العامة 
احمل��ك��م��ة، م��س��ج��ا ام��ت��ن��اع ه���ؤالء 
على  اجل��واب  ب��دوره��م عن  املتهمني 
االسئلة التي مت طرحها من قبل دفاع 

الطرف املدني عبر رئاسة احملكمة. 
هذه  أن  للملك  العام  الوكيل  وذكر 
اجللسة التاسعة منذ انطاق أطوار 
في  كسابقاتها  م��رت  احملاكمة،  ه��ذه 
كافة  فيها  اح��ت��رم��ت  ع��ادي��ة  أج����واء 
الضمانات وشروط احملاكمة العادلة، 
وروعيت فيها حقوق جميع األطراف، 
الدفاع املجال إلبداء  لهيئة  كما منح 
وج��ه��ات ن��ظ��ره��ا ح���ول م��ا أث��ي��ر من 
ن���ق���اش���ات ق��ان��ون��ي��ة ب���ش���أن بعض 
املقتضيات القانونية وما أعطي لها 

من تأويات. 

بأن  للملك  العام  الوكيل  ذك��ر  كما 
هذه احملاكمة تعرف حضور املتهمني 
املعتقلني واملوجودين في حالة سراح، 
واملتهمني  ال��ض��ح��اي��ا  أق����ارب  وك���ذا 
واملتتبعني  املاحظني  ومجموعة من 
امل��غ��ارب��ة واألج���ان���ب، وال��ع��دي��د من 
والدولية،  الوطنية  اإلعامية  املنابر 

حيث يتم تيسير ولوج احملكمة لكل 
الوافدين لتتبع أطوار احملاكمة.

ي��ذك��ر أن أح����داث »إك����دمي إزي���ك«، 
ال���ت���ي وق���ع���ت ف���ي ش���ه���ري أك��ت��وب��ر 
قتيا بني   11 2010، خلفت  ونونبر 
ص��ف��وف ق����وات األم����ن م���ن ضمنهم 
إضافة  املدنية،  الوقاية  ف��ي  عنصر 

إل��ى 70 جريحا م��ن ب��ني أف���راد هذه 
صفوف  في  جرحى  وأربعة  القوات 
املدنيني، كما خلفت األحداث خسائر 
العمومية  املنشآت  في  كبيرة  مادية 

واملمتلكات اخلاصة.
وكانت احملكمة العسكرية بالرباط 
ف���ب���راي���ر2013،   17 ف���ي  أص�������درت، 
املؤبد  السجن  بني  تراوحت  أحكاما 
و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في 
املرتبطة  األح��داث  في  املتهمني  حق 
بتفكيك مخيم »اكدمي ايزيك« مبدينة 
العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم 
والعنف  إجرامية،  عصابة  »تكوين 
العمومية  القوات  أف��راد من  في حق 
الذي نتج عنه املوت مع نية إحداثه 

واملشاركة في ذلك«.
امللف  ه��ذا  في  املتهمون  وي��واج��ه 
ت��ه��م��ا ت��ت��ع��ل��ق ب«ت���ك���وي���ن ع��ص��اب��ة 
من  أف��راد  في حق  والعنف  إجرامية 
مزاولتهم  أث��ن��اء  العمومية  ال��ق��وات 
م��ه��ام��ه��م، ن��ت��ج ع��ن��ه امل����وت م��ع نية 
والتمثيل  ذلك  في  إحداثه واملشاركة 

بجثة« كل حسب ما نسب إليه.

 هيئة املفوضني 
القضائيني لدى حماكم 

مكناس

إعالن عن بيع 
منقوالت باملزاد العلني

حنــــن املــــفــــوض الـــقـــضـــائـــي املـــوقـــع 
أسفله 

أمحد قدوري 
ملف تنفيذي عدد : 16/616

لفائدة : سعيد البشيري اجلاعل 
محل اخلبرة مبكتب االستاذ املعطي 

لوخرصي  احملامي بهيئة مكناس 
ض���د : ش��رك��ة ال���ش���رق االوس���ط  
محمد  الزخينيني  م   ش  في  للنقل 
البساتني  ح��ي  مكرر   44 ب  الكائن 

عني تاوجطات 
 ن���ع���ل���ن ان������ه س���ي���ق���ع ب���ت���اري���خ 
18Ø04Ø2017 على الساعة احلادية 
ع��ش��ر ص��ب��اح��ا ب��ق��اع��ة ال��ب��ي��وع��ات 

باحملكمة التجارية مبكناس 
بيع ما يلي باملزاد العلني :

ن����وع  MAN و  � ش��اح��ن��ة م���ن 
 3166  � أ   �  22 ع��دد  املسجلة حت��ت 
البيع  الثمن اإلفتتاحي قصد  وحدد 
ع��ن ط��ري��ق امل���زاد العلني م��ا ق��دره 

280.000.00 درهم.
:  من رس��ا عليه امل��زاد  ماحظة 
ناجزا تضاف  و  ح��اال  الثمن  ي��ؤدي 
إليه نسبة اخلزينة و نسبة املفوض 
سند  بيده  من  كل  على  و  القضائي 
قبل  مبكتبنا  ي��ت��ص��ل  أن  ت��ن��ف��ي��ذي 

تاريخ البيع احملدد أعاه.

Òب وبادو من حزب  شباط يÔجمÒد عضوية غال
االستقالل بسبب تصريحاتهما ضده

> افريك نيوز * الرباط

أك��د ح��زب االس��ت��ق��ال ف��ي ب��اغ له 
شباط،  “حميد  ان  اخلميس،  ال��ي��وم 
قرر   ، االستقال  العام حلزب  األم��ني 
جتميد عضوية كل من ياسمينة بادو 

على  ملفهما  وإح��ال��ة  غ���اب  وك���رمي 
اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب”.

وأوضح  الباغ أن قرار شباط جاء 
التي متس  “بناء على تصريحاتهما 
ومؤسساته  وك��ي��ان��ه  احل���زب  بهيبة 
على رأسها مؤسسة املجلس الوطني 
الوطنية  واللجنة  العامة  األم��ان��ة  و 

ب��ن��اء  وذل����ك  وال���ت���أدي���ب،  للتحكيم 
النظام  ملقتضيات  مخالفتهما  على 
االساسي للحزب املادة -11- واملادة 
-55-  وكذا النظام الداخلي للحزب 
في املادة 8-- الفقرة الثالثة والفقرة 
السادسة و املادة -106- واملادة -

.”108
ع��ض��وي��ة  أن جت��م��ي��د  َوأض�������اف 
“يبدأ  غ��اب  وك��رمي  ب��ادو  ياسمينة 
م���ن ت���اري���خ ن��ش��ر ه����ذا ال���ب���اغ في 
وس���ائ���ل إع�����ام احل�����زب ال��ورق��ي��ة 

واإللكترونية”.
أن ياسمينة  إل��ى  جت��در اإلش���ارة 
بادو وكرمي غاب، وهما عضوين في 
االستقال،  التنفيذية حلزب  اللجنة 
حميد  تصريحات  هاجما  ق��د  ك��ان��ا 
معتبرين  موريتانيا،  جت��اه  شباط 
إلى  وّقعا،  كما  مسؤولة،  غير  أنها 
ج��ان��ب ق��ي��ادات أخ���رى ف��ي احل��زب، 
بتنحية شباط  تطالب  عريضة  على 
من األمانة العامة حلزب االستقال.

املندوبية السامية للتخطيط تسجل ارتفاعا في أثمان املواد الغذائية املوجهة للمستهلك
> افريك نيوز * الرباط

   سجلت املندوبية السامية للتخطيط، خال شهر 
فبراير من نفس السنة »2017«، ارتفاعا في األثمان 
عند االستهاك ب� %1،6 خال شهر فبراير2017. وقد 
نتج هذا االرتفاع عن تزايد أثمان املواد الغذائية ب� 

%1،6 واملواد غير الغذائية ب� 1،7%.
ما  الغذائية  غير  للمواد  التغير  نسب  وتراوحت 
بني انخفاض قدره %0،2 بالنسبة  ل� “املواصات” 

وارتفاع قدره %3،8  بالنسبة ل “النقل”.
كما عرف الرقم االستداللي لألثمان عند االستهاك 
انخفاضا ب� %0،3 بسبب انخفاض الرقم االستداللي 
الرقم االستداللي  %0،8 وارتفاع  ب�  الغذائية  للمواد 

التضخم  ومؤشر    ،0،1% ب�  الغذائية  غير  للمواد 
األساسي من جهته عرف ارتفاعا ب� %0،1 خال ذات 

الشهر وب� %1،4 خال السنة.
وأفادت ذات املذكرة اإلخبارية للمندوبية أن سجل 
الرقم االستداللي لألثمان عند االستهاك، خال شهر 
مع  باملقارنة   0،3% ب�  انخفاضا  فبراير2017، عرف 
تراجع  إلى  االنخفاض  هذا  ويرجع  السابق،  الشهر 
%0،8 وارتفاع  ب�  الغذائية  للمواد  الرقم االستداللي 

الرقم االستداللي للمواد غير الغذائية ب� 0،1%.
امل��واد  انخفاضات  أن  احلليمي  مندوبية  وأك��دت 
الغذائية املسجلة ما بني شهري يناير وفبراير2017 
ب�   ه���م���ت ع���ل���ى اخل����ص����وص أث����م����ان “اخل����ض����ر” 
%5،8و”احل����ل����ي����ب واجل�����6 وال���ب���ي���ض” ب���� 0،9% 
و”القهوة والشاي والكاكاو” ب� %0،1. وعلى العكس 

“السمك  أثمان  ارتفاع  املذكرة  ذات  ذلك، سجلت  من 
ب�   والذهنيات”  %1،8 و”الزيوت  ب�  البحر”  وفواكه 

%0،9 و”الفواكه” ب� %0،5 و”اللحوم” ب� 0،1%.
في  االنخفاضات  أه��م  االستداللي  الرقم  وسجل 
وفي   1،4% ب�  الداخلة  وفي   1،5% ب�  آسفي  مدينة 
في  و    0،7% ب���  احلسيمة  وف��ي   1،1% ب�    سطات 
ارتفاعات  سجلت  بينما   0،4%. ب�   كلميم  و  أكادير 
%0،3 وال��دار البيضاء ب  ب�   في كل من بني مال  

.0،1%
ال��ذي  األس��اس��ي،  التضخم  مؤشر  يكون  وه��ك��ذا، 
امل���واد ذات األث��م��ان احمل���ددة وامل���واد ذات  يستثني 
التقلبات العالية، قد عرف خال شهر فبراير 2017 
وب�  يناير2017  مع شهر  باملقارنة   0،1% ب�  ارتفاعا 

%1،4 باملقارنة مع شهر فبراير 2016.

مجلس جهة الرباط سال 
القنيطرة يتبرع مبليون درهم 

لوكالة بيX مال القدس
> افريك نيوز * الرباط

   تبرع مجلس جهة الرباط سا القنيطرة  بدعم 
مال  بيت  وكالة  لفائدة  دره��م،  مليون  قيمته  مالي 
م��ارس  ب��داي��ة شهر  إل��ى حسابها  ، ح��ول��ه  ال��ق��دس 

.2017
وفي هذا الصدد،  توجه رضا عطا عباس، املدير 
العام املساعد لبيت املال القدس، برسالة موضوعها 
“شهادة استام تبرع” ورد فيها ” باسم وكالة بيت 
الشكر  بخالص  إليكم  نتوجه  الشريف  القدس  مال 
من  تقدمونه  ال��ذي  املوصول  الدعم  على  واالمتنان 
املقدسيني،  السكان  دعم صمود  في  املساهمة  أجل 
نقدر ونثمن عاليا موقفكم جتاه سكان مدينة القدس 

الشريف”.
ومن جهته، أفاد عبد الصمد سكال، رئيس مجلس 
صحفي  تصريح  ف��ي  القنيطرة،  س��ا  ال��رب��اط  جهة 
في  القدس  مال  بيت  لوكالة  التبرع  يأتي   ” سابق، 
إطار التضامن واهتمام مجلس اجلهة بقضايا األمة 
وعلى رأسها قضية فلسطني والقدس الشريف، كما 
يندرج ضمن انخراط مجلس اجلهة في دعم أهداف 
عدة  تنفيذ  تتولى  ال��ت��ي  ال��ق��دس  م��ال  بيت  وك��ال��ة 
مشاريع اجتماعية لفائدة املقدسيني، وصون مدينة 

القدس العربية اإلسامية”.
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> افريك نيوز * الرباط 
 

   ت�����رأس ص���اح���ب اجل���ال���ة امل��ل��ك 
م��ح��م��د ال�����س�����ادس، ن���ص���ره ال���ل���ه، 
مرفوقا بصاحب السمو امللكي ولي 
احل��س��ن،ي��وم  م���والي  األم��ي��ر  العهد 
األرب���ع���اء االخ���ي���ر، ب��ق��اع��ة ال��ع��رش 
م��راس��م  ب��ال��رب��اط،  امل��ل��ك��ي  بالقصر 
اجلديدة. احلكومة  أعضاء   تعيني 
وف����ي م���ا ي��ل��ي ت��ش��ك��ي��ل��ة احل��ك��وم��ة 
ال�����دي�����ن  س�����ع�����د   : اجل���������دي���������دة 
احلكومة  رئ���ي���س   :  ال��ع��ث��م��ان��ي 
ال��دول��ة  وزي���ر   : ال��رم��ي��د  املصطفى 
امل���ك���ل���ف ب���ح���ق���وق اإلن����س����ان ع��ب��د 
 ال���واف���ي ل��ف��ت��ي��ت: وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة
ن��اص��ر ب��وري��ط��ة : وزي����ر ال��ش��ؤون 
 اخل���ارج���ي���ة وال����ت����ع����اون ال���دول���ي
 م���ح���م���د أوج��������ار : وزي�������ر ال���ع���دل
وزي�������ر   : ال�����ت�����وف�����ي�����ق  أح������م������د 
 األوق�������اف وال����ش����ؤون اإلس��ام��ي��ة

م��ح��م��د احل����ج����وي األم������ني ال���ع���ام 
للحكومة

م��ح��م��د ب��وس��ع��ي��د وزي����ر االق��ت��ص��اد 
واملالية

الفاحة  : وزي���ر  أخ��ن��وش  ع��زي��ز 
وال���ص���ي���د ال���ب���ح���ري وال��ت��ن��م��ي��ة 

القروية واملياه والغابات
وزي��ر   : ال��ل��ه  بنعبد  نبيل  محمد 
والتعمير  الوطني  التراب  إع��داد 
 واإلس�����ك�����ان وس���ي���اس���ة امل��دي��ن��ة
م��ح��م��د ح���ص���اد وزي�����ر ال��ت��رب��ي��ة 
ال���وط���ن���ي���ة وال���ت���ك���وي���ن امل��ه��ن��ي 
والتعليم العالي والبحث العلمي

م����������والي ح����ف����ي����ظ ال����ع����ل����م����ي : 
وزي�����ر ال��ص��ن��اع��ة واالس��ت��ث��م��ار 
الرقمي واالق��ت��ص��اد   وال��ت��ج��ارة 
عبد القادر اعمارة وزير التجهيز 
 وال��ن��ق��ل وال��ل��وج��س��ت��ي��ك وامل����اء
احلسني ال��وردي : وزي��ر الصحة 
ع����زي����ز رب��������اح: وزي�������ر ال���ط���اق���ة 
املستدامة وال��ت��ن��م��ي��ة   وامل���ع���ادن 
السياحة  وزي���ر  س��اج��د:  محمد 
وال���ن���ق���ل اجل������وي وال���ص���ن���اع���ة 
االجتماعي واالقتصاد   التقليدية 
وزي��ر   : العلمي  الطالبي  رش��ي��د 

الشباب والرياضة
م��ح��م��د األع������رج: وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة 

واالتصال

: وزي���رة األس��رة  بسيمة احل��ق��اوي 
والتنمية  وامل���س���اواة  وال��ت��ض��ام��ن 

االجتماعية
وزي�����������ر   : ي������ت������ي������م  م������ح������م������د 
 ال�����ش�����غ�����ل واإلدم�����������������اج امل���ه���ن���ي
ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف ل����ودي����ي: ال���وزي���ر 
امل���ن���ت���دب ل�����دى رئ���ي���س احل��ك��وم��ة 
 امل��ك��ل��ف ب������إدارة ال���دف���اع ال��وط��ن��ي
حلسن الداودي: الوزير املنتدب لدى 
بالشؤون  املكلف  احلكومة  رئيس 

العامة واحلكامة 
مصطفى اخللفي: الوزير املنتدب لدى 
بالعاقات  املكلف  احلكومة  رئيس 
م���ع ال���ب���رمل���ان وامل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي 
ب��اس��م احلكومة ال��رس��م��ي   ال��ن��اط��ق 
محمد بن عبد القادر : الوزير املنتدب 
لدى رئيس احلكومة املكلف بإصاح 
ال��ع��م��وم��ي��ة وب��ال��وظ��ي��ف��ة   اإلدارة 
عبد الكرمي بنعتيق : الوزير املنتدب 
لدى وزير اخلارجية املكلف باملغاربة 
الهجرة وش��ؤون  باخلارج   املقيمني 
ن�����ور ال����دي����ن ب���وط���ي���ب : ال���وزب���ر 
 امل���ن���ت���دب ل�����دى وزي������ر ال��داخ��ل��ي��ة
م��ح��م��د جن���ي���ب ب���ول���ي���ف : ك��ات��ب 
والنقل  التجهيز  وزي��ر  ل��دى  الدولة 

واللوجستيك واملاء املكلف بالنقل
امباركة بوعيدة : كاتبة الدولة لدى 

وزي����ر ال��ف��اح��ة وال��ص��ي��د ال��ب��ح��ري 
والغابات  واملياه  القروية  والتنمية 
 امل���ك���ل���ف���ة ب���ال���ص���ي���د ال��ب��ح��ري

كاتبة  افيال:  اليدري  شرفات 
الدولة لدى وزير التجهيز والنقل 
 واللوجستيك واملاء امللكفة باملاء
الدولة  كاتبة   : املصلي  جميلة 
والنقل  ال��س��ي��اح��ة  وزي���ر  ل���دى 
التقليدية  والصناعة  اجل��وي 
واالق�����ت�����ص�����اد االج���ت���م���اع���ي 
التقليدية  بالصناعة  املكلفة 
 واالق�����ت�����ص�����اد االج���ت���م���اع���ي
ك���ات���ب���ة   : ب����وس����ت����ة  م����ون����ي����ة 
ال���دول���ة ل����دى وزي����ر ال��ش��ؤون 
 اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال��دول��ي
حمو اوحلي : كاتب الدولة لدى 
وزير الفاحة والصيد البحري 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال���ق���روي���ة وامل���ي���اه 
بالتنمية  امل��ك��ل��ف  وال���غ���اب���ات 
 ال���ق���روي���ة وامل���ي���اه وال��غ��اب��ات
الدولة  كاتبة   : لكحيل  فاطنة 
لدى وزير إعداد التراب الوطني 
وسياسة  واإلس��ك��ان  والتعمير 
 امل���دي���ن���ة امل��ك��ل��ف��ة ب���اإلس���ك���ان
الدولة  كاتب   : الصمدي  خالد 
الوطنية  ال��ت��رب��ي��ة  وزي���ر  ل���دى 
والتعليم  امل��ه��ن��ي  وال��ت��ك��وي��ن 

ال��ع��ل��م��ي املكلف  ال��ع��ال��ي وال��ب��ح��ث 
العلمي والبحث  العالي   بالتعليم 
الدولة  كاتب   : الشيخ  ب��ن  العربي 
ل�����دى وزي������ر ال���ت���رب���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
العالي  والتعليم  املهني  والتكوين 
بالتكوين  املكلف  العلمي  والبحث 
الدولة  كاتبة   : الدرهم  رقية  املهني 
ل���دى وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة واالس��ت��ث��م��ار 
وال���ت���ج���ارة واالق���ت���ص���اد ال��رق��م��ي 
 امل���ك���ل���ف���ة ب���ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة
لدى  ال��دول��ة  كاتبة   : بوطالب  ملياء 
وزي����ر ال��س��ي��اح��ة وال��ن��ق��ل اجل���وي 
واالق��ت��ص��اد  التقليدية  وال��ص��ن��اع��ة 
 االج���ت���م���اع���ي امل��ك��ل��ف��ة ب��ال��س��ي��اح��ة
عثمان الفردوس : كاتب الدولة لدى 
وزير الصناعة واالستثمار والتجارة 
 واالقتصاد الرقمي املكلف باالستثمار
نزهة الوافي : كاتبة الدولة لدى وزير 
الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

املكلفة بالتنمية املستدامة.
وبهذه املناسبة، أدى أعضاء احلكومة 
 اجلدد القسم بني يدي جالة امللك.

وف���ي خ��ت��ام ه���ذه امل���راس���م، أخ��ذت 
 ، اجلالة  لصاحب  تذكارية  ص��ورة 
مرفوقا بولي العهد صاحب السمو 
م���والي احل��س��ن، مع  امللكي األم��ي��ر 

أعضاء احلكومة اجلديدة.

جاللة امللك يعني وزراء حكومة العثماني و هذه الالئحة الرسمية

جاللة امللك يعني أعضاء املجلس األعلى للسلطة القضائية
> افريك نيوز * الرباط 

  تفضل امللك محمد السادس، رئيس املجلس 
استقال  وضامن  القضائية،  للسلطة  األعلى 
املنصرم  اخلميس  اليوم  القضائية،  السلطة 
باستقبال  البيضاء،  بالدار  امللكي  بالقصر   ،
للسلطة  األع���ل���ى  امل��ج��ل��س  أع���ض���اء  وت��ع��ي��ني 

القضائية.
وف��������ي م������ا ي����ل����ي ن������ص ب��������اغ ال������دي������وان 
 امل���������ل���������ك���������ي ب�����������ه�����������ذا اخل�����������ص�����������وص:

“تفضل صاحب اجلالة امللك محمد السادس، 
للسلطة  األع��ل��ى  املجلس  رئيس  ال��ل��ه،  نصره 
ال���ق���ض���ائ���ي���ة، وض����ام����ن اس���ت���ق���ال ال��س��ل��ط��ة 
 1438 رج��ب   8 اخل��م��ي��س،  ي��وم��ه  القضائية، 
بالقصر  م����،   2017 أب���ري���ل  ل6  امل���واف���ق  ه���� 
وتعيني  باستقبال  ال��ب��ي��ض��اء،  ب��ال��دار  امللكي 
القضائية. للسلطة  األع��ل��ى  املجلس   أع��ض��اء 
من   115 الفصل  ألحكام  طبقا  األم��ر  ويتعلق 
بصفته  ف���ارس،  مصطفى  بالسيد  ال��دس��ت��ور، 
رئ��ي��س��ا  ال���ن���ق���ض،  حمل��ك��م��ة  األول  ال���رئ���ي���س 
ال��س��ادة: األع���ض���اء  وك���ذا  للمجلس،   م��ن��ت��دب��ا 

العام  الوكيل  بصفته  النباوي،  عبد  محمد   –
للملك لدى محكمة النقض، وهو املنصب الذي 
 عينه فيه صاحب اجلالة في 3 أبريل 2017،
ع����ب����د ال�����ع�����ال�����ي ال������ع������ب������ودي، ب��ص��ف��ت��ه   –
 رئ���ي���س ال���غ���رف���ة األول������ى مب��ح��ك��م��ة ال��ن��ق��ض،
ادري������������س ال�����ي�����زم�����ي ب���ص���ف���ت���ه رئ���ي���س   –
 امل����ج����ل����س ال����وط����ن����ي حل�����ق�����وق اإلن�����س�����ان،

 – عبد العزيز بن زاكور، بصفته وسيط اململكة،
 ك����م����ا ت����ف����ض����ل ج�����ال�����ة امل�����ل�����ك ب���ت���ع���ي���ني:
الدستور  يخول  ال��ذي��ن  اخلمسة،  األع��ض��اء   –
ال��س��ادة: وه���م  ب��امل��ج��ل��س  تعيينهم   جل��ال��ت��ه 
ومحمد  ال��غ��زال��ي،  وأح��م��د  اخلمليشي  أح��م��د 
والسيدة  الله،  بنعبد  أم��ني  ومحمد  احللوي، 

هند أيوبي إدريسي.

– واألع�����ض�����اء امل��ن��ت��خ��ب��ني ال����ذي����ن مي��ث��ل��ون 
 ق���ض���اة م��ح��اك��م االس��ت��ئ��ن��اف وه����م ال���س���ادة:
احل�������س�������ن أط��������ل��������س، وح�������س�������ن ج������اب������ر، 
 وي�����اس�����ني م���خ���ل���ي، وم������اج������دة ال�����������داودي.

– واألع�����ض�����اء امل��ن��ت��خ��ب��ني ال����ذي����ن مي��ث��ل��ون 
ق���ض���اة م��ح��اك��م اول درج�����ة، وه����م ال���س���ادة: 
ع������ادل ن����ظ����ام، وم���ح���م���د ج�����ال امل����وس����اوي، 
وف��ي��ص��ل ش���وق���ي، وع��ب��د ال���ك���رمي األع���زان���ي، 
 وح��ج��ي��ب��ة ال���ب���خ���اري، وع��ائ��ش��ة ال��ن��اص��ري،

لهذه  الله،  امللك، حفظه  تنصيب جالة  ويأتي 
الدستور،  ألحكام  طبقا  الدستورية  املؤسسة 
األعلى  باملجلس  املتعلق  التنظيمي  والقانون 
مكانة  ت��ع��زي��ز  مت  ح��ي��ث  ال��ق��ض��ائ��ي��ة،  للسلطة 
القضاء في البناء املؤسسي الوطني واالرتقاء 
ال��ذات،  قائمة  سلطة  إل��ى  القضائية  بالسلطة 
 مستقلة عن السلطتني التشريعية والتنفيذية.
ك���م���ا مت ت���وس���ي���ع اخ���ت���ص���اص���ات امل��ج��ل��س، 
وض�����م�����ان ت�����ن�����وع وت�����ع�����ددي�����ة ت���رك���ي���ب���ت���ه، 
 وت�����ع�����زي�����ز ان�����ف�����ت�����اح�����ه ع�����ل�����ى م���ح���ي���ط���ه.

املنتدب  الرئيس  أدى  االستقبال،  هذا  وخ��ال 
القضائية،  للسلطة  األعلى  املجلس  وأعضاء 

القسم بني يدي جالة امللك، أعزه الله”.
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 ، السبت  امس  مساء  اختتمت    
فعاليات الدورة السادسة للمهرجان 
من  املنظم  بوجدة،  للفيلم  املغاربي 
طرف جمعية “سيني مغرب ” حتت 
اجلالة  لصاحب  السامية  الرعاية 
 ، الله  نصره  السادس  محمد  امللك 
إلى  ال��راب��ع  م��ن  املمتدة  الفترة  ف��ي 
،  حتت  اجل��اري  أبريل  من  الثامن 

شعار “الثقافة قاطرة التنمية” .
خ���ال���د سلي   ” االس����ت����اذ  وع���ب���ر 
” رئ���ي���س امل���ه���رج���ان ف���ي ك��ل��م��ة له 
لكل  ش��ك��ره  خ��ال��ص  ع��ن  باملناسبة 
املهرجان  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  الفعاليات 
شركاء  شكر  استثناء،  كما  ب��دون 
امل����ه����رج����ان وامل����ت����ع����اون����ني م��ع��ه 
امل��ه��رج��ان  اجن���اح  ف��ي  ملساهمتهم 
وفي  بكثافة  الوجديون  تابعه  الذي 
 ، واملسؤولية  االنضباط  من  اجواء 
كما خص السيد الوالي بشكر خاص 
ع��ن دع��م��ه ل��ه��ذه ال��ت��ظ��اه��رة الفنية 
الراقي  االسلوب  مدى  تعكس  التي 
الشرقي  في  املغرب  عاصمة  أله��ل 

التعاطي مع الفن السابع .
ون����وه االس���ت���اد س��ل��ي ب��أع��ض��اء 
“ج���م���ع���ي���ة م����غ����رب اس����ن����ي” ع��ل��ى 
إلجناح  يبذلونها  التي  املجهودات 
ه����ذا احمل���ف���ل ال��س��ي��ن��م��ائ��ي، ال���ذي 
س��ت  م���ن���ذ  دورت�������ه  اول  ان��ط��ل��ق��ت 
سنوات  ، ويرنو اليوم ليصبح من 
الساحة  على  املهرجانات  أه��م  بني 
الوطنية واملغاربية والعربية، بفضل 
تظافر اجلهود على صعيد التنظيم 
، وروح التآزر والتعاون الذي مييز 

اهل عاصمة املغرب الشرقي .
ال��ف��ن��ان  ت��ك��رمي  ب��امل��ن��اس��ب��ة  ومت 
ال��رائ��د  امل��غ��رب��ي  املمثل   ، ال��وج��دي 
“م��ح��م��د ب��وب��ق��رات ” ال����ذي ارت��ب��ط 
اسمه بدور بطولة املسلسل املغربي 

الشهير ” ادريس االكبر “.
 ، الدورة   ج��وائ��ز  وب��خ��ص��وص 

الشتا”  “عرق  املغربي  الفيلم  متكن 
الظفر  من  بلعباس  حكيم  للمخرج 
ب��ث��اث ج��وائ��ز ف��ي ص��ن��ف االف���ام 
ال��ط��وي��ل��ة ، م��ن��ه��ا ج���ائ���زة اح��س��ن 
سيناريو ، وجائزة احسن تشخيص 
دور نسائي للمثلة “فاطمة الزهراء 
 ” التونسية  مع  مناصفة  بناصر” 
عن دوره��ا في  جناء بن عبد الله” 
فيلم “تالة مون أمور وأفضل ممثلة 
التي نالتها” واجلائزة الكبرى لهذا 

الصنف من االفام .
بفيلم  التحكيم  جلنة  نوهت  كما 
التونسي  للمخرج  حي «  » غدوة 

لطفي عاشور.
وف���ي ص��ن��ف األف����ام ال��ق��ص��ي��رة، 
حصد فيلم » قلب مقدس « لألخوين 
املغرب”  “م��ن  ح��راك  وسمير  هشام 

اجل��ائ��زة ال��ك��ب��رى وج��ائ��زة أحسن 
الرسمية  امل��س��اب��ق��ة  ف��ي  س��ي��ن��اري��و 

لألفام القصيرة باملهرجان.
جائزة  التحكيم  جلنة  ومنحت 
أحسن إخراج لفيلم » إميا « لهشام 
آلت  فيما  امل��غ��رب”،  “م��ن  الركراكي 
للممثلة  نسائي  دور  أحسن  جائزة 
صوريا بغدادي عن دورها في فيلم 
اجلزائري  للمخرج  كلثوم «  » سفر 
جائزة  ع���ادت  بينما  ج��ع��اد،  أن��ي��س 
عبد  للممثل  رج��ال��ي  دور  أح��س��ن 
فيلم  في  دوره  عن  شوقي  اللطيف 

” إميا ” لهشام الركراكي.
بفيلم  التحكيم  جلنة  نوهت  كما 
الليبي  ل��ل��م��خ��رج  » العشوائي « 

أسامة رزق.
اجلامعة  حتكيم  جلنة  ومنحت 

ال��وط��ن��ي��ة ل���ألن���دي���ة ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
ل��ه��ش��ام  » إميا «  ل��ف��ي��ل��م  ج��ائ��زت��ه��ا 

الركراكي.
ال��دورة  بجوائز  وتنافس  للظفر 

ال���س���ادس���ة ل��ل��م��ه��رج��ان امل��غ��ارب��ي 
للفيلم، 18 من بينها 6 أفام طويلة 

و12 فيلما قصيرا  .
الطويلة  ب��األف��ام  األم��ر  ويتعلق 
لطفي  للمخرج  الفجر ”  منذ  ” غدا 
للمخرج  مومنور ”  و “تالة  أك��وس 
مهدي حميلي )من تونس( و “جنمة 
بلحاج  رش��ي��د  للمخرج  اجلزائر ” 
بنشاوش  ل��ف��اب��ري��س  و “تيمكاد ” 
للمخرج  و “أدور ”  اجل��زائ��ر(،  )من 
أحمد بايدو و “عرق الشتا ” حلكيم 

بلعباس “من املغرب”.
وف���ي ص��ن��ف األف����ام ال��ق��ص��ي��رة، 
شاركت كل من ” خلينا هاك خير ” 
تونس”،  “م��ن  البرصاوي  للمهدي 
ج��ع��اد  ألن���ي���س  كلثوم ”  و “سفر 
حملمد يركي و “دهنيز ”  و “أعدك ” 
اجل��زائ��ر(،  )م��ن  ال��ل��ه  بنعبد  حملمد 
و “180 درجة من السعادة ” لوسيم 
قربي و “فرست بوكس ” ملي إكو )من 
ألسامة  و “العشوائي ”  موريتانيا( 
االسم  و “محمد،  ليبيا(،  )م��ن  رزق 
الشخصي ” ملليكة زايري و “تيكيتا 
ال��ي��وس��ف��ي  ألي�������وب  أسوليما ” 
و “قلب  الركراكي  لهشام  و “إميا ” 
و “يوميات  ح��راك  لهشام  مقدس ” 

قاتل ” أليوب وليد “من املغرب”.

فيلم “عرق الشتا” للمخرج “حكيم بلعباس ” يحصد اهم جوائز الدورة السادسة للمهرجان املغاربي للفيلم بوجدة

بسيمة احلقاوي تشرف على تنصيب جلنة دعم إنتاج األعمال السينمائية برئاسة ادريس املدغري العلوي
> افريك نيوز * الرباط

 أشرفت بسيمة احلقاوي وزيرة التضامن 
االجتماعية،  والتنمية  واألس���رة  وامل���رأة 
 3 االثنني  اليوم  بالنيابة،  االتصال  وزي��رة 
أبريل بالرباط، على تنصيب أعضاء جلنة 
عهد  التي  السينمائية  األعمال  إنتاج  دعم 
العلوي،  امل��دغ��ري  ادري��س  ال��ى  برئاستها 

اجلامعي ووزير االتصال سابقا.
الرئيس،  الى  باإلضافة  اللجنة،  وتضم 
العينني،  م��اء  رب��و  مربيه  ه��م  ع��ض��وا   11
أمينة  ال��ط��اه��ري،  ادري���س  ب��ك��رمي،  محمد 
الرزاق  عبد  الصفريوي،  كنزة  الصيباري، 
زاه��ي��ر، عبد احل��ق ف��ك��ري ب��اإلض��اف��ة الى 
االتصال«  ل���وزارة  خ��اط��وري »ممثلة  م��رمي 
وليلى التونزي »ممثلة للمركز السينمائي 
املغربي«، ومحمد القدميري »ممثا لوزارة 
املالية« ثم فاطمة آيت محند »ممثلة لوزارة 

الثقافة«.
مقتضيات  مع  اللجنة  تشكيل  وينسجم 

الناطق  االت��ص��ال  ل��وزي��ر  املشترك  ال��ق��رار 
املنتدب  والوزير  احلكومة  باسم  الرسمي 

ل����دى وزي����ر االق���ت���ص���اد وامل���ال���ي���ة امل��ك��ل��ف 
بامليزانية، بتحديد شروط ومعايير وطرق 
 ، السينمائية  األع��م��ال  إنتاج  دع��م  ص��رف 
من  تتكون  اللجنة  أن  على  ينص  بحيث 
11 عضوا من بينهم أربعة أعضاء ينتمون 
إلى عالم الثقافة والفن ولهم صلة وطيدة 
ذوي  من  أعضاء  وثاثة  السينما،  مبيدان 
الكفاءات الضرورية لتقييم ميزانية الفيلم 
بني  من  اختيارهم  يتم  انتقاؤه،  مت  ال��ذي 
من  كا  أعضاء ميثلون  وأربعة   ، املهنيني 
املكلفة  باالتصال والوزارة  املكلفة  الوزارة 
واملركز  بالثقافة  املكلفة  وال��وزارة  باملالية 

السينمائي املغربي.
يذكر أن اللجنة تعقد بدعوة من رئيسها 
ثاث دورات في السنة ،تخصص األولى 
قبل  امل��ودع��ة  الدعم  طلب  ملفات  ل��دراس��ة 
طلب  ملفات  لدراسة  والثانية  يناير،  متم 
والثالثة  م���اي،  متم  قبل  امل��ودع��ة  ال��دع��م 
قبل  امل��ودع��ة  الدعم  طلب  ملفات  ل��دراس��ة 

متم شتنبر.
مشاريع  لدعم  ق��رارات  اللجنة  وتتخذ 
األف�����ام ق��ب��ل اإلن���ت���اج ودع����م األف�����ام ما 
كتابة  وإع��ادة  كتابة  دعم  ثم  اإلنتاج  بعد 

السيناريو.
ومينح الدعم لشركات اإلنتاج املغربية 
فيما  املداخيل  على  تسبيقات  شكل  على 
الطويلة  الروائية  األفام  مشاريع  يخص 
والقصيرة قبل اإلنتاج، ولألفام الروائية 
الطويلة والقصيرة بعد اإلنتاج، وملشاريع 
 ، اإلنتاج  قبل  الطويلة  الوثائقية  األف��ام 
اإلنتاج،  بعد  الطويلة  الوثائقية  ولألفام 
السنة  ف��ي   )2( اث��ن��ني  عملني  ح���دود  ف��ي 

بالنسبة ملجمل األعمال الوثائقية.
الشركات  لهذه  أيضا  الدعم  كما مينح 
كتابة  ملشاريع  مالية  مساهمة  شكل  على 
الروائية  األف��ام  سيناريو  كتابة  وإع��ادة 
الطويلة املرشحة لاستفادة من التسبيق 

على املداخيل.

ثقافة
وإعالم
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الرباح: مشاورات احلكومة تسير مبنطق “خطب من عندي نخطب من عندك”
> افريك نيوز * الرباط

أث��ار ب��اغ لألمانة العامة حلزب      
ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، ال����ذي ص���در ي��وم 
اخلميس االخير ، بعد اجلولة األولى من 
قادها رئيس احلكومة  التي  املشاورات 
غضب  العثماني،  ال��دي��ن  سعد  امل��ع��ني 
“البيجدي”،  أعضاء  من  عدد  واستياء 
بسبب ما اعتبروه جتاهل من الباغ عن 
“األغلبية السابقة” و”اإلرادة الشعبية” 

ونتائج االنتخابات لسابع أكتوبر.
فإن   ” “البيجيدي  ب��اغ  بحسب  و 
العدالة  حل��زب  العامة  األم��ان��ة  أعضاء 
وال��ت��ن��م��ي��ة، ال��ت��ي ي��رأس��ه��ا ع��ب��د اإلل���ه 
بنكيران، سبق أن أكدوا  خال لقاء لهم 
صباح يوم اخلميس 23 مارس اجلاري، 
رئيس  العثماني،  الدين  لسعد  دعمهم 
احلكومة املعني في تدبيره للمفاوضات 
أغلبية تنبثق  تشكيل  أج��ل  من  املقبلة 
حتظى  ومنسجمة  قوية  حكومة  عنها 
ب��ث��ق��ة ودع�����م وق������ادرة ع��ل��ى م��واص��ل��ة 
لتطلعات  وتستجيب  اإلص��اح  أوراش 

املواطنني.
ال��ف��ع��ل  ردود  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  وف�����ي 
بخصوص  “ال��ب��ي��ج��دي”  م��ن  الغاضبة 

الباغ املذكور، قال عزيز الرباح، عضو 
في  والتنمية،  ال��ع��دال��ة  حل��زب  األم��ان��ة 
إن��ه “ال  تصريح مل��وق��ع “ن���ون ب��ري��س” 
املعني  احلكومة  رئيس  يبدأ  أن  ينبغي 
احلكومة  تشكيل  أج��ل  م��ن  م��ف��اوض��ات 
أنه  يتعني  مبرزا  “التشديد”،  بخطاب 
يفهموا  أن  الوطني  العام  ال��رأي  على 
عن  النظر  بصرف  السياسية،  احلياة 
اختار  ال��ذي  واملعاصرة  األصالة  حزب 

املعارضة”.
وأف�����اد ال���رب���اح ال��ق��ي��ادي ف���ي ح��زب 
“البيجيدي” أن املشاورات األولى  البد 
أن ت���ك���ون ف��ي��ه��ا ن����وع م���ن ال��ت��رح��ي��ب 
احلكومة،  تشكيل  أجل  من  واالستعداد 
الشروط  إل��ى  االن��ت��ق��ال  سيتم  وحينما 
املطلوبة من كل طرف،آنذاك سيتم اتخاذ 
القرار املناسب، يقول الرباح، مضيفا أن 
منطق املشاورات احلكومية تسير وفق 
من  ونخطب  ع��ن��دي  م��ن  “تخطب  مثل 

عندك”.
أن  “املشاورات  إل��ى  ال��رب��اح  وأش��ار 
أن  ينبغي  ال  ال��ب��داي��ة  ف��ي  احل��ك��وم��ي��ة 
وال��ت��ش��دد،  وينبغي  بالتصعيد  تتسم 
هادئة  بطريقة  يتكلم  أن  املفاوض  على 
امل��ش��اورات  ت��ت��ق��دم  وحينما  وم���ؤدب���ة، 
ف��م��دب��ره��ا ح��ك��ي��م، ف����إذا ق��ام��ت أط���راف 

املفاوضات بالتصعيد فآنذاك يتم اتخاذ 
القرار املناسب”.

باغ  انتقاد  أن  إلى  الرباح،  وخلص 
والتنمية  العدالة  العامة حلزب  األمانة 
ب��خ��ص��وص اجل���ول���ة م���ن امل����ش����اورات 
متسائا  ط��ب��ي��ع��ي،  ش���يء  احل��ك��وم��ي��ة، 
يتم سلوك نفس  أن  الضرورة  “هل من 
امل��ن��ه��ج��ي��ة ال��س��اب��ق��ة ف���ي امل���ش���اورات 

ق��ب��ل جميع األح���زاب  احل��ك��وم��ي��ة، م��ن 
أشهر  خمسة  بعد  البرملان،  في  املمثلة 
احلكومي”،  للبلوكاج  أوصلتنا  التي 
يكتب  هل  مغاربة  نحن   ” قوله  مضيفا 
أن  ميكن  أال  نختلف،  دائما  أننا  علينا 

نتوافق”.
جدير بالذكر، أن باغ األمانة العامة 
حلزب العدالة والتنمية أثار جداًل واسعًا 

احلزب،  وأعضاء  عضوات  صفوف  في 
والسياسية  اإلع��ام��ي��ة  األوس���اط  وف��ي 
املغربية، حيث قالت أمينة ماء العينني 
ل�”املصباح”  البرملاني  الفريق  عضو 
.هادشي  حزينة  “أنا  النواب:  مبجلس 
كتم  من يستطيع  أهنئ  الله.  اللي عطا 
مغاير.  ب��أس��ل��وب  التعبير  و  م��ش��اع��ره 

حلظات احباط وضعف انساني.”
فيما قال حسن حمورو، اإلطار بالفريق 
“فني  األولى:  بالغرفة  للحزب  البرملاني 
واالرادة  الدميقراطية  القواعد  مشات 
ال��ش��ع��ب��ي��ة…؟؟”، م��ض��ي��ف��ًا ف���ي ت��دوي��ن��ة 
ساخرة: “ما نويت الزمان يغدر ويتبدل 

احلال!”.
بنعباد:  الصمد  عبد  أف��اد  جانبه  من 
“ب����اغ ال��ب��ي��ج��ي��دي أس��ق��ط “ال��ق��واع��د 
االنتخابات”  و”نتائج  الدميوقراطية” 
و”اإلرادة الشعبية”.. مبروك احلكومة”، 
مضيفًا “أختلف مع كل القائلني بنهاية 
اإلرادة  ب��ه  ج���اءت  بنكيران  ب��ن��ك��ي��ران.. 
ماتزال  الشعبية  واإلرادة  الشعبية.. 
متشبثة به مناضا وقائدا وفارسا في 
ميدان البناء الدميوقراطي.. هم أرادوا 
اس��ت��م��راره.. هو  نريد  إن��ه��اءه.. ونحن 
انعكاسا  يكون  أن  قبل  إرادات  ص��راع 

مليزان القوى”.

املكتب السياسي حلزب األصالة 
واملعاصرة يؤكد تشبثه باملعارضة

> افريك نيوز * الرباط

  اجتمع  املكتب السياسي حلزب األصالة واملعاصرة ، عصر يوم 
األربعاء املنصرم  بالرباط، وتطرق في اجتماعه الدوري  الى دراسة  
يعرفها  التي  والدينامية  التنظيم  مقدمتها  في  القضايا  من  العديد 

احلزب،باإلضافة إلى املستجدات السياسية الوطنية والدولية.
في  واملناضلني  املناضات  كل  انخراط  السياسي  املكتب  وثمن 
الدينامية التي يعرفها احلزب تفعيا لتوصيات املجلس الوطني في 
دورته االستثنائية األخيرة، وشدد على أهمية مواصلة ورش التنظيم 
من خال برمجة املؤمترات اجلهوية واملجالس الوطنية للمنتديات، 
الوطني  للمجلس  املقبلة  العادية  ال��دورة  عقد  على  االتفاق  مت  كما 
ماي  شهر  من  األول  فياألسبوع  وذل��ك  للمملكة،  اجلنوبية  باألقاليم 

.2017
كما أخذ املكتب السياسي علما بفحوى اللقاء الذي جمع كا من 
السيد األمني العام والسيدة رئيسة املجلس الوطنيبرئيس احلكومة 

املكلف.
وب��امل��ن��اس��ب��ة ث��م��ن امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي م��ض��م��ون رس��ال��ة التهنئة 
له  عبر  إذ  املكلف،  احلكومة  رئيس  إل��ى  العام  األم��ني  وجهها  التي 
ومنخاله لكل قيادات ومناضلي حزب العدالة والتنمية، عن خالص 
التهاني وأصدق املتمنيات وبأن يتوفقوا في النهوض بهذه املهمة 

اجلسيمة.
أعضاء  شدد  احلكومة،  ملشاوراتتشكيل  احلالي  للسياق  وبالنظر 
املكتب السياسي حلزب األصالة واملعاصرة على تشبثهم بباغ املكتب 
الصادر في الثامن) 8 ( من أكتوبر 2016 وخيار املعارضة املعبر في 
حينه، وهو ما زكاه املجلس الوطني حلزب األصالة واملعاصرة في 

دورته االستثنائية ببوزنيقة نهاية ينايراملاضي.
لكل  وتقديره  شكره  السياسي  املكتب  ج��دد  اجتماعه  ختام  وف��ي 
املناضات واملناضلني على مساهماتهم الفاعلة في ورش الدينامية 
للسيدات  النبيل  باملوقف  واعتزازه  افتخاره  عن  عبر  كما  احلزبية، 
فترة عطالة  تعويضات  اطواعية عن  تنازلو  الذين  النواب  والسادة 

مجلس النواب.

خبير أمني :قياديون منشقون عن اجليش اجلزائري 
كشفوا لي عن سر دعم اجلزائر للبوليساريو

افريك نيوز * الرباط

  م��ع��ط��ي��ات ح��ص��ري��ة وح���س���اس���ة عن 
اجل���ي���ش اجل����زائ����ري اس��ت��ق��اه��ا اخل��ب��ي��ر 
ال����دول����ي ف���ي ال����ش����ؤون األم���ن���ي���ة ي��وس��ف 
عن  منشقني  اعترافات ضباط  من  العطري 
أورب��ا. داخ��ل  مقيمني  اجل��زائ��ري   اجليش 
ويروي اخلبير والباحث في الشؤون األمنية 
يوسف العطري، في حوار حصري، ل�”نون 
بريس” تفاصيل اعترافات ضباط عسكريني 

فارين من اجلزائر إلى أوروبا، عن الوضع 
املتأّزم داخل اجلزائر وكيف يحاول جنراالت 
اجلزائر استغال قضية الصحراء املغربية 
احمليط  على  منفد  على  أجل احلصول  من 
إفريقيا. ش��م��ال  ع��ل��ى  للهيمنة   األط��ل��س��ي 
وينقل العطري عن قياديني بارز ين منشقني 
“إن اجلميع  قولهم  اجلزائري  عن اجليش 
أن قضية  يدرك  العسكرية  املؤسسة  داخل 
وبأن  املغرب  لفائدة  محسومة  الصحراء 
مغربية الصحراء ال نقاش فيها، لكن العداء 
للمغرب  اجل��زائ��ر  ج��ن��راالت  ال��ذي يضمره 

يجلهم ال يفوتون الفرصة لضرب مصاحله 
وسيادته بتقدمي مايير الدوالرات ألنصار 
العالم. ب��ق��اع  مختلف  ف��ي   البوليساريو 
وي��ض��ي��ف اخل��ب��ي��ر األم���ن���ي أن ال��ض��ب��اط 
اجلزائرين كشفوا له عن حجم العداء الذي 
وهو  للمغرب  اجلزائريني  اجلنراالت  يكنه 
أنفسهم،  ق��رارة  في  يعتقدون،  مايجعلهم 
أن ما يصرف لضرب مصالح املغرب ربح، 
دول  على  وهيمنتها  اجلزائر  ألنه سيقوي 

املنطقة.
وي��ن��ق��ل امل��ت��ح��دث ذات�����ه ع���ن ال��ض��اب��ط 
االستراتيجي  السبب  أن  قولهم  املنشقني 
ال���ذي ي��دف��ع ج��ن��راالت اجل��زائ��ر على مدى 
ت��ق��دمي م��س��اع��دات مالية  إل���ى  س��ن��وات  ، 
مبايير  ت��ق��در  وع��س��ك��ري��ة  ولوجستيكية 
هو  البوليساريو،  النفصالي  ال����دوالرات 
الرغبة في إنشاء دويلة تشكل بوابة قصر 
امل���رادي���ة ع��ل��ى احمل��ي��ط األط��ل��س��ي، تضمن 
جلنراالت اجليش وضع اليد على ثرواتها.

أن الضباط اجلزائريني  العطري  ويؤكد 
أكدوا له أن جنراالت اجلزائر هم املستفيد 
ال��ت��ي  تطبع  ح��ال��ة  اجلمود  م���ن  األك���ب���ر 
اجلزائرية  فإستمرار  املغربية  العاقات 
املغربية هو الضامن  النزاع في الصحراء 
األساسي بالنسبة حلكام اجلزائر الستمرار 
وضع أيديهم على مصادر الثروة اجلزائرية، 

وإخراس كافة األصوات املعارضة.

اتفاق جديد بني املغرب واألمم املتحدة “من أجل تنمية بشرية منصفة”
> افريك نيوز * الرباط

 وّق������ع امل����رص����د امل��غ��رب��ي 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ش��ري��ة، ال��ت��اب��ع 
لرئاسة احلكومة، يوم اجلمعة 
مع  اتفاقًا  بالرباط،  املنصرم  
س��ب��ع وك������االت ت��اب��ع��ة ل��ألمم 
املتحدة، يقضي بدعم مشروع 
العمومية  السياسات  لتقييم 
“م�����ن أج�����ل ت��ن��م��ي��ة ب��ش��ري��ة 

منصفة”.
وُأع�����ل�����ن خ�����ال م��راس��ي��م 
امليزانية  حجم  على  التوقيع، 
تقييم  مل���ش���روع  امل��خ��ص��ص��ة 
السياسات العمومية باملغرب، 

والذي بلغ أربعة مايير دوالر، 
املرصد  ب��ني  مشترك  بتمويل 
امل��غ��رب��ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ش��ري��ة 
من  امل��ت��ح��دة  األمم  وم��ن��ظ��م��ة 

خال وكاالتها السبع.
وفي تصريح لوسائل اإلعام 
االتفاقية،  على  التوقيع  عقب 
ق�����ال احل����س����ن امل���ن���ص���وري، 
الكاتب العام للمرصد املغربي 
املشروع  إن  البشرية،  للتنمية 
إل���ى تقييم  ب��األس��اس  ي��ه��دف 
القطاعات احلكومية في مجال 
أن  مضيفًا  البشرية.  التنمية 
من  مبجموعة  سيقوم  املغرب 
الدراسات في مجاالت الصحة 
الوطنية  واملبادرة  والتعليم 

 ل���ل���ت���ن���م���ي���ة ال����ب����ش����ري����ة”.
أن  وأض����ف  املنصوري، 
“التعاون مع األمم املتحدة 
ف���ي ه����ذا امل���ج���ال ان��ط��ل��ق 
م��وض��ح��ًا   .”2007″ س��ن��ة 
ت���أت���ي  “االت����ف����اق����ي����ة  أن 
التفاقيتني  ك��اس��ت��م��راري��ة 

س��اب��ق��ت��ني، األول�����ى همت 
إح���داث امل��رص��د م��ن خال 
ش��راك��ة م��ع ب��رن��ام��ج األمم 
والثانية  للتنمية،  املتحدة 
التقني  ل��ل��دع��م  خ��ص��ص��ت 
ل���ل���م���رص���د، ب���ش���راك���ة م��ع 

وكاالت أممية”.
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  مديرية الضرائب والبنك العقاري والسياحي يوقعان اتفاقية إلطالق خدمة رقمية جديدة لتسهيل عملية االداء الضريبي
> افريك نيوز * الرباط 

للضرائب  العامة  املديرية  أبرمت    
والسياحي  العقاري  البنك  مع  اتفاقية 
م���ن أج����ل خ��ل��ق من���ط ج���دي���د إلرج����اع 
ال��ض��ري��ب��ة ع��ل��ى ال��دخ��ل ب��رس��م ف��وائ��د 
قروض اقتناء أو بناء مساكن مخصصة 
تبادل  على  تعتمد  الرئيسية،  للسكنى 
املعلومات بطريقة إلكترونية، مبوجبها 
سيكون البنك املذكور املخاطب الوحيد 
املصالح  إلى  التنقل  إلى  احلاجة  دون 

الضريبية. 
وفي هذا اإلطار قال عمر فرج، املدير 
االتفاقية  إن  الضرائب،  العام مبديرية 
جمهورا  تهم  اليوم  توقيعها  مت  التي 
وقت  في  األداء  في  له صعوبة  واسعا 
وجيز، مؤكدا أنه سيتم متديد التقنية 

لتشمل باقي البنوك. 
ال��ن��دوة الصحافية  ف��ي  ف���رج،  وق���ال 
التي خصصت للتوقيع على االتفاقية، 
لرقمنة جميع  عام  2017 هو  »ع��ام  إن 
العام  انطاق  مع  إذ  املديرية،  خدمات 
مضطرا  شخص  أي  يبقى  ل��ن  املقبل 
من  املديرية  مكاتب  إل��ى  التوجه  إل��ى 
األمر  بل سيبقى  أغراضه،  أجل قضاء 
في  رغبة  لهم  م��ن  على  فقط  مقتصرا 

التوجه إليها«. 
العام ذاته عن أمله في  وعبر املدير 
إقبال املواطنني على اخلدمات التقنية 

أن  »أمت��ن��ى  ق��ائ��ا:  تقدميها  يتم  ال��ت��ي 
التقنيات  ه��ذه  على  امل��واط��ن��ون  يقبل 
بالتنقل  وقتهم  يضيعوا  وأال  اجلديدة 
أن  إل��ى  امل��دي��ري��ة«، مشيرا  إل��ى مكاتب 
هناك خدمات أخرى سيتم كشفها على 

امتداد السنة. 
الرئيس  رحو،  أحمد  قال  من جانبه 
املدير العام للبنك العقاري والسياحي، 
ال��ت��ي سيقدمها  احل��دي��ث��ة  اخل��دم��ة  إن 
ال��ب��ن��ك ب��ش��راك��ة م��ع امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة 
حياة  »تسهيل  شأنها  م��ن  للضرائب 
امل���واط���ن���ني وت��س��ه��ي��ل ول��وج��ه��م إل��ى 

اخلدمات واملعلومة«. 
وأض�����اف رح����و أث���ن���اء إع����ان ه��ذه 
اخلدمة: »ال نقتصر في البنك العقاري 

السياحي على تقدمي اخلدمات البنكية 
نكون  أن  إل���ى  نسعى  ب��ل  التقليدية، 
على  يعمل  ال���ذي  ال��غ��د  لبنك  من��وذج��ا 

تقدمي خدمات مهمة«. 
وأكد رحو أن البنك العقاري للسياحة 
ب��ن��ك رق��م��ي، ق��ائ��ا إن���ه »م��ف��ت��وح أم��ام 
و24  األس��ب��وع  في  أي��ام  زبنائه سبعة 
تطبيقاته  خ��ال  من  ال��ي��وم،  في  ساعة 
على ال��ه��وات��ف احمل��م��ول��ة، وم��ن خال 
سيسهل  وبالتالي  اإللكتروني؛  موقعه 

األمر خدمة إرجاع الضريبة«. 
ب���أن البنك  امل��ت��ح��دث ذات����ه  وأف�����اد 
ال���ع���ق���اري ال��س��ي��اح��ي ي��ع��د م���ن أه��م 
املساكن  اق��ت��ن��اء  مت��وي��ل  ف��ي  الفاعلني 
مميزات  ب��ني  م��ن  ب��أن  مفيدا  باململكة، 

وزاد:  اإلدارة،  تأمني  احلديثة  اخلدمة 
»ال��ط��ل��ب ال���ذي ي��أت��ي م��ن ط��رف البنك 
قائا:  وأردف  أك��ث��را«،  موثوقا  يكون 
»سيتم إعان خدمات أخرى مستقبا..
نحن متواجدون دائما من أجل تطوير 

خدماتنا وخدمات اإلدارة املغربية«. 
ومب����وج����ب االت���ف���اق���ي���ة احل���دي���ث���ة 
ستستقبل شبكات وكاالت البنك العقاري 
والسياحي طلبات استرجاع الضريبة 
مع تبادل أوتوماتيكي للمعلومات بني 
من  والبنك،  للضرائب  العامة  املديرية 
التسوية،  مرحلة  إل��ى  اإلي���داع  مرحلة 
إذ بعد توصل البنك بطلب االسترجاع 
تعمل املديرية على ربط معطيات الطلب 
مع تلك املتوفرة في نظامها املعلوماتي، 

مع  الطلب  رف��ض  أو  بقبول  وتشعره 
التعليل. كما يتم إعام امللزم من طرف 
البنك مبآل طلبه برسالة نصية قصيرة 

أو عبر بريد إلكتروني. 
حسب  اجل���دي���دة  التقنية  مم��ي��زات 
استرجاع  آج��ال  تقليص  هي  معلنيها 
إل���ى تقليص ع��دد  ال��ض��ري��ب��ة، إض��اف��ة 
االس��ت��رج��اع،  امل��رف��ق��ة لطلب  ال��وث��ائ��ق 
ال��ف��وائ��د وج���دول  م��ن قبيل ش��ه��ادات 
االستهاك وعقد الشراء وعقد القرض 
إلى  إض��اف��ة  البنكية،  الهوية  وك��ش��ف 
الوحيد  الشباك  تقنية  على  االعتماد 
البنك  شبابيك  على  اإلقبال  خ��ال  من 
عددها  يبلغ  التي  والسياحي  العقاري 

260 عبر مختلف ربوع اململكة. 

مؤسسة يعتة ترى النور ..
 وامللك يستحضر مناقب »كبير الشيوعيني«

> افريك نيوز * الرباط *  

   بحضور ثلة  من رجاالت السياسة 
وال��ف��ك��ر وال���ث���ق���اف���ة، أع��ط��ي��ت ان��ط��اق��ة 
يوم  مساء  يعتة،  علي  مؤسسة  تأسيس 
التقدم  ، في مقر حزب  املنصرم  اجلمعة 
واالشتراكية مبدينة الرباط، والتي يأمل 
القائمون عليها أن تكون فضاء منفتحا 
في  والتناظر  والبحوث  الدراسات  على 

قضايا الفكر والسياسة واملجتمع.
إلى  وّجه رسالة  السادس  امللك محمد 
ه  نَوّ يعتة،  علي  مؤسسة  على  القائمني 
املغاربة  الشيوعيني  زعيم  بخصال  فيها 

»كان شخصية مميزة  إنه  الراحل، وقال 
يحظى  وك���ان  اجل��م��ي��ع،  ل��دى  ومحبوبة 
مب��ك��ان��ة خ���اص���ة ل����دى وال���دن���ا امل��ن��ع��م، 
وباحترام جميع املغاربة، وخاصة الذين 

عرفوه أو عاصروه«.
وعبر امللك، في رسالته، أنه يكّن لعلي 
للوطنية  اع��ت��ب��ارا  ال��ت��ق��دي��ر  »ك���ل  ي��ع��ت��ة 
الصادقة التي كان يتحلى بها، ولرصيده 
واالستقال،  احلرية  أجل  من  النضالي 
واس��ه��ام��ه اإلي��ج��اب��ي ف��ي ب��ن��اء امل��غ��رب 

احلديث«.
املؤسسة  على  القائمني  امل��ل��ك  ودع���ا 
وامل��ب��ادئ  القيم  استلهام  إل��ى  احلديثة 
التي ناضل علي يعتة من أجلها وجعلها 
منارة للوطنية الصادقة وملتقى للحوار 

البناء والفكر الرصني، وفضاء للمساهمة 
اإليجابية في مختلف القضايا الوطنية.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال إس��م��اع��ي��ل ال��ع��ل��وي، 
رئيس اللجنة التحضيرية الساهرة على 
إحداث مؤسسة علي يعتة، إن املؤسسة 
»ستستلهم روحها من جتربة سي علي، 
قبل  األوض����اع  وم��ن��اق��ش��ة  لفهم احمل��ي��ط 
دراس���ات  شاكلة  على  خ��اص��ات  ت��ق��دمي 

وأبحاث ليستفيد منها اجلميع«.
علي  فكر  استلهام  أن  العلوي  وأردف 
يعتة املناصر لفكرة التحول الدائم نحو 
األحسن، »سيجعلنا نصل ببنائنا كشعب 
إل���ى أع��ل��ى م��س��ت��وى ف��ي ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
سواء التمثيلية منها أو التشاركية، وفي 
جميع امليادين االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية«.
ال��ت��ي ستشتغل  امل��ي��ادي��ن  وس��ت��ش��م��ل 
ع��ل��ي��ه��ا م��ؤس��س��ة ع��ل��ي ي��ع��ت��ة، حسب 
املبنية على  السياسية  العلوي، »احلياة 
االجتماعية  واحلياة  الدميقراطية،  قيم 
واحل��ي��اة  ال��ث��روة،  ت��وزي��ع  على  القائمة 
املنتجة  الثقافية  واحل��ي��اة  االقتصادية 

واملنفتحة على الغير«.
من جهته، أكد محمد نبيل بنعبد الله، 
التقدم واالشتراكية،  العام حلزب  األمني 
فضاء  »ستكون  يعتة  علي  مؤسسة  أن 
إط��ار  ف��ي  السياسية  املمارسة  لتطوير 
العصر،  مع  والتكيف  باألصول  التشبث 
كرس  ال��ت��ي  القيم  ترسيخ  وستتوخى 

الراحل حياته ألجلها«.
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اجلمعة  اليوم  بعد صاة عصر  مت، 
ب���ال���رب���اط، تشييع  ال��ش��ه��داء  مب��ق��ب��رة 
الدين  جمال  املسرحي  الفنان  جثمان 
مهيب  جنائزي  موكب  في  الدخيسي، 
وأقاربه  الفقيد  أس��رة  أف��راد  بحضور 
وذوي�������ه، إل����ى ج���ان���ب ال���ع���ش���رات من 
الفنانني واملمثلني والكتاب واإلعاميني 

وتامذته ومحبيه. 
وب��ع��د ص��ات��ي ال��ع��ص��ر واجل���ن���ازة 
الفقيد،  جثمان  نقل  الشهداء،  مبسجد 
اليوم اجلمعة،  رب��ه،  داع��ي  لبى  ال��ذي 
كان  حيث  العاصمة  مصحات  بإحدى 
مع  م��ري��رة  معاناة  إث��ر  ال��ع��اج  يتلقى 
امل��رض، عن سن ناهزت 63 عاما، إلى 
حيث  الشهداء  مبقبرة  األخير  مثواه 

ووري الثرى. 
وقال املمثل أحمد الناجي، إن الفقيد 
كان واحدا من الفنانني الذين يعملون 
خدمة  في  متفانيا  محبا  كان  بصمت، 
الفن، خاصة فن الركح، وكانت له رحمة 
مع  وطيبة  متميزة  عاقات  عليه  الله 

الفنانني من مختلف األجيال. 
اعتزازه  عن  الناجي  الفنان  وأع��رب 
الدخيسي  الفقيد  م��ع  اشتغل  لكونه 
»حيث  األص��ال��ة«،  »رص��ي��د  ملحمة  ف��ي 
كان رحمه الله شعلة وقادة في مجاله، 
ومخرجا من طينة الكبار«، معتبرا أنه 
الدخيسي  الدين  جمال  الفنان  بوفاة 
ت���ذوي ورق���ة أخ���رى م��ن ش��ج��رة الفن 
املغربي، ويرحل فنان مغربي كبير في 

صمت الزاهدين وكبار املبدعني. 
كما أجمعت نخبة من رموز املسرح 
املغربي، في تعليقاتها  الدرامي  والفن 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، على 
املكانة املتميزة للراحل كممثل ومخرج 
الفنانني  م��ن  ألج��ي��ال  كمعلم  وأي��ض��ا 

الشباب باململكة. 
م��س��اره احلافل  ال��راح��ل عبر  وق���دم 
الذي ميتد ألزيد من ثاثني سنة، العديد 
السينما  في  وأعماال  املسرحيات،  من 
والتلفزيون، حيث شارك في أفام مثل 
»ميا« لرشيد الوالي، و«الوشاح األحمر« 
حملمد اليونسي، و«أوركسترا منتصف 
الليل« جليروم كوهني أوليفار، و«حياة 
ال  »ال��ذئ��اب  ثم  مل��راد اخلوضي  بريئة« 

تنام« لهشام اجلباري. 
وك���ان فيلم »ن���وح ال ي��ع��رف ال��ع��وم« 
السينما،  عالم  في  للفقيد  توقيع  آخر 
وال��ذي  ال��وال��ي،  رشيد  الفنان  لتلميذه 
الوطني  املهرجان  أي��ام في  ش��ارك قبل 

للفيلم بطنجة. 

تكوينه  تلقى  ال���ذي  ال��راح��ل  وك���ان 
باألكادميية  واإلخ��راج  التمثيل  فن  في 
الروسية لفن املسرح، قد حظي بتكرمي 
مؤثر في افتتاح الدورة 18 للمهرجان 

مارس   3 ي��وم  بطنجة  للفيلم  الوطني 
اجل������اري، ح��ي��ث ب���دت ع��ل��ي��ه ع��ام��ات 
ج��ذوة حيويته  تطفئ  لم  التي  امل��رض 

ولم تنل من إميانه برسالة الفن. 

العديد  الفقيد  ي��د  ع��ل��ى  وت��ت��ل��م��ذت 
في مجال  اليوم  ال��ب��ارزة  األس��م��اء  من 
املسرح والسينما باملغرب، طوال فترة 
اشتغاله كأستاذ للفن املسرحي باملعهد 

والتنشيط  امل��س��رح��ي  للفن  ال��وط��ن��ي 
الثقافي، كما حظي بتقدير واسع خال 
سنوات إدارته للمسرح الوطني محمد 

اخلامس. 

تشييع جثمان الفنان املسرحي جمال الدين الدخيسي مبقبرة 
الشهداء بالرباط  في موكب جنائزي مهيب 

بسيمة احلقاوي تستقبل مساء اإلثنني املقبل مبقر الوزارة وفدا عن وزارة شؤون املرأة بدولة فلسطني الشقيقة

> افريك نيوز * الرباط 

احل��ق��اوي،  بسيمة  ال��س��ي��دة  تستقبل   
وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 
االجتماعية، مساء اإلثنني املقبل 27 مارس 
يتقدمه  فلسطينيا  وف��دا  بالرباط،   2017
السيد بسام اخلطيب، وكيل وزارة شؤون 
املرأة بدولة فلسطني، في إطار زيارة عمل 
ل��اط��اع على جت��رب��ة امل��غ��رب ف��ي مجال 
امل��رأة،  العنف ض��د  ظ��اه��رة  وتتبع  رص��د 
املرصد  على جتربة  ق��رب  ع��ن  وال��وق��وف 
إحداث  بعد  النساء  ضد  للعنف  الوطني 
الساعة  على  وذل���ك  بفلسطني،  ل��ه  نظير 

الثالثة مبقر الوزارة.
التي  ال��زي��ارة،  ه��ذه  برنامج  ويتضمن 

تنظيم  اجل�����اري،  م����ارس   31 إل���ى  مت��ت��د 
زي�����ارات ل��ب��ع��ض اخل���اي���ا امل��ؤس��س��ات��ي��ة 
ب��ال��ن��س��اء ضحايا  وال��ت��ك��ف��ل  الس��ت��ق��ب��ال 
العنف، وألحد مراكز االستماع والتوجيه 
التابعة  العنف  ضحايا  للنساء  القانوني 

جلمعيات املجتمع املدني.
السيدة  من  بطلب  الزيارة  هذه  وتأتي 
هيفاء اآلغ��ا، وزي��رة ش��ؤون امل��رأة بدولة 
فلسطني، التي سبق أن قامت بزيارة عمل 
للمملكة املغربية ماي 2016، لاطاع على 
جتربة املغرب في مجال النهوض بوضعية 
امل������رأة، س��ي��م��ا جت��رب��ة إح�����داث امل��رص��د 
ال��وط��ن��ي للعنف ض��د ال��ن��س��اء، وامل��رص��د 
التي  اإلع��ام،  في  امل��رأة  الوطني لصورة 
نوهت بها، مؤكدة أنها ستقوم بنقل هذه 

التجربة لبادها واالستفادة منها.



العدد 173

أبريل 2017

AFRIQUENEWS.MA

13 األخيرةرياضة

قضايا ومجتمع 
تحتسياسة

متابعاتالمجهر
استراتيجية
حكومية

قضايا
ومجتمع

اعتصام  سائقي الطاكسيات مبحاداة باب والية الرباط »

> افريك نيوز * الرباط

بدًءا  وطرقوه،  إال  بابا  يتركوا  لْم 
ب��ب��اب رئ��ي��س احل��ك��وم��ة، ث��م وزي��ر 
الداخلية، فباب مكتب والي الرباط، 
ُيفتح  أْن  احتمال  من  َيئسوا  وح��نَي 
ب���اب م��ن األب�����واب ال��ت��ي ط��رق��وه��ا، 
رغبة في إيصال شكوى تتعّلق بُظلم 
ي��ق��ول��ون إن���ه حل��ق��ه��م، ق��ص��دوا ب��اب 
في  انخرطوا  وُهناك  الرباط،  والي��ة 

اعتصام بلغ عدد أيامه 50 يوما.
َتْرشح الافتات التي حتّف املكان 
حيث يعتصمون على ميني باب والية 
جهة الرباط سا القنيطرة بالغضب 
وب��أس��ئ��ل��ة حت���ّي���ره���م. ع��ب��ر إح���دى 
يلتفت  لم  مل��اذا  يتساءلون  الافتات 
إل��ى وضعيتهم،  ال��والي��ة  م��س��ؤول��و 
معتصمهم  ف��ي  عليهم  مي���ّرون  وه��م 
ص��ب��اح م��س��اء مل���ّدة خمسني ي��وم��ا، 
وفي الفتة صغيرة موضوعة بجانب 
صورة كبيرة للملك يطالبون بوضع 

حّد للشطط في استعمال السلطة.
يقولون إنَّ السبب الذي دفعهم إلى 
تْرك بيوتهم واالنخراط في اعتصام 
الرباط سا  مفتوح أمام والية جهة 
القنيطرة هو التعسف في استعمال 
القسم  لعدم تطبيق رئيس  السلطة، 
االق��ت��ص��ادي ب��ال��والي��ة ب��ن��ود مذكرة 
وّج��ه��ه��ا وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة إل���ى ُواّلة 
واألقاليم،  العماالت  وعّمال  اجلهات 
التعاقدية  العاقة  بتنظيم  وتتعّلق 
بني املستفيدين من ُرخص سيارات 

األجرة وبني ُمستغّليها.
واملوقعة  ال��ذك��ر،  سالفة  امل��ذّك��رة 
من  ت��روم   ،2012 نونبر   9 بتاريخ 
إض��ف��اء  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ورائ���ه���ا 
الشرعية على العاقة بني املستفيدين 
م��ن ُرخ���ص س��ي��ارات األج����رة وب��ني 
مستغّليها، على نحو ُيراعي حقوق 
وواجبات الطرفنْي، كما هي ُمضّمنة 
لهذه  املُعتمد  النموذجي  العقد  في 
املعتصمني  السائقني  لكّن  الغاية؛ 
وزارة  م��ذك��رة  مضمون  إنَّ  يقولون 
الداخلّية ظلَّ مجّرَد حبر على ورق. 
الثانية  امل��اّدة  حتديدا،  ويقصدون، 
وزير  فيها  ُيطالب  التي  املذّكرة،  من 
باحلرص  والعّمال  ال��والة  الداخلية 
التلقائي  التجديد  على  العمل  على 
للعقود النموذجية املُبرمة سابقا من 

املستِغلِّ  مع  الرُّخصة  صاحب  ل��دن 
حلقوق  ضمانا  ش��رط،  أو  قْيد  دون 
امل��ه��ن��ي��ني امل��ل��ت��زم��ني ب�����أداء واج���ب 
الداخلة  وزي���ر  وي��ؤّك��د  االس��ت��غ��ال؛ 
العقود  ه���ذه  تعميم  ض����رورة  ع��ل��ى 
الوسائل  وبكّل  السرعة  وجه  »على 

املُتاحة«.
امل�����اّدة، حسب  ه���ذه  تفعيل  ع���دُم 
املعتصمني  األجرة  سيارات  سائقي 
أم���ام م��ق��ر والي���ة ج��ه��ة ال��رب��اط سا 
مع  تواطٍؤ  »وج��ود  ه  م��ردُّ القنيطرة، 
أص��ح��اب امل��أذون��ي��ات«، ح��ي��ُث يقوم 
التي  الُعقدة  انتهاء  مبجّرد  ه��ؤالء 
كرائها  بإعادة  باملستغّلني،  تربطهم 
على  احلصول  مقابل  آخ��ر،  ملستغلٍّ 
ع��ل��ى عشرين  ي��زي��د  ق��د  م��ال��ي  مبلغ 
لدى  ُي��ع��رف  َم��ا  أو  سنتيم،  مليون 

أرباب سيارات األجرة ب�«احْلاوة«.
تْبدو دواخُل مصطفى، كغْيره من 
زمائه املعتصمني أمام مبنى الوالية 
بالغضب؛  طافحة  العاصمة،  وس��ط 
معاناتهم:  م��ن  ج���زًءا  ق��اّص��ا  ي��ق��ول 
كيتفاجأ  حّتى  خّدام  كيبقا  »الواحد 
بطاكسي عندو نفس الرقم اللي خّدام 
كْيضحكو  للوالية  كْنجيو  وْملي  به، 
علينا، وكْيعطيونا وعود فارغة، ومن 
وما  فوْجهنا  البيبان  كيسّدوا  بعد 

تْيقبلوش ّتا يستقبلونا«.
األج��رة  س��ي��ارات  مهنيو  ويعيش 
الرباط  أمام والية جهة  املعتصمون 
اجتماعية  أوض��اع��ا  القنيطرة  س��ا 
ُم��زري��ة، ب��ْع��َد أن ُق��ط��ع م���ورُد رزقهم 
على حنِي غّرة، وأضحوا عاطلني عن 
منشيو  قادرين  ْبقيناش  »ما  العمل، 

عْند والدنا، حيْت ما عندنا ما ْنّديو 
لهم«، يقول أحدهم، مشيرا إلى زميٍل 
لدْيه  وحليته،  رأس��ه  الشيب  غزا  له 
الكلوي،  الفشل  من  يعانيان  ابنان 
وي��ح��ت��اج��ان إل����ى ح��ص��ص دوري����ة 

لتصفية الدم »الدياليز«.
املريرة  املعاناة  من  الرغم  وعلى 
ال���ت���ي ي����رزح����ون حت����ت وط���أت���ه���ا، 
يرفعوا  لن  إّنهم  املعتصمون  يقول 
اعتصامهم إال بعد أن تتدّخل اجلهات 
املعنية وتستجيب ملطلبهم األساسي، 
املتعلق بتفعيل دورية وزير الداخلية، 
»وإذا لم تتّم االستجابة ملطلبنا هذا، 
املكان  ه��ذا  أغ��ادر  لن  فأنا شخصيا 
حتى املوت«، يقول أحدهم، ُمضيفا: 
»ْح��ن��ا م��ا غ��ادي��ش ْن��ح��ْرك��و روس��ن��ا، 

ولكن ْحقنا ما نتنازلوش عليه«.

الضريس: التدبير الناجع ملخاطر الكوارث الطبيعية يقتضي
 اعتماد مقاربة شمولية واستشرافية

   أوضح الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية 
الشرقي الضريس، اليوم االثنني بالرباط، أن 
الطبيعية  الكوارث  ملخاطر  ناجع  تدبير  أي 
ومندمجة  شمولية  مقاربة  اعتماد  يقتضي 

واستشرافية.
مبناسبة  له  مداخلة  في  الضريس،  وأك��د 
لتنفيذ  املخصصة  األوراش  سلسلة  افتتاح 
ت��وص��ي��ات ال��دراس��ة امل��ع��دة م��ن ل��دن منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية املتعلقة بحكامة 
باملغرب  الطبيعية  ال��ك��وارث  مخاطر  تدبير 
حت��ت م��وض��وع “م��ع��رف��ة وت��ق��ي��ي��م امل��خ��اط��ر 
املتعلقة بالكوارث الطبيعية باملغرب”، أن قوام 
الوقاية واالستباقية  املقاربة يتمثل في  هذه 
للتمكن من ماءمة الوسائل البشرية واملادية 

حسب االحتياجات واحلاالت.
هي  املقاربة  ه��ذه  م��ن  الغاية  أن  وأض���اف 
حتقيق أكبر حماية ممكنة لألرواح واملمتلكات 
من  النوع  لهذا  املخصصة  النفقات  وترشيد 

التدبير.
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  إن  ال���ض���ري���س،  وق����ال 
والوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة 
بالشؤون العامة واحلكامة قامتا بعقد شراكة 
االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  م��ع 
املغرب  ملواكبة  دول��ي��ني  خ��ب��راء  تعبئة  بغية 
في تنفيذ توصيات الدراسة التي قامت بها 
هذه املنظمة، بطلب من الوزارتني منذ أقل من 
املخاطر  تدبير  سياسات  “حكامة  حول  عام 
الكبرى باملغرب”، على شكل خطة عمل برسم 

.2017-2018
الدراسة أسفرت عن تقدمي  أن هذه  وأب��رز 
ثاثني توصية همت باألساس حتسني حكامة 
امل��خ��اط��ر وت��ع��زي��ز وس��ائ��ل معرفتها  ت��دب��ي��ر 
وتقييمها واعتماد إجراءات استباقية للوقاية 

منها، مع اتخاذ التدابير الازمة لاستعداد 
لتدبير األزمات الناجمة عنها، وما يترتب عن 

ذلك من عمليات حتصيل وإعادة البناء.
وأش���ار إل��ى أن ه��ذه اخل��ط��ة ت���روم تعزيز 
قدرات الفاعلني املركزيني واحملليني املهنيني 
ف��ي م��ج��ال ت��دب��ي��ر امل��خ��اط��ر م��ن ج��ه��ة، وك��ذا 
املستويني  على  مؤسساتية  هياكل  إح��داث 
امل���رك���زي واحمل��ل��ي م��ن ج��ه��ة أخ����رى، م��ب��رزا 
حتديد  مهام  إليها  ستعهد  الهياكل  هذه  أن 
املخاطر وتقييمها واعتماد خطط عمل وقائية 

مع  التنسيق  عملية  إلى  باإلضافة  لتتبعها، 
كافة الفاعلني املتدخلني في هذا امليدان.

وفي سياق آخر، أبرز الضريس، أن تنظيم 
ه��ذه ال��ورش��ة يعد خ��ط��وة ه��ام��ة ف��ي اجت��اه 
تعزيز االستراتيجية التي تعمل عليها وزارة 
الداخلية مبعية القطاعات احلكومية األخرى 
وب��دع��م م��ن م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ش��رك��اء، منهم 
وال��ت��ع��اون  ال��دول��ي  البنك  اخل��ص��وص  على 
ال��س��وي��س��ري “ال���ل���ذان ي��واك��ب��ان اخل��ط��وات 
دعائم  وإرس���اء  بلورة  ص��وب  نحذوها  التي 

اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ش��ام��ل��ة وم��ن��دم��ج��ة ل��ل��وق��اي��ة 
وأكثر  أجن��ع  بشكل  وتدبيرها  املخاطر  م��ن 

فعالية”.
ول��ف��ت إل���ى أن ه���ذا ال��دع��م م��ك��ن م��ن قطع 
أشواط مهمة، مسجا في هذا الصدد التقدم 
التدبير  برنامج  تنفيذ  عرفه  ال��ذي  احلاصل 
املندمج ملخاطر الكوارث الطبيعية وحتسني 
قدرة الباد على مواجهتها، املتفق عليه في 
والبنك  املغربية  احلكومة  بني   2016 أبريل 
ال��دول��ي، ف��ي إط���ار ات��ف��اق ق��رض ق���دره 200 

مليون دوالر.
وقال إنه على إثر هذا البرنامج، مت إطاق 
 ،2016-2017 سنتي  برسم  املشاريع  طلب 
ل��اس��ت��ف��ادة م��ن مت��وي��ل “ص��ن��دوق محاربة 
الكوارث الطبيعية”، بغاف مالي قدره 272 
م��ل��ي��ون دره����م، وم��ك��ن م��ن ال��ت��وص��ل ب112 
مشروعا وردا من مختلف الهيئات العمومية 
م��ن ج��م��اع��ات ت��راب��ي��ة وم��ؤس��س��ات عمومية 
وقطاعات وزارية، مضيفا أنه اآلن قيد عملية 
الدراسة في أفق اإلعان عن املشاريع املنتقاة 
خال الشهر املقبل. وذكر السيد الضريس أن 
الوزارة تواكب حاملي هذه املشاريع عن قرب 
التكوينية  الورشات  من  مجموعة  خال  من 
من  متكينهم  أج��ل  م��ن  لفائدتهم  املبرمجة 
دراس��ات  على  ترتكز  ه��ادف��ة  مشاريع  إع���داد 

تقنية موثوق بها.
وحسب الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية، 
برسم  مباشر  دعم  برنامج  اعتماد  أيضا  مت 
سنتي 2017-2016، خصص له غاف مالي 
تزويد  م��ن  سيمكن  دره���م،  مليون   68 ق��دره 
مجموعة من العماالت واألقاليم األكثر عرضة 
وتقييم  لتحديد  التخطيط  ب��أدوات  للمخاطر 

املخاطر.
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األخيرةمن هنا

األخيرة

حفل تسليم السلط بني السيدة بسيمة احلقاوي ووزير الثقافة واالتصال السيد محمد األعرج
> افريك نيوز * الرباط 

 2017 أب���ري���ل   6 اخل��م��ي��س  ي����وم  مت 
بالرباط، حفل تسليم السلط بني السيدة 
بسيمة احلقاوي وزيرة التضامن واملرأة 
وزي��رة  االجتماعية،  والتنمية  واألس���رة 
االتصال الناطقة الرسمية باسم احلكومة 
األعرج،  محمد  والسيد  سابقا،  بالنيابة 
امللك محمد  عينه صاحب اجلالة  ال��ذي 

السادس وزيرا للثقافة واالتصال.
السيدة  نوهت  باملناسبة،  كلمة  وف��ي 
صاحب  وضعها  التي  بالثقة  احل��ق��اوي 
اجلالة امللك محمد السادس في أعضاء 
احلكومة اجلديدة ، مشيرة إلى أن قطاع 
به  يليق  ال��ذي  باملوقع  يحظى  االت��ص��ال 
وه���و م���ا جت��س��د ف���ي ت��ع��ي��ني شخصية 
التشريعي  املجال  بتاريخها في  معروفة 
والقانوني وعاقتها بقطاع االتصال في 

إشارة إلى السيد األعرج.
حضره  ال��ذي  احلفل  خ��ال  وتطرقت، 
ل����وزارة االت��ص��ال  السيد ال��ك��ات��ب ال��ع��ام 
املركزين  امل���دراء  ال��س��ادة  وال��س��ي��دات و 
التابعة  العمومية  امل��ؤس��س��ات  وم���دراء 
ل������وزارة االت���ص���ال و رؤس�����اء األق��س��ام 
باإلدارة املركزية، إلى التقدير واالهتمام 
والتثمني الذي حتظى به أعمال مختلف 
الوزارة،  املنضوية حتت هذه  القطاعات 
س����واء ال��ق��ط��اع ال��س��م��ع��ي ال��ب��ص��ري أو 
السينما أو باقي املجاالت، أو من خال 
أو  بالتكوين  املعنية  املختلفة  االج��ه��زة 

باحلقوق.
وركزت على الدور الهام الذي يضطلع 
به قطاع اإلع��ام وال��ذي دون��ه، “ال ميكن 
للمغرب أن يتموقع ضمن منظومة الدول، 

خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن قضاياه 
مضيفة  ال��ص��ح��راء”  كقضية  األس��اس��ي��ة 
أكثر  تقدمي ص��ورة  من  القطاع ميكن  أن 

إشراقا عن املغرب.
واعتبرت أن السيد األعرج يعد اليوم 
املهام  ب��ه��ذه  للنهوض  املناسب  ال��رج��ل 
املجال من مواقعهم  في  العاملني  مبعية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة خ��ص��وص��ا ف���ي ظ���ل ال��ت��راك��م 
احلاصل في القطاع، مشيرة إلى أن من 
شأن القوانني التي متت املصادقة عليها 
أن تساعد على مأسسة وتنظيم وتثمني 

املكتسبات واحلقوق.
اآلليات  الصدد  هذا  في  واستعرضت 
ال���ت���ي ي���ت���وف���ر ع��ل��ي��ه��ا ق���ط���اع اإلع�����ام 
واالتصال لتحقيق التواصل اجلماهيري 
منوهة بدور كافة العاملني في القطاع في 
ضمان استمرارية خدمة املرفق العمومي 
ال��وزارة  عليها  تتوفر  التي  وبالكفاءات 
واملؤسسات الوازنة التي يضمها القطاع 

والتي ترسم صورة املغرب اليوم.
م��ن ج��ه��ت��ه، ع��ب��ر ال��س��ي��د األع����رج عن 
وضعها  التي  املولوية  بالثقة  سعادته 

فيه جالة امللك بتعيينه على رأس قطاع 
مكانة  وله  استراتيجيا  اجلميع  يعتبره 
متميزة ألسباب متعددة منها كون املغرب 
يعيش مرحلة تنزيل دستور 2011 الذي 
متمنيا  عديدة،  ومكتسبات  بحقوق  جاء 
أن يكون عند حسن ظن جالة امللك وأن 

ينجح في مهامه.
بعدا  يكتسي  ال��ق��ط��اع  أن  وأوض����ح 
عن  ص���ورة  يعطي  لكونه  استراتيجيا 
أن  في  األم��ل  عن  معربا  املجتمع،  تطور 
“ن��ع��ط��ي م��ن خ��ال��ه »ال��ق��ط��اع« ال��ص��ورة 

واململكة  امل��غ��رب��ي  للمجتمع  احلقيقية 
داعيا  التقدم”،  اجت��اه  في  تسير  والتي 
إلى مواصلة العمل مع كافة الفاعلني في 
 . اإلصاحات  مواصلة  أجل  من  القطاع 
وشدد على أهمية املقاربة التشاركية في 
ما يتعلق بتوجه القطاع املعروف بكونه 

“سلطة رابعة”.
واعتبر أن الظرفية املتسمة بالتحوالت 
الدولية واإلقليمية واحمللية تطرح عددا 
من التساؤالت يتيعن اإلجابة عنها خال 
تنزيل مجموعة من األوراش اإلصاحية، 
معتبرا  الدستورية،  املقتضيات  خاصة 
املتعلقة  القوانني  من  العديد  تنزيل  أن 
املصادقة  بعد  واالتصال  اإلع��ام  بقطاع 
“تسير  األم��ور  أن  يؤكد  بالبرملان  عليها 

في االجتاه الصحيح”.
وأضاف السيد األعرج أن املغرب يشهد 
السياسي  املستوى  على  دقيقة  مرحلة 
والدستوري والقانوني واإلعامي، داعيا 
إلى إجناح كافة األوراش من أجل حتقيق 

تطلعات الشعب املغربي.
السيد  بذلها  التي  باجلهود  نوه  كما 
مصطفى اخللفي على رأس الوزارة للرفع 
العديد من  القطاع عبر إخراج  من مكانة 
القوانني إلى حيز الوجود، وأيضا بالدور 
الذي اضطلعت به السيدة احلقاوي التي 
متكنت خال فترة توليها للقطاع بالنيابة 
من تعزيز مكانته في السياسة العمومية. 
،أس��ت��اذ  األع����رج  ال��س��ي��د محمد  أن  ي��ذك��ر 
في  الدولة  دكتوراه  على  حاصل  جامعي 
لثاث  برملانيا  وانتخب  ال��ع��ام،  القانون 
والي����ات، وه���و ن��ائ��ب ب��رمل��ان��ي ع��ن إقليم 
بلجنة  احلسيمة، فضا عن كونه عضوا 
العدل والتشريع منذ 2007، وعضوا في 

االحتاد البرملاني العربي منذ 2011.

عبد النبوي : تكريس استقالل السلطة القضائية لن يتحقق دون انخراط جميع القضاة في بناء لبناته
> افريك نيوز *الرباط 

  مت  ي���وم ال��ث��اث��اء االخ��ي��ر، 
تنصيب محمد عبد النبوي وكيا 
وفي  النقض،   محكمة  لدى  عاما 
نفس الوقت مكلفا مبهمة رئاسة 
في  كانت  التي  ال��ع��ام��ة،  النيابة 

وقت سابق تعود لوزير العدل.
وف����ي ه����ذا اإلط������ار ع��ب��ر عبد 
النبوي، في تصريح صحفي ، عن 
إنه  قائا  املسؤولية«،  »جسامة 
سينكب على العمل »على حتقيق 
اس��ت��ق��ال ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة، 
حتت  مستقلة  عامة  نيابة  وبناء 
وفقا  ال��ق��ض��ائ��ي��ة،  السلطة  ل���واء 
ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة ف��ي ظهير 

التعيني«.
»آم��ل  ذات���ه:  وأض���اف املتحدث 
الهيئة  ف��ي  زم��ائ��ي  م��ن ج��م��ي��ع 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة وف���ي ج��م��ي��ع هيئات 
على  ي��س��اع��دون��ي  أن  ال���ع���دال���ة 
التي  التأسيسية  باملهام  القيام 
العام  الوكيل  مهام  إلى  تنضاف 

للملك«، وزاد: »أعي عمق اللحظة 
فيها  تتأسس  ال��ت��ي  التاريخية 
ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة اجل���دي���دة؛ 
إذ إن ه��ن��اك م��ه��ام��ا ج��س��ام��ا في 
مهمة  إل��ى  فباإلضافة  االن��ت��ظ��ار؛ 
ال��وك��ي��ل ال��ع��ام ت��ن��ض��اف واح���دة 
جديدة بعد حوالي ستة أشهر، أال 
وهي رئاسة النيابة العامة، التي 
تسيير  ع��ل��ى  س��أع��م��ل  مبوجبها 
أعضاء النيابة العامة داخل تراب 

اململكة«.
وقال عبد النبوي، في كلمة عقب 
القضائية  املؤسسة  »إن  تعيينه: 
الدولة،  مؤسسات  أعظم  من  هي 
تضمن األمن واالستقرار، وتسهم 
ف���ي ت��اح��م امل���واط���ن���ني، وت��ؤث��ر 
وشفافية  املجتمع  تخليق  على 
املؤسسات األخرى، وتوفر املناخ 
املائم للنمو والتطور االقتصادي 
واالج��ت��م��اع��ي، وت��ش��رع األب���واب 
للحياة الدميقراطية الصحيحة«.

ودعا عبد النبوي إلى ضرورة 
والعمل  واالنقسام،  التفرقة  »نبذ 
امللكية  التوجيهات  تنفيذ  على 

ف���ي م���ا ي��خ��ص ال���ق���ط���اع«، ق��ائ��ا 
السلطة  اس��ت��ق��ال  »ت��ك��ري��س  إن 
القضائية لن يتحقق دون انخراط 
لبناته،  بناء  ف��ي  القضاة  جميع 
موحدين باملبادئ السامية للعدالة 
بها،  ال��وف��اء  على  أقسموا  التي 

واملتمثلة في احلياد والتجرد«.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال وزي���ر ال��ع��دل، 
محمد أوجار، في تصريح صحفي: 

»اململكة املغربية تعمل على تعزيز 
دول���ة ال��ق��ان��ون واحل���ري���ات نحو 
السلطات  ب��ني  الفصل  تأسيس 
وال����ت����وازن ب��ي��ن��ه��ا«، م���ؤك���دا أن 
»وزارة العدل ستعمل على تسهيل 
هذا االنتقال التقليدي الذي يدعم 
استقال النيابة العامة والسلطة 

القضائية«.
من جانبه قال مصطفى فارس، 

النقض،  حملكمة  األول  ال��رئ��ي��س 
الرئيس املنتدب للمجلس األعلى 
مقبلون  »إننا  القضائية:  للسلطة 
حاسمة  تأسيسية  محطة  ع��ل��ى 
تلزمنا بالعمل اجلاد، وأمام خيار 
اجلهد  ك��ل  بتعبئة  يلزمنا  كبير 
لتكريس آليات الشفافية ومبادئ 

املسؤولية واحملاسبة«.
ف��ي كلمة له  ف���ارس،  وأض���اف 

خ���ال م���راس���م ال��ت��ع��ي��ني: »ي��ج��ب 
تفعيل ما قرره دستور 2011 في 
فصله األول الذي ينادي بضرورة 
فصل السلط في إطار اإلصاحات 
التي عرفتها بادنا في السنوات 
املاضية«، مردفا: »نحن أمام إرث 
عليه  ب��احل��ف��اظ  م��ط��ال��ب��ون  كبير 
قطاع  يعرفه  مل��ا  وف��ق��ا  وت��ط��وي��ره 

العدالة عبر العالم«.


