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 يحتمل أن يترأس سعد 
رئيس  ال��ع��ث��م��ان��ي،  ال��دي��ن 
 19 احلكومة، يوم األربعاء 
أبريل اجلاري، أول مجلس 
تعيينه  م��ن��ذ  ل���ه  ح��ك��وم��ي 
وتشكيل  للحكومة  رئيسا 
أب���ري���ل   6 ف����ي  ح���ك���وم���ت���ه 

اجلاري.
،أن  وكشف مصدر مطلع 
املجلس احلكومي سينعقد 

األرب��ع��اء  ي��وم  صباح 
أن  مضيفا   ، ال��ق��ادم 

سيناقش  املجلس 
موضوع البرنامج 
أن  قبل  احلكومي، 

ي����ت����م ع���رض���ه 
م��ن طرف 
رئ�����ي�����س 

احل���ك���وم���ة ع��ل��ى 
البرملان من أجل 

التصويت عليه.
وأوض����ح امل��ص��در ذات���ه، 
أن ه��ن��اك ت��واف��ق وإج��م��اع 
ت��ام ب��ن مختلف األح��زاب 
ال����س����ي����اس����ي����ة امل���ش���ك���ل���ة 
ل���ل���ح���ك���وم���ة، ب��خ��ص��وص 
ال���ب���رن���ام���ج احل���ك���وم���ي، 
العامن  األمناء  أن  مبرزا 
لألحزاب املشكلة للحكومة 
عقدوا لقاء اتفقوا فيه على 
اخلطوط العريضة املتعلقة 

بالبرنامج احلكومي.

إعالن عن  توقف الطريق السيار العثماني يترأس أول مجلس حكومي له خالل االسبوع اجلاري 
بني سال اجلديدة وشمال تكنوبوليس 
ملدة أربع اربع ساعات غد االربعاء  .. 
لالستفسار االتصال بالرقم 5050

     أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب 
االجتاهن مبقطع  في  توقفا  ستعرف،  السير  حركة  أن 
تكنوبوليس  وشمال  اجلديدة  بن سال  السيار  الطريق 
إلى  ال��واح��دة صباحا  »م��ن الساعة  أرب��ع س��اع��ات  مل��دة 
علوي  وض��ع مم��ر  أش��غ��ال  بسبب  ص��ب��اح��ا«،  اخلامسة 

للراجلن.
مستعملي  أن  ل��ه��ا،  ب���الغ  ف���ي  ال��ش��رك��ة،  وأض���اف���ت 
ل��ل��رب��اط م���دع���وون بالتالي  امل�����داري  ال��س��ي��ار  ال��ط��ري��ق 
رق��راق«. أب��ي  »ش��ارع  عبر جتزئة سال اجلديدة   للمرور 
في  التشوير  إلى وضع عالمات  عمدت  أنها  وأوضحت 
املواضع الالزمة من أجل انسيابية أفضل حلركة السير، 
موجهة اعتذارها عن اإلزعاج الذي سيحصل جراء هذه 
 األشغال والتي تتوخى تعزيز السالمة على الطريق السيار.
وللمزيد من املعلومات، دعت الشركة مستعملي الطريق 

السيار لالتصال بالرقم 5050.

رئيس احلكومة: تنزيل مقتضيات الدميقراطية التشاركية بتشاور مع املعارضة 
والنقابات والشركاء االقتصاديني واالجتماعيني مبادىء ستحكم العمل احلكومي.
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الدين  سعد  السيد  احل��ك��وم��ة  رئ��ي��س  أك��د 
احلكومة  أن  األرب���ع���اء،  ال��ي��وم   ، ال��ع��ث��م��ان��ي 
س��ت��ش��ت��غ��ل وف����ق م��ج��م��وع��ة م���ن امل����ب����ادىء، 
وخاصة ما يهم تنزيل مقتضيات الدميقراطية 

التشاركية.
ال��وزي��ر  اخل��ل��ف��ي،  ال��س��ي��د مصطفى  وق���ال 
امل��ن��ت��دب امل��ك��ل��ف ب��ال��ع��الق��ات م���ع ال��ب��رمل��ان 
وامل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم 
انعقاد  عقب  صحافية  ن��دوة  خالل  احلكومة، 
أول مجلس للحكومة ، إن السيد العثماني أكد 

“مجموعة  في كلمة في بداية االجتماع، على 
احلكومي،  العمل  ستحكم  التي  املبادىء  من 
وخاصة ما يهم تنزيل مقتضيات الدميقراطية 
مع  ت��ش��اور  م��ن  بها  يتعلق  وم��ا  التشاركية، 
 ، شريكا  اعتبرها  التي  والنقابات،  املعارضة 
ومع الشركاء االقتصادين واالجتماعين، وكذا 

املجتمع املدني احلي، املتعدد واملتنوع”.
وب��ع��د   ، احل���ك���وم���ة  رئ���ي���س  أن  وأض������اف 
دعا  امللكية،  بالثقة  احلكومة  ألعضاء  تهنئته 
وأمانة  بصدق  “االشتغال  إلى  األعضاء  كافة 
وبإنصات  وبنضالية  سياسية  ومبسؤولية 
وبقرب من املواطنن لالستجابة إلى التطلعات 

واالنتظارات”.

ي��ش��ار إل���ى أن امل��ج��ل��س احل��ك��وم��ي واف��ق 
البرنامج  مشروع  على  االجتماع،  هذا  خالل 
األرب��ع��اء خالل  يومه  ال��ذي سيقدم  احلكومي 

جلسة مشتركة ملجلسي البرملان.
لوزير  عرضا  احلكومة  أع��ض��اء  تتبع  كما 
السيد  الدولي  والتعاون  اخلارجية  الشؤون 
ن���اص���ر ب���وري���ط���ة ح����ول م��س��ت��ج��دات قضية 
عند  توقف  حيث  للمملكة،  الترابية  الوحدة 
الطابع اخلاص لهذه السنة، مع الوقوف عند 
حول  األخ��ي��ر  األمم���ي  التقرير  مضامن  أه��م 
القضية الوطنية وتدبير احلكومة لهذا املجال 
محمد  امللك  اجلاللة  صاحب  لتعليمات  وفقا 

السادس.

الياس العماري يصف التصريح احلكومي 
بالعبث و يحث  مناضلي حزبه باالفتخار بعدم 

االنتماء لهذه احلكومة واملشاركة فيها

 2017 أب��ري��ل   22 السبت  ي��وم  وامل��ع��اص��رة  األص��ال��ة  عقد ح��زب 
يأتي في  ال��ذي    ، البام  لنساء  الوطني  للمجلس  الرابعة  ، دورت��ه  
سياق الدينامية التنظيمية التي يعرفها احلزب منذ املؤمتر الوطني 

السابق واملجلس الوطني.
األصالة  العام حلزب  األم��ن  ، وصف  باملناسبة  له  كلمة     وفي 
به  تقدم  ال��ذي  احلكومي  التصريح   ، العماري  إلياس  واملعاصرة 
رئيس احلكومة سعد الدين العثماني أمام مجلسي البرملان بالعبث، 
احلكومة  لهذه  االنتماء  بعدم  االفتخار  إلى  احلزب  مناضلي  داعيا 

واملشاركة في هذا العبث.
النواب  مبجلس  احل��زب  فريق  إن   « قائال  العماري  واسترسل 
األصالة  قدر حزب  أن  إلى  كفاءات ستفاجئ اجلميع«، مشيرا  يضم 
واملعاصرة هو أن نساهم في جتويد عمل هذه البالد”، مشددا على 
بل  إلياس  من  واختيارا  ليس خيارا  املعارضة  في  “االصطفاف  أن 

كان موقف احلزب”
وأشار العماري في تصريح صحفي ،  إلى أن نساء البام ناقشن 
للحزب،  التنظيمية  الدينامية  في  مشاركتهن  أبرزها  ع��دة  قضايا 
للمساهمة في إعادة هيكلة التنظيمات املوازية للحزب وكذا اإلعداد 

للمؤمتر املقبل للمنظمة النسائية.
للبام،  الداخلية  الوضعية  على  حزبه  مناضلي  العماري  وطمأن 
قائال :“أطمئنكم على أن الوضعية الصحية حلزبكم في عافية كبيرة 

وعلى أحسن ما يرام.
لكن  يختلفون  قد  وقادته  احل��زب  مناضلي  أن  العماري  واعتبر 

“مازال عندنا من املناعة ما نقاوم به األمراض املزمنة والوراثية”.

البرنامج احلكومي..إصالح املالية العمومية وترشيد النفقات وترسيخ احلكامة 
اجليدة أولوية أفقية لضمان جناح مختلف األوراش واإلصالحات
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  أكد رئيس احلكومة سعد 
األربعاء  يوم  العثماني،  الدين 
االخير ، أن تعزيز قيم النزاهة 
اإلدارة  إص��الح  على  والعمل 
وت��رس��ي��خ احل��ك��ام��ة اجل��ي��دة 
أف��ق��ي��ة لضمان  مي��ث��ل أول��وي��ة 
األوراش  م���خ���ت���ل���ف  جن������اح 

واإلصالحات.
وأوض����ح ال��ع��ث��م��ان��ي خ��الل 
أمام  مشتركة  عمومية  جلسة 
خصصت  ال��ب��رمل��ان  مجلسي 
احلكومي  ال��ب��رن��ام��ج  ل��ت��ق��دمي 
تطبيقا ألحكام الفصل 88 من 
ال��دس��ت��ور، أن��ه رغ��م املنجزات 
الوالية  شهدتها  التي  الكثيرة 
امل���ن���ت���ه���ي���ة ع���ل���ى امل���س���ت���وى 
ال��ت��ش��ري��ع��ي وع���ل���ى م��س��ت��وى 
ت��ب��س��ي��ط امل��س��اط��ر وت��س��ه��ي��ل 
ح����ي����اة امل����ق����اول����ة، وت���ع���زي���ز 
باشرتها  ال��ت��ي  اإلص���الح���ات 
امل��م��ل��ك��ة م��ن��ذ ب���داي���ة األل��ف��ي��ة، 
على  إيجابا  انعكست  والتي 
تصنيف املغرب في مجال مناخ 
األعمال باألساس، »فإن بالدنا 
اجلهود  مضاعفة  إلى  مدعوة 
نوعية  نقلة  حتقيق  أج��ل  م��ن 
احلكامة  مستوى  على  جديدة 
في  ت��ك��ون  اإلدارة،  وإص����الح 
م���س���ت���وى ره����ان����ات دس���ت���ور 
لتطلعات  وتستجيب  اململكة 
جاللة امللك، ولتطلعات املواطن 

املغربي«. 
وف������ي ه������ذا ال�����ص�����دد أك���د 
العثماني أن احلكومة ستعمل 
النزاهة  منظومة  تعزيز  على 
وم��واص��ل��ة م��ح��ارب��ة ال��رش��وة 
ع���ب���ر ال���ع���م���ل ع���ل���ى حت��س��ن 
ت��ص��ن��ي��ف امل���غ���رب ف���ي م��ؤش��ر 
إدراك الفساد، وضمان التنزيل 
األمثل لإلستراتيجية الوطنية 
بتخصيص  ال��ف��س��اد  حمل��ارب��ة 

امل����وارد ال��الزم��ة لها وإرس���اء 
نظام فعال لتتبعها وتقييمها. 
استكمال  على  ستعمل  كما 
القانونية  ال��ت��رس��ان��ة  ت��أه��ي��ل 
وخ����اص����ة م����ا ي���ه���م اع��ت��م��اد 
م��ي��ث��اق امل���راف���ق ال��ع��م��وم��ي��ة، 
ودع�����م م���ؤس���س���ات احل��ك��ام��ة 
وتفعيلها والسيما دعم مجلس 
الوطنية  الهيئة  و  املنافسة 
الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة 
التقائية  وتعزيز  ومحاربتها 
العمومية  السياسات  وجناعة 

من أجل حتسن أدائها.
وسجل أن احلكومة ستعمل 
جناعة  م��ن  ال��رف��ع  على  ايضا 
اإلن���ف���اق ال���ع���ام، واالس��ت��ث��م��ار 
مع  خ��اص��ة  بصفة  ال��ع��م��وم��ي 
تدبير  ف��ي  ال��ت��ق��ي��ي��م  م��أس��س��ة 
القطاعية،  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
وإح����داث آل��ي��ة حت��ت إش���راف 
رئ����ي����س احل���ك���وم���ة ت��خ��ت��ص 
ال��ص��ادرة  ال��ت��ق��اري��ر  مبتابعة 
عن هيئات احلكامة والتفتيش 
تنفيذ  وم��ت��اب��ع��ة  وامل���راق���ب���ة 

توصياتها. 
وم��ن ب��ن احمل���اور االخ��رى 
مهما ضمن  رافدا  تشكل  التي 
يقول  احل��ك��وم��ة،  اه��ت��م��ام��ات 
العثماني، هناك إصالح املالية 

النفقات  وت��رش��ي��د  العمومية 
القانون  تفعيل  مواصلة  عبر 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ق��ان��ون امل��ال��ي��ة، 
الضريبي  اإلصالح  ومواصلة 
وخ���اص���ة حت��س��ن م���ردودي���ة 
مساطره  وتبسيط  التحصيل 
وإق������رار ال��ع��دال��ة اجل��ب��ائ��ي��ة؛ 
الضريبي  ال���وع���اء  وت��وس��ي��ع 
وم��ح��ارب��ة ال��ت��م��ل��ص وال��غ��ش 

الضريبي.
وف��ض��ال ع���ن ذل����ك، يضيف 
احلكومة  ستعمل  العثماني، 
ع����ل����ى ت���ط���ب���ي���ق امل���ن���ظ���وم���ة 
باحترام  املتعلقة  القانونية 
آجال األداء من طرف الوزارات 
وامل�����ؤس�����س�����ات ال���ع���م���وم���ي���ة 
واجل�����م�����اع�����ات ال����ت����راب����ي����ة؛ 
ومواصلة تسريع االستردادات 
املرتبطة بالضريبة على القيمة 
سياسة  واع��ت��م��اد  امل��ض��اف��ة، 
لتدبير  واس��ت��ب��اق��ي��ة  س���دي���دة 
التوازنات املاكرو-اقتصادية..

ك��م��ا س��ت��ش��ت��غ��ل احل��ك��وم��ة 
اإلدارة  إص����الح  ورش  ع��ل��ى 
وامل����ؤس����س����ات ال���ع���م���وم���ي���ة، 
استراتيجيا  ورش��ا  باعتباره 
مباشرة  عبر  وطنية  وأولوية 
لإلدارة  إصالح شامل وعميق 
اإلدارة  ع��ل��ى  أس��اس��ا  يعتمد 

على  املبني  والتدبير  الرقمية 
منظومة  وم��راج��ع��ة  النتائج، 
ورقمنة  العمومية،  الوظيفة 
وإلزامية نشر املساطر اإلدارية 
ببوابة اخلدمات العمومية وعن 
طريق جميع الوسائل املتاحة، 
والتقيد باحترامها، وال سيما 
امللكية  بنزع  املتعلقة  املساطر 
مناخ  وبتحسن  وب��امل��ق��اول��ة 
املقيمن  وامل��غ��ارب��ة  األع���م���ال 

باخلارج.
وإل�����ى ج���ان���ب ذل�����ك، ي��ؤك��د 
رئ����ي����س احل����ك����وم����ة، ي���ول���ي 
أهمية  احل��ك��وم��ي  ال��ب��رن��ام��ج 
من  اإلدارة  ل��ت��خ��ل��ي��ق  ك���ب���رى 
خالل اعتماد منظومة متكاملة 
تتضمن  ال��ش��ك��اي��ات  ل��ت��دب��ي��ر 
وضع إطار تنظيمي لتدبيرها، 
ي����ك����ون م����ل����زم����ا ل����������إلدارات 
العمومية واجلماعات الترابية 
واملؤسسات العمومية، ويحدد 
م���س���ط���رة وآج��������ال م��ع��اجل��ة 
بوابة  تطوير  وك��ذا  الشكاية، 

وطنية موحدة للشكايات.
كما يتوخى حتسن حكامة 
ومتويل املؤسسات واملقاوالت 
العمومية عبر إخراج القانون 
امل��ت��ع��ل��ق مب��ن��ظ��وم��ة احل��ك��ام��ة 
وامل����راق����ب����ة امل���ال���ي���ة ل��ل��دول��ة 
ع��ل��ى امل��ؤس��س��ات وامل��ق��اوالت 
ال��ع��م��وم��ي��ة وه��ي��ئ��ات أخ���رى؛ 
وحت��ي��ن م��ي��ث��اق امل��م��ارس��ات 
اجل��ي��دة حل��ك��ام��ة امل��ؤس��س��ات 
وتعميم  العمومية  واملقاوالت 
ت���ف���ع���ي���ل���ه، ووض��������ع آل����ي����ات 
ال��ش��ف��اف��ي��ة ف���ي ت��دب��ي��ر امل���ال 
العام عبر تفعيل نشر اللوائح 
السنوية لسندات الطلب التي 
أجنزتها اإلدارات واملؤسسات 
الشفافية؛  لتكريس  العمومية 
وتعميم نشر لوائح املستفيدين 
وإحداث  العمومي؛  الدعم  من 
ب���واب���ة إل��ك��ت��رون��ي��ة م��وح��دة 

خاصة باملعلومة العمومية.

إستراتجية
حكومية
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رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع وفد قضائي من سلطنة عمان
  أج�����رى رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
الثالثاء  ي��وم  املالكي  احلبيب  السيد 
االخ��ي��ر ب��ال��رب��اط م��ب��اح��ث��ات م��ع وف��د 
للقضاء  االداري��ة  الشؤون  مجلس  من 
بسلطنة عمان الذي يقوم حاليا بزيارة 
أن  للمجلس  ب��الغ  وأوض���ح  للمملكة. 
بداية  في  ذكر  املالكي  احلبيب  السيد 
هذا اللقاء بالطابع األخوي والتاريخي 
للعالقات التي تربط بن اململكة املغربية 
هناك  أن  إل��ى  مشيرا  عمان،  وسلطنة 
قواسم مشتركة بن البلدين والشعبن 
العقيدة  نفس  ف��ي  تتجلى  الشقيقن 
األنظمة، واالنفتاح على  والتشابه في 

محيطهما اإلقليمي والدولي.
سلطنة  أن  املالكي  السيد  وأض��اف 
االقتصادي  بانفتاحها  تتميز  عمان 
هذا  في  مبرزا  اخلارجي،  العالم  على 

الصدد متانة النظامن املالي والبنكي 
العماني، وكذا االستقرار واألمن اللذين 

تتمتعان بهما سلطنة عمان.
السيد  أك��د  البرملاني،  امل��ج��ال  وف��ي 
العالقات بن مجلس  أن  املالكي، على 
العماني  ال��ش��ورى  ومجلس  ال��ن��واب 
م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���ع���اون واالح����ت����رام 
دعوة  املناسبة،  بهذه  ووجه  املتبادل، 
لرئيس مجلس الشورى للقيام بزيارة 

عمل للمملكة.
املالكي  احلبيب  السيد  أط��ل��ع  كما 
ال����وف����د ال���ق���ض���ائ���ي ال���ع���م���ان���ي ع��ل��ى 
االختصاصات املوكلة ملجلس النواب، 
وع���ل���ى ع���الق���ة امل���ج���ل���س م����ع ب��ع��ض 
امل���ؤس���س���ات ال���دس���ت���وري���ة ب��امل��م��ل��ك��ة، 
واملجلس  الدستورية  احملكمة  السيما 

األعلى للسلطة القضائية.

من جانبهم، أكد أعضاء وفد مجلس 
بسلطنة  للقضاء  اإلداري�����ة  ال��ش��ؤون 
الزيارة تندرج في إطار  عمان أن هذه 
االستفادة من جتربة اململكة في املجال 

القضائي.
ون������وه أع����ض����اء ال����وف����د ال��ع��م��ان��ي 
التي  وامل��ت��ج��ددة  العريقة  بالعالقات 
وامل��غ��رب،  ع��م��ان  ب��ن سلطنة  جت��م��ع 
في  اململكة  حققته  ال���ذي  وب��ال��ت��ط��ور 
مختلف املجاالت وعلى اخلصوص في 

املجال القضائي.
واس��ت��ع��رض أع��ض��اء ال��وف��د، كذلك 
ب��ع��ض أوج�����ه ال���ت���ع���اون ف���ي امل��ج��ال 
واملغرب،  عمان  سلطنة  بن  القضائي 
والسيما االتفاقية التي وقعها البلدان 
سنة 2012. كما قدم أعضاء الوفد حملة 

حول النظام القضائي بسلطنة عمان.

فريق البام في مجلس النواب يعتبر نسبة النمو املتوخاة في البرنامج  احلكومي 
»ال ترقى إلى مستوى حتديات الوطن وإلى طموحات املواطنني«

> افريك نيوز * الرباط 

   قدم فريق األصالة واملعاصرة في مجلس النواب 
البرنامج  ح��ول  القطاعية  املالحظات  من  مجموعة 
أم��ام  املعن  احلكومة  رئيس  قدمه  ال��ذي  احلكومي 

البرملان األسبوع املاضي.
وفي هذا الصدد، تطرق محمد اشرورو رئيس فريق 
مداخلة  في  النواب  مجلس  في  واملعاصرة  األصالة 
باسم الفريق خالل جلسة مناقشة البرنامج احلكومي 
، إلى اإلطار املاكرواقتصادي للبرنامج، حيث أوضح 
إلى  ترقى  »ال  البرنامج  في  املتوخاة  النمو  أن نسبة 
مستوى حتديات الوطن وإلى طموحات املواطنن«، 
متسائال في هذا الصدد عن »الفائدة من هذه احلكومة 
إذا كانت ال ترغب في وضع نصب أعينها رفع بعض 
التحديات كتحقيق نسبة منو ال تقل عن%5.5 سنويا، 
حملاولة خلق فرض الشغل حلوالي300 ألف مواطن 

يلجون سوق الشغل سنويا«.
وزاد املتحدث أن »نسبة النمو التي يعتزم البرنامج 
حتقيقها و تتراوح ما بن %4.5 و %5.5 هي نسبة 
حققت  أن  الفاسي  عباس  حلكومة  سبق  ألنه  عادية 
نسبة %4.52 كمعدل سنوي لواليتها، وسبق أيضا 
حلكومة السيد ادريس جطو أن حققت نسبة %5 في 
املعدل السنوي«، لذلك فإن »ما تنوي احلكومة القيام 
به في هذا الشأن هو فقط العودة باالقتصاد الوطني 
مع  منه  عانى  الذي  التقهقر  قبل  املالوفة  سكته  إلى 
النمو  نسبة  بلغت  حيث  بنكيران،  السيد  حكومة 

بالكاد %3.14 كمعدل سنوي«.
اش��رورو  أوض��ح  البطالة،  بنسبة  يتعلق  ما  وف��ي 
أنه »من املستحيل تخفيض نسبة البطالة إلى 8.5% 
بفضل نسبة النمو السالفة الذكر، ألن حكومة إدريس 
من  %5 سنويا  أي  نسبة مماثلة  التي حققت  جطو 
النمو االقتصادي لم تستطع أن تقلص نسبة البطالة 
بالنسبة  نالحظه  الشيء  ونفس   11% من  أق��ل  إل��ى 
ن��س��ب��ة النمو  ال��ف��اس��ي، ح��ي��ث أن  حل��ك��وم��ة ع��ب��اس 
االقتصادي خالل والية والتي ناهزت %4.52، فإنها 
كانت مقرونة ومرفوقة بنسبة بطالة تقدر ب 9.5%«.

واملعاصرة  األصالة  فريق  أب��رز  آخ��ر،  على صعيد 
بالنسبة  املسطرة  »األه���داف  أن  النواب  مجلس  في 
حيث أعلن  وسليمة«،  صائبة  غير  ه��ي  للمديونية 
رئيس احلكومة أنه سيعمل على خفض حجم الدين 
العمومي إلى أقل من %60 من الناجت الداخلي اخلام، 
النسبة هدفا ألنها في  اعتبار هذه  أنه ال ميكن  غير 
أكثر مما هي  نتيجة وحتصيل حاصل  األمر  حقيقة 
احلكومة  أن  من  انطلقنا  إذا  ألن��ه  حكومي،  برنامج 
%3 من  تروم تخفيض عجز امليزانية إلى ما يعادل 
الناجت الداخلي اخلام وأن النمو االقتصادي سيناهز 
هي  النسبتن  هاذين  نتيجة  ف��إن   5% املتوسط  في 
حتما وبكيفية آلية تدني نسبة الدين العمومي إلى 
اخل��ام  وحتديدا  الداخلي  الناجت  من   60% دون  ما 
اخلزينة  لدين  املتوقعة  فالنسبة  ولذلك   ،58% إل��ى 
هي حتصيل حاصل ال أقل وال أكثر«، وفق توضيحات 

باالهتمام  اجلدير  »السؤال  أن  اعتبر  الذي  اش��رورو 
في هذا املوضوع هو هل فعال ستتمكن احلكومة من 
التحكم في عجز امليزانية، وهل فعال ستحقق النمو 
االقتصادي املتوخى الذين يعدان احملددان الرئيسات 
حلجم دين اخلرينة، علما أن احلكومة السابقة حددت 
كهدف للنمو االقتصادي نسبة %5.5 ولكن لم حتقق 

سوى نسبة 3.14%«.
في  التحكم  أن  املتحدث  أوض��ح  آخ��ر،  جانب  من 
تخفيض  باإلمكان  ألن��ه  ك��اف  غير  اخلزينة  مديونية 
واجلماعات  العمومية  املؤسسات  إلى  اخلزينة  دين 
احلكومة  به  قامت  ما  كل  تكون  وبالتالي  الترابية، 
هو تغيير تسمية الدين العمومي أو مكوناته أما من 
ناحية الكم فقد بقي حجمه كما كان، »وهذا ما نسميه 
بالنصب واالحتيال« يقول اش��رورو، قبل أن يضيف 
»لذا يجب حتديد هدف بالنسبة للمؤسسات العمومية 
ينضاف إلى تقليص دين اخلزينة إلى أقل من 60% 
، غير أن رئيس احلكومة التزم الصمت حيال ديون 

املؤسسات العمومية واجلماعات الترابية«.
وفي ما يتعلق باحتمال تفاقم التضخم، لفت الفريق 
النيابي للبام بأن احلكومة تهدف  إلى احملافظة على 
استقرار األسعار بكبح التضخم في نسبة ال تتجاوز 

%2،إال أن��ه »م��ن الصعب حتقيق ه��ذا الهدف بسبب 
إلى  ي��ؤدي  قد  وال��ذي  للدرهم،  الصرف  حترير سعر 
غ��الء ال�����واردات وب��ال��ت��ال��ي ارت��ف��اع األس��ع��ار بنسب 
 2% أي  املنتظرة،  التضخم  نسبة  بكثير  تفوق  ق��د 
مثال،  خير  مصر  الشقيقة  في  ولنا  قصوى،  كنسبة 
ق��رارا مثل هذا فهو قرار سياسي وسيادي  أن  علما 

واستراتيجي«.
وش����دد م��ح��م��د اش�������رورو، ع��ل��ى ض�����رورة إع����ادة 
»رئيس  أن  إلى  مشيرا  العمومية،  املؤسسات  هيكلة 
املكلفة  العمومية  الهيآت  دم��ج  ع��ن  أعلن  احلكومة 
مشكل  وكأن  والترويج،  والتصدير  االستثمار  بدعم 
املؤسسات العمومية ينحصر في هذه الهيآت فقط،« 
هذا في ما املؤسسات العمومية التي يصل عددهاإلى 

حاجة  ف��ي  ه��ي  فرعية،  شركة   236 و  مؤسسة   256
ماسة إلى إعادة هيكلتها.

وفي هذا السياق، أكد فريق البام في الغرفة األولى 
على أنه »يجب على احلكومة وضع سياسة عمومية 
واضحة املعالم تتعلق باملؤسسات العمومية، توضح 
احلاالت التي تتعامل فيها الدولة كمستثمر ما يهمه 
هو األرب��اح لهذه املؤسسات وفرز هذه احل��االت عن 
املؤسسات العمومية التي تهدف إلى حتقيق الصالح 
احلالة  املهام، ومتيز  هذه  عن  وتتكبد خسائر  العام 
املواكبة  العمومية  باملؤسسات  واملتعلقة  املتبقية 
نالحظه  »م��ا  ألن  وذل��ك  القطاعية«،  لالستراتيجيات 
ال��ي��وم ه��و خليط ف��ي ه��ذه احل���االت وت��داخ��ل م��ا بن 
ما هو جتاري وال مهام العمومية لدرجة أنه يتعذر 

ربطاملسؤولية باحملاسبة«.
إل����ى ذل�����ك، أوض�����ح اش�������رورو أن����ه »ي���ج���ب على 
امليادين  من  االنسحاب  والتدبير  اإلي���داع  صندوق 
وأنه  خصوصا  اخل��اص،  للقطاع  وتركها  التجارية 
اختالالت  ع��دة  تشوبها  قضايا  السطح  على  طفت 
ت��دب��ي��ري��ة«، ه���ذا إل���ى ج��ان��ب »ح���ذف ال��ض��ري��ب��ة على 
املؤسسات  الستثمارات  بالنسبة  املضافة  القيمة 
 ال��ع��م��وم��ي��ة حل���ل م��ش��ك��ل امل���ص���دم ب��ص��ف��ة ن��ه��ائ��ي��ة«.

إلى حتويل صناديق  للبام  النيابي  الفريق  دعا  كما 
العمومية  باملؤسسات  املتواجدة  الداخلية  التقاعد 
ل��ص��ال��ح ه��ي��آت ال��ت��غ��ط��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة امل��خ��ت��ص��ة، 
امل��ؤس��س��ات  الس��ت��دان��ة  س��ي��اس��ة  وض���ع  عالوة على 

 العمومية للتحكم في دين القطاع العمومي برمته.    
مساهمة  أن  إل��ى  اش����رورو  لفت  آخ���ر،  صعيد  على 
القطاع الصناعي في الناجت الداخلي اخلام هي في 
املاضي،  القرن  من  السبعينات  منذ  مستمر  تراجع 
الداخلي  الناجت  من   20% قرابة  تشكل  كانت  حيث 
اخلام، وأصبحت اآلن ال تتجاوز %13 أو %14 من 
الواضح  »الدليل  ما  في  هذا  اخلام،  الداخلي  الناجت 
على أن املغرب يفتقر لقطاع صناعي مرضي، يتجلى 
في النتائج احملققة سنة 2016، بحيث أدى اجلفاف 

إلى تراجع مساهمة القطاع الفالحي وترتب عن ذلك 
تسجيل نسبة منو اقتصادي تصل بالكاد إلى 1.1%، 
فيه  مبا  األخ��رى،  االقتصادية  ال��رواف��د  أن  ممايعني 
والطائرات  السيارات  بصناعة  احلكومة  ماتسميه 
ه��ي دون ج���دوى وغ��ي��ر ن��اض��ج��ة، وي��ج��ب ال��ك��ف عن 
لهذه  امل��ت��واض��ع  امل��س��ت��وى  وتضخيم  بها  التباهي 

الفروع الصناعية«.
احلكومي  التصريح  أن  إل��ى  امل��ت��ح��دث  وخ��ل��ص 
مل��واص��ل��ة سياستها  اس��ت��ع��داد احل��ك��وم��ة  ي��وض��ح 
التحفيزات  منح  ح��ول  تتمحور  ال��ت��ي  الصناعية 
للقطاع اخلاص، »غير أنه يجب أن ننتبه إلى أن هذه 
التي جاءت مبوجب حتفيزات ميكن أن  الصناعات 
تغادر التراب الوطني إذا ما وجدت مغريات أكبر في 
أقطار أخرى، ألنه من أصل 150 مقاولة نشيطة بقطاع 
تركيب السيارات هناك فقط 7 مقاوالت مغربية، في 
حن جند في تركيا أن %70 من املقاوالت ميتلكها 

مستثمرون أتراك«.
وفي نفس السياق، أوضح اشرورو »نعلم أن رأس 
غير  التحفيزات  وأن  جبان  بطبعه  اخلاصهو  املال 
كافية لبناءقاعدة صناعية صلبة«، ليقترح على هذا 
األساس » استبدال السياسة الصناعية التحفيزية 
في  ال��دول��ة  تدخل  ت��روم  إرادي���ة  صناعية  بسياسة 
قطاع  خلقت  أن  لها  سبق  كما  الصناعية  األنشطة 
الصيد بأعالي البحار الذي لم يكن موجودا من قبل، 
وهي اآلن بصدد خلق قطاع الطاقة النظيفة واملتجددة 
نضجه  انتظار  ف��ي  اخل��اص  للقطاع  تسليمه  قبل 
وتطوره«، يقول املتحدث قبل أن يضيف »السياسة 
الصناعية اإلرادية التي ننادي بها تهدف إلى إنشاء 
للقطاع  الطريق  تعبد  عمومية  صناعية  م��ق��اوالت 
اخلاص، كما تهدف أيضا إلى جلب التكنولوجيات 
العمومي  القطاع  بن  شراكات  إب��رام  عبر  احلديثة 
واملقاوالت الراكدة على الصعيد الدولي، دون إغفال 

الشراكة مع املستثمرين املغاربة«.
وخلص اشرورو إلى أن »الدولة وحدها وبتعاون 
البالد، وال  ق��ادرة على تصنيع  القطاع اخلاص  مع 
مي��ك��ن ب���أي ح���ال م��ن األح����وال ت��وك��ي��ل ه���ذه املهمة 
في  حاليا  ذلك  نعاين  كما  لوحده،  اخل��اص  للقطاع 

التصريح احلكومي«.
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األزمي : قررنا أن ال نستسلم وأن ال نخاطر برصيدنا في املساهمة في اإلصالح في إطار االستقرار
> افريك نيوز * الرباط 

    أك��د ادري��س األزم��ي ضمن مناقشة 
البرنامج احلكومي، الذي تقدم به رئيس 
احلكومة أمام البرملان طبقا ألحكام الفصل 
أن��ه »دون تشويق أو  ال��دس��ت��ور،  88 م��ن 
تأخير وحتى نقطع الشك باليقن أن نقدم 
احلكومة  من  واملسؤول  الواضح  موقفنا 
أن  ال��ب��رن��ام��ج احل��ك��وم��ي«، مضيفا  وم��ن 
»موقفنا الذي سيؤطر اليوم هذه املداخلة 
من أولها إلى آخرها، كما سيؤطر عملنا 
النيابي  املشهد  يتصدر  نيابي  كفريق 
قررنا  هذا  لكل  النيابية،  األغلبية  ويقود 
والصريحة  الواضحة  املساندة  طبيعيا 
ل��ل��ح��ك��وم��ة، م��س��ان��دة راش�����دة وم��ب��ص��رة 

وناصحة«.
وب��ال��رغ��م م��ن إع����الن األزم����ي م��س��ان��دة 
احل��ك��وم��ة، ف��إن خ��ط��اب امل��ع��ارض��ة سيطر 
عليه، حيث أشار إلى أنه »بعد ستة أشهر 
من املد واجلزر كانت فترة مليئة باملواقف 
والعبر«،  والدروس  والتطورات  واألحداث 
األح��وال،  أنه »ال ميكن، بحال من  مسجال 
ببالدنا؛  السياسي  للزمن  هدرا  تعتبر  أن 
إطار  في  مت  كتمرين  وستسجل  كانت  بل 
تدافع سياسي أطرته األدبيات واملمارسات 
واملواقف  املتاحة  الدستورية  واخليارات 
ال��س��ي��اس��ي��ة واحل��زب��ي��ة امل��ت��ق��ل��ب��ة وسجل 
املواطنن  لدن  من  وواعية  كثيفة  متابعة 
الدستوري  التاريخ  في  ستخلد  واإلع��الم 

والسياسي واحلزبي ببالدنا«

األزم��������ي خ���اط���ب رئ���ي���س احل��ك��وم��ة 
رئيس  مسؤوليتكم،  »من  بالقول:  اجلديد 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى إص���الح النظام  احل��ك��وم��ة، 
االنتخابي واتخاذ كل التدابير لتجاوز ما 
األخيرة من عجائب  عرفته االستحقاقات 
نزيهة،  حرة،  انتخابات  لضمان  وغرائب 
ش��ف��اف��ة وذات م��ص��داق��ي��ة ب��ع��ي��دا ع��ن أي 
الثقة  على  سلبا  تؤثر  مصطنعة  قطبية 
حزبه  أن  معلنا  االنتخابية«،  العملية  في 
»لن نستسلم ولن نيأس ولن ندخر جهدا 
أجل  من  والصمود  النضال  مواصلة  في 
عن  وال��دف��اع  امل��واط��ن��ن  تصويت  تثمن 

اختيارهم واالستجابة النتظاراتهم«.
»مسار  األزم��ي:  قال  الصدد،  هذا  وفي 

تشكيل احلكومة بالنسبة إلى احلزب كان 
كان  ولكنه  ومكلفا؛  وشاقا  صعبا  مسارا 
عنوانها  كان  واضحة  محكوما مبنهجية 
األس��اس هو احل��رص على احلفاظ على 
الشعبية  اإلرادة  وصيانة  املواطن  كرامة 
وتعزيز البناء الدميقراطي«، موضحا أنه 
أن  لالنتخابات،  التالي  اليوم  منذ  »تبن، 
سهلة  تكون  لن  احلكومة  تشكيل  عملية 
وب���رزت منذ ال��ب��داي��ة وف��ي ك��ل م��رة عدة 

مستجدات واشتراطات وتقلبات«.
وأضاف، في هذا الصدد، أن »حيثيات 
م����ش����اورات ت��ش��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة ن��ع��ت��رف 
يعادلها  ال  مؤملة،  تنازالت  بأنها تضمنت 
صيانة  ف��ي  املساهمة  على  حرصنا  إال 

اس��ت��ق��رار ال���وط���ن وع����دم امل��س��اه��م��ة في 
ال��ت��أس��ي��س حل���ال���ة م���ن ع����دم ال��ث��ق��ة في 
وح��دت��ه  وت��ق��وي��ة  ال��س��ي��اس��ي،  مستقبله 
رصيد  على  واحل��ف��اظ  مؤسساته،  ودع��م 
أن  معتبرا  واإلجن�������ازات«،  اإلص���الح���ات 
العام،  األم��ن  بنكيران،  اإلل��ه  عبد  »إعفاء 
كان حدثا مؤملا، ال سيما بالنظر إلى دوره 
ظل  وفي  واألساسي  القيادي  اإلصالحي 
ما حصل عليه احلزب من نتائج وصموده 
ملا يناهز ستة أشهر صونا لكرامة صوت 
امللكي  للتعين  اح��ت��رام  ف��ي  امل��واط��ن��ن 

واملبادئ الدستورية«.
»ق��ل��ب��ن��ا ب��ع��د ذل���ك مي��ن��ة وي���س���رة ه��ذا 
ال��ق��رار وامل��ع��ط��ي��ات وال��ض��غ��وط��ات التي 

دولي  خ  منا  ظل  في  حزبنا  لها  يتعرض 
أنفسنا  ووجدنا  ووطني صعب  وإقليمي 
وحاسمن  فاصلن  اثنن  خيارين  أم��ام 
املشاركة  عن  نعتذر  أن  إما  مر،  أحالهما 
وإما أن نواصل املشاركة بإصرار وثبات 
وامل��ع��وق��ات«،  التحديات  ك��ل  رغ��م  وأم���ل، 
يقول األزم��ي ال��ذي أب��رز أن��ه »كانت وما 
فرديا  احل��زب،  على  زال��ت حلظة عصيبة 
مضيفا  م��ؤس��س��ات��ه«،  وداخ���ل  وجماعيا 
نخاطر  ال  وأن  نستسلم،  ال  أن  »ق��ررن��ا 
في  اإلص��الح  في  املساهمة  في  برصيدنا 
التراكم  وبهذا  وبوطننا  االستقرار،  إطار 
الرائدة  التجربة  وبهذه  الهائل  اإليجابي 

والواعدة على مستوى املنطقة ككل«.

بيان توضيحي لرئيس احلكومة حول 
التصويت على البرنامج احلكومي 

ومشروع قانون املالية.

> افريك نيوز * الرباط 

   أك��د رئ��ي��س احلكومة ف��ي بالغ 
توضيحي، اليوم االثنن 24 أبريل ، 
أنه لم يطلب خالل االجتماعات التي 
لألحزاب  العامن  ب��األم��ن��اء  جمعته 
فريق  أو  ح��زب  أي  م��ن  السياسية، 
أو  باإليجاب  التصويت  للمعارضة 
مشروع  أو  احلكومي  البرنامج  دعم 

قانون املالية لسنة 2017. 
وأوض�����ح رئ��ي��س احل��ك��وم��ة ، أن 
تندرج  ال��ل��ق��اءات  تلك  لعقد  ال��دع��وة 
ف����ي إط������ار ال���ت���واص���ل وال���ت���ش���اور 
املستمرين مع أحزاب األغلبية، وكذا 
التام  االحترام  مع  املعارضة  أحزاب 
ومسؤولياتها  الدستورية  ألدواره��ا 

السياسية.
احلكومة  رئيس  بأن  البالغ  وذك��ر 
استقبل يوم األربعاء املاضي األمناء 
احلكومية  األغلبية  ألح��زاب  العامن 
البرملان،  مبجلسي  فرقها  ورؤس���اء 
كما استقبل في اليوم املوالي رئيسي 

بغرفتي  االس��ت��ق��الل  ح���زب  ف��ري��ق��ي 
األم��ن  استقبل  وبعهدما  ال��ب��رمل��ان، 
و  واملعاصرة  األص��ال��ة  حل��زب  العام 

رئيسي فريقي احلزب بالبرملان. 
وأب�������رزت رئ���اس���ة احل���ك���وم���ة في 
ت��وض��ي��ح ب��ه��ذا اخل��ص��وص، أن���ه مت 
خالل تلك االجتماعات إخبار مسؤولي 
البرنامج  مناقشة  مبراحل  األح��زاب 
احلكومي كما قررها مكتبا مجلسي 
النواب واملستشارين، وعلى عدم عزم 
احلكومة سحب مشروع قانون املالية 
املودع لدى مجلس النواب، والرغبة 
والتصويت  مبناقشته  اإلس���راع  في 

عليه تداركا للتأخر احلاصل.
واملعاصرة  األص��ال��ة  ح��زب  وك���ان 
قد ذكر في بيان سابق أن لقاء أمينه 
العام برئيس احلكومة، مت بناء على 
أن  األخ��ي��ر، موضحا  ه��ذا  م��ن  طلب 
اللقاء، ركز على أدور املعارضة وفق 
رئيس  وأن  القوانن،  لها  تخوله  ما 
احلكومة طلب من األمن العام حلزب 
مسطرة  تسهيل  واملعاصرة  األصالة 

مناقشة مشروع قانون املالية.

بنعزوز: التصريح احلكومي “يتضمن الكثير من اإلنشاء 
ويفتقد باملطلق لتدابير عملية خصوصا في قضايا ذات 

أولوية للشعب املغربي كالتعليم الصحة والشغل.

> افريك نيوز * الرباط 

 في أولى ردود الفعل على البرنامج 
احل���ك���وم���ي ال�����ذي ق���دم���ه س��ع��د ال��دي��ن 
العثماني، رئيس احلكومة، يومه األربعاء 
مشتركة  جلسة  2017، خالل  أبريل   19
قال  واملستشارين،  النواب  مجلس  بن 
عزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب األصالة 
إن  امل��س��ت��ش��اري��ن،  وامل��ع��اص��رة مبجلس 
عن  ع��ب��ارة  العثماني  حكومة  “ب��رن��ام��ج 

خيبة أمل”.
“اجلرار”  في حزب  القيادي  وأوضح 
ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي، أن س��ع��د ال��دي��ن 
البرنامج  أن  لسانه  على  أكد  العثماني 
احلكومي هو استمرار حلكومة بنكيران، 
وب��ال��ت��ال��ي “اس��ت��م��رار ف��ي اإلج�����راءات 
على  واإلج��ه��از  واإلس��ت��دان��ة  التقشفية 
سياسة  ونهج  اإلجتماعية،  القطاعات 

ليبرالية متوحشة”.
التصريح  أن  ع��ل��ى  ب��ن��ع��زوز  وش����دد 
اإلنشاء  من  الكثير  “يتضمن  احلكومي 
ويفتقد باملطلق لتدابير عملية، خصوصا 
املغربي  للشعب  أولوية  ذات  في قضايا 

كالتعليم، الصحة والشغل”.
وب��دوه انتقد محمد أش��رورو، رئيس 
فريق حزب “األصالة زاملعاصرة” مبجلس 
النواب، ما جاء به البرنامج احلكومي، 
معتبرا أنه “ال يخرج عن وعود ونوايا، 
وأن املائة يوم األولى من عمر احلكومة 
التي  الشعارات  زيف  كشف  على  كافية 

رفعها البرنامج احلكومي”.
وس���ج���ل رئ���ي���س “ف���ري���ق اجل������رار”، 
غ��ي��اب ال��ب��ع��د اجل��ه��وي ف��ي ال��ب��رن��ام��ج 
للدولة  الرسمي  التوجه  رغم  احلكومي، 
“ومن  أنه  إلى  اإلجت��اه، مشيرا  في هذا 
فجميع  العثماني  برنامج حكومة  خالل 

القرارت ستكون ممركزة في الرباط”.

وكان العثماني، قد كشف خالل تقدمي 
ب��اإلج��م��اع  ت��ق��رر  أن���ه  ب��رن��ام��ج حكومته 
إصالح  مواصلة  األغلبية،  مكونات  في 
الدعم  رف��ع  خ��الل  من  املقاصة  صندوق 
تدريجيا عن املواد املتبقية بهدف الزيادة 
ف��ي االع��ت��م��ادات امل��وج��ه��ة إل���ى متويل 
االجتماعية،  التنمية  وبرامج  سياسات 

ودعم الفئات الهشة واحملتاجة.
يشار إلى أن قرار رفع الدولة يدها عن 
التي تساهم فيها ضمن صندوق  املواد 
امل��ق��اص��ة، وه���ي غ���از ال��ب��وت��ان والسكر 
والدقيق، كان قد أثار جدال كبيرا وسط 
العديد  أجمعت  حيث  املغربي،  الشارع 
أن  والنقابية  السياسية  الهيئات  م��ن 
“خطوة رفع الدعم عن امل��واد األساسية 
ي��ع��د مب��ث��اب��ة ض���رب ل��ل��ق��درة ال��ش��رائ��ي��ة 
للمغاربة”، محذرة من العواقب والهزات 
تعقب  قد  التي  التصعيدية  اإلحتماعية 

هذا القرار غير املسبوق.
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بني طلب الدعم وتقويّة التواصل .. ِصدام يجمع »البام« ورئيس احلكومة
> افريك نيوز * الرباط 

أعلن حزب األصالة واملعاصرة أن ما 
رئيس  مع  العام  أمينه  لقاء  بعد  نشر 
العثماني  م��ن  ردا  يعد  »ال  احل��ك��وم��ة 
أنها  م����وردا  امل��ؤس��س��ات��ي��ة«،  بصفته 
»تدوينة ألحد املناضلن بحزب العدالة 
والتنمية«. كما شدد حزب »التراكتور«، 
على  هسبريس،  به  توصلت  ب��الغ  في 
أنه »كان من األجدر من رئيس احلكومة 
الرأي  لتنوير  رسميا  بالغا  يصدر  أن 
العام، ال أن يلجأ إلى خدمات للتوضيح 

بالوكالة«.
إلياس  لقاء  أن  نفسه  ال��ب��الغ  وأك��د 
ال��ع��م��اري ب��رئ��ي��س احل��ك��وم��ة امل��ع��ن، 
ب���ح���ض���ور رئ���ي���س���ي ف���ري���ق���ي احل����زب 
بالبرملان، كان بطلب من العثماني، »إذ 
اتصلت رئاسة ديوان رئيس احلكومة 
في  اللقاء  يتم  أن  على  ال��ع��ام  ب��األم��ن 
إلى  تأجيله  ومت  صباحا،   10 الساعة 
ال�11 بطلب من إلياس العماري، وميكن 
الرجوع إلى التسجيالت في هذا املجال 

إذا دعت الضرورة«.
واعتبر احلزب أن اللقاء، وكما جاء 
ركز على  السياسي،  للتنظيم  في بالغ 
ت��خ��ول��ه لها  امل��ع��ارض��ة وف���ق م��ا  أدور 
القوانن. كما طلب رئيس احلكومة من 
مسطرة  تسهيل  ل�«البام«  العام  األمن 

مناقشة مشروع القانون املالية.

واملعاصرة:  األصالة  ب��الغ  وأض��اف 
له رئيس احلكومة املعن  »إن ما روج 
وم���ن حت��دث��وا ب��ل��س��ان��ه ي��ع��د تضليال 
وك��ذب��ا ت��دش��ن ب��ه احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة 
-ال��ق��دمي��ة م��س��اره��ا؛ وه��و م��ا ال يبشر 
باخلير، على غرار ما سمي بالبرنامج 
الذي تقدمت به األسبوع املاضي أمام 

السيدات والسادة البرملانين«، مشددا 
على أن الهدف من نشر هذا التوضيح 
ه��و ت��ن��وي��ر ال����رأي ال��ع��ام، و«حت��ذي��ره 
متارسه  ال���ذي  وال��ك��ذب  التضليل  م��ن 
ب��ع��ض األط����راف ال��ت��ي ي��ف��ت��رض فيها 
الصدق والتحلي باألخالق، خاصة في 
التعامل مع مختلف الشركاء والفرقاء 

السياسين«.
ال��ع��ث��م��ان��ي، وف���ي ب��ي��ان ص����ادر عن 
طلب  يكون  أن  نفى  احلكومة،  رئاسة 
ن��ي��اب��ي دع��م  ف��ري��ق  م���ن أي ح���زب أو 
مشروع قانون املالية أو حتى البرنامج 
بالعماري  لقاءه  أن  مؤكدا  احلكومي، 
التي  ال��ل��ق��اءات  سلسلة  ض��م��ن  »ج���اء 
مبجلسي  ال��ف��رق  مختلف  م��ع  فتحها 
ومعارضة  أغلبية  واألح���زاب  البرملان 

قصد التواصل«.
بيانه،  في  احلكومة،  رئيس  وأعلن 
األمناء  املاضي  األربعاء  »استقبل  أنه 
احلكومية  األغلبية  ألح���زاب  العامن 
ال��ب��رمل��ان،  مبجلسي  ف��رق��ه��ا  ورؤس�����اء 
واستقبل اليوم املوالي رئيسي فريقي 

العام  األم��ن  وأيضا  االستقالل،  حزب 
حل���زب األص��ال��ة وامل��ع��اص��رة وفريقي 
»لم يطلب  إنه  احلزب بالبرملان«، قائال 
خالل هذه االجتماعات من أي حزب أو 
باإليجاب  التصويت  للمعارضة  فريق 

أو دعم أي مشروع«.
ويواصل رئيس احلكومة في بيانه: 
تندرج  اللقاءات  تلك  عقد  إلى  »الدعوة 
في إطار التواصل والتشاور مع أحزاب 
األغلبية واملعارضة، مع االحترام التام 
ومسؤوليتها  ال��دس��ت��وري��ة  ألدواره�����ا 

السياسية«.
وأش����ار امل��ص��در نفسه إل���ى أن���ه مت 
خالل تلك االجتماعات إخبار مسؤولي 
البرنامج  مناقشة  مب��راح��ل  األح����زاب 
مجلسي  مكتبا  ق��رره��ا  كما  احلكومي 
ال���ن���واب وامل��س��ت��ش��اري��ن، وع����دم ع��زم 
املالية  قانون  احلكومة سحب مشروع 
املودع لدى مجلس النواب، والرغبة في 
اإلسراع في مناقشته والتصويت عليه 

تداركا للتأخر احلاصل.

مجلس النواب سيناقش برنامج »حكومة العثماني«يوم االثنني املقبل 
> افريك نيوز * الرباط 

  أع��ل��ن م��ج��ل��س ال���ن���واب ع��ن عقد 
ال��ق��ادم  االث��ن��ن  ي��وم  عمومية  جلسة 
مل��ن��اق��ش��ة ال��ب��رن��ام��ج احل��ك��وم��ي على 

الساعة الثالثة بعد الزوال،
وأف������اد ب����الغ ص�����ادر ع���ن مجلس 

أنه   ، االخير  األرب��ع��اء  ال��ن��واب مساء 
“طبقا ألحكام الفصل 88 من الدستور 
للغرفة  الداخلي  النظام  ومقتضيات 
فإن  176 منه،  امل��ادة  األول��ى، خاصة 
األعضاء  كافة  يدعو  البرملان  رئيس 
حل��ض��ور م��ن��اق��ش��ة م��ش��روع ب��رن��ام��ج 

احلكومة”.
جتدر اإلشارة إلى أن هذه اجللسة 

ت���أت���ي ب��ع��دم��ا ع����رض س��ع��د ال��دي��ن 
مضامن  احلكومة  رئيس  العثماني 
ال��ب��رن��ام��ج احل��ك��وم��ي ع��ل��ى ال��ب��رمل��ان 
بغرفتيه مساء األربعاء، طبقا للفصل 
88 م��ن ال��دس��ت��ور ال���ذي نصعلى أنه 
احلكومة،  ألعضاء  امللك  تعين  “بعد 
مجلسي  أمام  احلكومة  رئيس  يتقدم 
البرملان مجتمعن، ويعرض البرنامج 

الذي يعتزم تطبيقه.
البرنامج  ه��ذا  يتضمن  أن  ويجب 
تنوي  للعماللذي  الرئيسية  اخلطوط 
احلكومة القيام به في مختلف مجاالت 
النشاط الوطني، وباألخص في ميادين 
واالجتماعية  االقتصادية  السياسة 
واخل��ارج��ي��ة”. وال��ث��ق��اف��ي��ة   والبيئية 
البرنامج  “يكون  ذات��ه  الفصل  ووف��ق 

مناقشة  موضوع  أع��اله،  إليه  املشار 
تصويت  يعقبها  املجلسن،  كال  أم��ام 
ف����ي م���ج���ل���س ال������ن������واب”، وت��ع��ت��ب��ر 
حصولها  “ب��ع��د  منصبة  “احل��ك��وم��ة 
على ثقة مجلس النواب، املعبر عنها 
لألعضاء  املطلقة  األغلبية  بتصويت 
البرنامج  منهم، لصالح  يتألف  الذين 

احلكومي”.

البرنامج احلكومي اجلديد يواصل تعميم التغطية 
الصحية لتشمل أكثر من 90 في املائة من املغاربة
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    لم ينسى البرنامج احلكومي، 
سعد  احلكومة  رئيس  قدمه  ال��ذي 
الدين العثماني،األربعاء 19 أبريل، 
أم�����ام غ��رف��ت��ي ال���ب���رمل���ان )ال���ن���واب 
واملستشارين(، التطرق إلى العديد 
من اإلجراءات و التدابير في مجال 
و   ،-2021  2017 الصحة للفترة 
التي استهدفت في مجملها حتسن 
وكذا  الصحية،  اخل��دم��ات  وتعميم 
واإلص��الح��ات  األوراش  استكمال 
 90 من  أكثر  لتشمل  بها،  املتعلقة 
في املائة من الساكنة، مقابل 60 في 

املائة حاليا.
و في تصريح للعثماني في هذا 
الصدد، قال”إن البرنامج احلكومي 
 –  2017 للفترة  الصحة  مجال  في 
2021 يسعى إلى استكمال أوراش 
انخرطت  التي  والبرامج  اإلص��الح 
خصوصا  السابقة،  احلكومة  فيها 
الشاملة  الصحية  التغطية  منها 
وت��ع��زي��ز ال���ول���وج إل����ى اخل��دم��ات 

الصحية وإصالح الصحة العامة”.
بتعزيز  احل��ك��وم��ة  ت��ع��ه��دت  ك��م��ا 
ورف������ع ال�����ول�����وج إل�����ى اخل���دم���ات 
ال��ص��ح��ي��ة، ل��ت��ص��ل ن��س��ب��ة ال��ول��وج 
مقابل  امل��ائ��ة،  ف��ي   100 إل��ى  إليها 
60 ف��ي امل��ائ��ة ح��ال��ي��ا، وذل����ك، على 
اخل�����ص�����وص، م����ن خ�����الل ت��ع��زي��ز 
االس��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ات الصحية 
ومؤسسات  العمومي  باملستشفى 
اخل���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة األول���ي���ة عن 
نظام  وحكامة  تعزيز متويل  طريق 
املساعدة الطبية )راميد(، وتسهيل 
واملستلزمات  األدوي��ة  إل��ى  الولوج 
ال��ط��ب��ي��ة األس���اس���ي���ة، و م��واص��ل��ة 
الوطنية  الدوائية  السياسة  تنزيل 
لألدوية  الوطني  اإلنتاج  وتشجيع 
املكلفة بغية تخفيض ثمنها و تفعيل 

مقتضيات اخلريطة الصحية.
سيتم  أن��ه  العثماني،  أوض��ح  و 
الصحية  التغطية  تعميم  استكمال 
لتشمل  املتبقية  املستهدفة  للفئات 
أص��ح��اب امل��ه��ن احل����رة )األط���ب���اء، 
واملوثقون، والصيادلة، واحملامون، 
واملهندسون املعماريون…( والعمال 

ال��ب��ح��ارة،  )ال��ف��الح��ون،  املستقلن 
وال���ص���ن���اع ال��ت��ق��ل��ي��دي��ون، وع��م��ال 
البناء…( وذوي حقوقهم، وذلك من 
خالل اعتماد القوانن ذات الصلة، 
وهو ما سيمكن املنظومة الصحية 
الوطنية من تغطية أكثر من 90 في 

املائة من الساكنة.
وسيتم أيضا تعزيز الولوج إلى 
متابعة  ع��ب��ر  ال��ص��ح��ي��ة  اخل���دم���ات 
ت��أه��ي��ل امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ع��م��وم��ي��ة، 
املتنقلة  الصحة  ب��رن��ام��ج  وت��ق��وي��ة 
النهوض  ال���ق���روي، وك���ذا  ب��ال��ع��ال��م 
وذوي  ال���ه���ش���ة  ال���ف���ئ���ات  ب��ص��ح��ة 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة، فضال عن 
خ����اص بصحة  ب���رن���ام���ج  إح������داث 
األش����خ����اص امل���س���ن���ن، وجت���وي���د 
واألط��ف��ال  بالنساء  التكفل  ظ��روف 
ض���ح���اي���ا ال���ع���ن���ف وب���األش���خ���اص 
احلاملن لفيروس داء فقدان املناعة 
امل��ك��ت��س��ب��ة، وحت���س���ن اخل���دم���ات 
و  للمهاجرين  امل���س���داة  ال��ص��ح��ي��ة 
وتقوية  الصحية،  السالمة  تعزيز 
األخطار  من  واليقظة  الوقاية  سبل 
والطوارئ، وتعزيز مصالح املراقبة 

الصحية على احلدود.
وب���خ���ص���وص ت���ك���ري���س ص��ح��ة 
وط��ن��ي��ة  ك���أول���وي���ة  وال���ط���ف���ل  األم 
احلكومة  رئيس  قال  استراتيجية، 
إن ذل���ك س��ي��ت��م م���ن خ���الل إح���داث 
ومتعددة  متميزة  جهوية  أق��ط��اب 
االختصاصات لصحة األم والطفل، 
لتتبع  م��ن��ظ��وم��ة وط��ن��ي��ة  وإح�����داث 
وتقييم صحة األم والطفل، وتعميم 
ال��والدة  حديثي  األطفال  تشخيص 
األولية  األع��راض  الكشف عن  بغية 
لبعض األمراض الثقيلة واملكلفة، و 
تأهيل فضاءات الوالدة املراقبة في 

العالم القروي.

امللك محمد السادس مينح موافقته السامية 
على أربعة تعيينات جديدة بأكادميية 

احلسن الثاني للعلوم والتقنيات
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   تفضل امللك محمد السادس 
مب���ن���ح م���واف���ق���ت���ه ال���س���ام���ي���ة 
ج��دي��دة  تعيينات  أرب��ع��ة  ع��ل��ى 
بأكادميية احلسن الثاني للعلوم 
به  أف���ادت  حسبما  والتقنيات، 

هذه املؤسسة العلمي. 
احلسن  أكادميية  وأوضحت 
في  والتقنيات،  للعلوم  الثاني 
أبريل،   19 األربعاء  بالغ اليوم 
أن األمر يتعلق بعضو مشارك، 
هيجر،  ج��اي  أالن  البروفيسور 
وع���ض���و م��ق��ي��م، ال��ب��روف��ي��س��ور 
وعضوين  املنيرة،  اجلبار  عبد 
البروفيسوران  هما  م��راس��ل��ن 
وعلي  اخلمليشي  ال��س��الم  عبد 

بنعمر. 
البروفيسور  ح��ص��ل  وق���د 
فيزيائي  وه��و  هيجر،  ج��اي 
وك��ي��م��ي��ائ��ي وم���ه���ن���دس من 
جنسية أمريكية، على جائزة 
 ،2000 سنة  للكيمياء  نوبل 
جامعة  ف��ي  بالتدريس  وق��ام 
بجامعة  ث��م  بينيسيلفانيا 

كاليفورنيا بسانتا باربارا. 
والبروفيسور املنيرة عضو 
ب��أك��ادمي��ي��ة احلسن  م��راس��ل 
والتقنيات  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ث��ان��ي 
كذلك في  2013، وعضو  منذ 
للعلوم  امل��ل��ك��ي��ة  األك��ادمي��ي��ة 
هيئة  عضو  وه��و  بالسويد. 
حت��ري��ر س��ت م��ج��الت علمية 
م���رم���وق���ة، وي���ؤم���ن اخل��ب��رة 
ألربعة عشر أخرى من بينها 

و«ناتير  و«ساينس«  »ناتشر« 
أوروسيونس«. 

وي����ت����رأس ال��ب��روف��ي��س��ور 
اخلمليشي، وهو أستاذ باحث 
مؤسسة  الدماغ،  جراحة  في 
من  للوقاية  الثاني  احل��س��ن 
العصبي،  اجل��ه��از  أم����راض 
ويدير املركز املرجعي الدولي 
ب���ال���رب���اط ل��ت��ك��وي��ن ج��راح��ي 

الدماغ األفارقة. 
وال���ب���روف���ي���س���ور ب��ن��ع��م��ر 
أس���ت���اذ ب���اح���ث ف���ي ج��راح��ة 
الدماغ بكلية الطب والصيدلة 
أبحاثه  وخ��ول��ت��ه   . ب��ال��رب��اط 
العلمية أن يتم تعيينه عضوا 
أسوسيايشن  »أم��ري��ك��ان  ف��ي 
أوف  أف��ن��س��م��ن��ت  ذي  ف�����ور 
جلنة  في  وعضوا  ساينس«، 
بالفيدرالية  املستمر  التكوين 

العاملية جلراحة الدماغ. 
وت��ض��م أك���ادمي���ة احل��س��ن 
والتقنيات  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ث��ان��ي 
م��ن ضمنهم  ع��ض��وا،  س��ت��ن 
ث���الث���ون م���واط���ن���ا م��غ��رب��ي��ا، 
ب���ص���ف���ة أع����ض����اء م��ق��ي��م��ن، 
أجنبية  شخصية  وث��الث��ون 
مشاركن،  أعضاء  صفة  لهم 
مت  مراسال،  عضوا  وثالثون 
انتقاؤهم من بن الشخصيات 
القطاعات  وممثلي  العلمية 
لوالية  وتعيينهم  االقتصادية 
قابلة  س���ن���وات  ألرب����ع  مت��ت��د 

للتجديد مرة واحدة. 
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املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يدعو
 إلى التصدي لــ«السلوكات الالمدنية« باملؤسسات التعليمية
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ل��ل��ت��رب��ي��ة  األع����ل����ى  امل���ج���ل���س  دق      
والتكوين والبحث العلمي، ناقوس خطر 
تنامي ما أسماها »السلوكات الالمدنية«، 
رئيس  ودعا   التعليمية،  ب��امل��ؤس��س��ات 
املجلس عمر عزميان، إلى تضافر جهود 
املؤسسات  والسيما  املتدخلن،  جميع 
ال��ت��رب��وي��ة، م��ن أج���ل »ال��ت��ص��دي احل���ازم 
تتنامى  ما فتئت  التي  السلوكات،  لهاته 
داخ����ل م��ؤس��س��ات ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن 
بعض  ف��ي  وك���ذا  م��س��ت��وي��ات��ه��ا،  بجميع 

فضاءات املجتمع.
وأك����د ع���زمي���ان، خ���الل اف��ت��ت��اح ل��ق��اء 
األربعاء  املجلس  اليوم  نظمه  تواصلي 
ت��ق��ري��ره  ل��ت��ق��دمي  ب���ال���رب���اط،  أبريل    19
ف��ي م��وض��وع »ال��ت��رب��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ي��م في 
والتكوين  للتربية  الوطنية  املنظومة 
السلوكات،  ه��ذه  أن  العلمي«،  والبحث 
عدم  في  اخل��ص��وص،  على  تتمثل،  التي 
والغش،  اآلخر،  احترام  وعدم  االنضباط 
وال��ع��ن��ف وال��ت��ح��رش، واإلض����رار بامللك 

دور  بحدة  تسائل  باتت  وبالبيئة،  العام 
وفي  والتربوية،  التأطيرية  املؤسسات 

مقدمتها املدرسة.
ال��ذي  ع��زمي��ان،  تقرير مجلس  وي���روم 
يعد األول من نوعه الذي ينجزه املجلس 
اإلقتراحية  املهمة  إطار  منه في  مببادرة 
اختصاصاته  ج��ان��ب  إل���ى  ل��ه  امل��وك��ول��ة 

وتعميق  إغناء  والتقييمية،  االستشارية 
ال��ت��ف��ك��ي��ر، وإذك������اء ال���ق���وة اإلق��ت��راح��ي��ة 
ف���ي ال��ق��ض��اي��ا امل��ت��ض��م��ن��ة ف���ي ال���رؤي���ة 
ل��إلص��الح، وم���ن بينها  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 

إشكالية التربية على القيم.
وأوضح عزميان، أن هذا التقرير، الذي 
يتأسس  تشاركية،  منهجية  وف��ق  أجن��ز 

محورية،  ومنطلقات  ضوابط  ع��دة  على 
أهمها الضرورة القصوى لتملك وترسيخ 
منظومة القيم التي يحددها الدستور في 
وسلوكات  وتصرفات  وتصورات  أذه��ان 
األفراد واجلماعات واملؤسسات، والتأكيد 
للمدرسة  امل��وك��ول  امل��رك��زي  ال���دور  على 
اجلوهرية  بوظائفها  األمثل  القيام  في 
املبكرة  االجتماعية  التنشئة  في  املتمثلة 
وقيم  ال��روح��ي��ة  القيم  وف��ق  للمتعلمن 
وذلك  املدني،  السلوك  وفضائل  املواطنة 
وفعاليات  تنظيمات  باقي  مع  تكامل  في 

الدولة واملجتمع.
أن احملطة  امل��ج��ل��س  رئ��ي��س  واع��ت��ب��ر 
ال���ت���اري���خ���ي���ة ال���ت���ي ي��ش��ه��ده��ا امل���غ���رب 
تستوجب تكوين املواطن الواعي، القادر 
ع��ل��ى امل���وازن���ة ب��ن ح��ق��وق��ه وواج��ب��ات��ه، 
مبسؤولياته  وامللتزم  بهويته  واملتشبث 
جتاه نفسه وأسرته ومجتمعه، واحملترم 
واملنفتح  االخ��ت��الف،  ف��ي  وللحق  لآلخر 

على العصر وعلى الكون.
م����ن ج���ان���ب���ه، أك�����د رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة 
والتكوينات  والبرامج  للمناهج  الدائمة 
عبد  باملجلس،   التعليمية  وال��وس��ائ��ط 

اجل��ل��ي��ل احل��ج��م��ري، أن ق��ي��ام امل��درس��ة 
ب��رس��ال��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��ح��و األم���ث���ل يبقى 
االرتقاء  غايات  لتحقيق  األجنع  السبيل 

الفردي واملجتمعي.
له  الهدف  إلى أن حتقيق هذا  وأش��ار 
والتكوين  التعليم  ميادين  تهم  ال  آث��ار 
أيضا  متتد  بل  فقط،  والبحث  والتأهيل 
والبيئية،  البشرية  التنمية  عمق  إل��ى 
ف���ي أب���ع���اده���ا اإلن��س��ان��ي��ة واألخ��الق��ي��ة 

والسياسية واحلقوقية والثقافية.
إل����ى ذل�����ك، خ��ص��ص ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة 
والتكوينات  والبرامج  للمناهج  الدائمة 
األعلى  باملجلس  التعليمية  والوسائط 
للتربية  كبيرا   حيزا  والتكوين،  للتربية 
ع��ل��ى ال��ق��ي��م ب��امل��درس��ة امل��غ��رب��ي��ة، على 
للخبراء  واالس��ت��م��اع  ال��ب��ح��ث  م��س��ت��وى 
وال��ن��ق��اش وال���ت���داول واس��ت��ث��م��ار نتائج 
وت��وص��ي��ات ع���دد ك��ب��ي��ر م��ن ال���دراس���ات 
والتقارير الوطنية والدولية ذات الصلة، 
وذلك في أفق بلورة تصور متكامل حول 
املدرسة  بأدوار  باالرتقاء  الكفيلة  السبل 
باملسؤوليات  ال��ن��ه��وض  م��ن  ومتكينها 

املنوطة بها. 

بسيمة احلقاوي تترأس بالرباط حفل 
توقيع اتفاقيات الشراكة مع 200 جمعية في 

مجاالت عمل القطب االجتماعي
> افريك نيوز * الرباط 

ب��س��ي��م��ة  ال����س����ي����دة  ت�����رأس�����ت      
احل��ق��اوي، وزي��رة األس��رة والتضامن 
وامل���س���اواة وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 
 2017 أبريل   25 الثالثاء  يوم  صباح 
ال��س��ن��وي  ال��ل��ق��اء  بالرباط، أشغال 
ح����ول حصيلة  االج��ت��م��اع��ي  ل��ل��ق��ط��ب 
ودعمها  اجلمعيات  م��ش��اري��ع  ان��ت��ق��اء 
وذل��ك   ،2016 امل��ال��ي��ة  ال��س��ن��ة  ب��رس��م 
العاشرة مبؤسسة  الساعة  ابتداء من 
باألعمال  للنهوض  ال��س��ادس  محمد 
االجتماعية للتربية والتكوين، الكائنة 

مبدينة العرفان.
ومت خ����الل ه����ذا ال��ل��ق��اء ال��س��ن��وي 
مع  الشراكة  اتفاقيات  على  التوقيع 
احلاملة  اجلمعيات  م��ن  جمعية   200
للمشاريع في إطار برنامج الشراكة مع 
 2016 لسنة  املدني  املجتمع  جمعيات 
الذي سبق أن أعلنته وزارة التضامن 
االجتماعية  والتنمية  واألسرة  واملرأة 
مت  التي  االجتماعية،  التنمية  ووكالة 
انتقاؤها من بن 680 جمعية مرشحة، 
والتي ستستفيد من دعم إجمالي قدره 
على  موزعة  درهما،   21.328.399،70

الشكل التالي:
االجتماعي  لإلدماج  25 مشروعا   <
عبر التمكن االقتصادي للنساء مببلغ 

إجمالي قدره 2.705.414،95 درهما؛
اإلرش��اد  مجال  ف��ي  مشروعا   20  <
األس����������ري مب���ب���ل���غ إج����م����ال����ي ق�����دره 

1.168.367،75 درهما؛

م���ج���ال  ف�����ي  م����ش����روع����ا   33   <
ال��ت��رب��ي��ة ال���وال���دي���ة مب��ب��ل��غ إج��م��ال��ي 

قدره  2.112.822،00درهما؛
>  11 مشروعا في مجال النهوض 
ال��ش��ارع مببلغ  ف��ي وضعية  ب��األط��ف��ال 

إجمالي قدره 886.080،00  درهما؛
ل��ت��وف��ي��ر خ��دم��ات  27 م��ش��روع��ا    <
ال��ت��ك��اف��ل وامل���س���اع���دة االج��ت��م��اع��ي��ة 
األسري مببلغ  الوسط  داخل  للمسنن 

إجمالي قدره 2.439.420،00 درهما؛
م���ب���ادرات  ل��دع��م  م��ش��روع��ا   41   <
الوعي  إذك���اء  بخصوص  اجلمعيات 
في مجال النهوض بحقوق األشخاص 
في وضعية إعاقة مببلغ إجمالي قدره 

2.900.145،00 درهما؛

>  14 مشروعا لدعم مراكز الوساطة 
األس���ري���ة مل���دة ث���الث س���ن���وات مببلغ 

إجمالي قدره 2.622.600،00 درهما؛
>  29 مشروعا لدعم مراكز االستماع 
للنساء  لفائدة  وامل��واك��ب��ة  والتوجيه 
ضحايا العنف ملدة ثالث سنوات مببلغ 

إجمالي قدره 6.493.550،00 درهما.
وحضر هذا اللقاء السنوي اجلمعيات 
ال�200 الشريكة، وكذا ممثلن عن بعض 
القطاعات احلكومية، واإلدارة املركزية 
القطب االجتماعي،  والترابية ملكونات 
الذي يضم، إلى جانب وزارة التضامن 
واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 
التنمية  ووك���ال���ة  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ع��اون 

االجتماعية.

لقاء أدبي مفتوح مع عدد من 
الروائيات اإلفريقيات حتت 

عنوان »أصوات نسائية«

اللقاءات املنظمة مبناسبة التظاهرة         في إطار 
حتت  الرباط  مدينة  حتتضنها  التي  والفنية  الثقافية 
املجلس  نظم  العاصمة”،  من  إفريقيا  “إش��ع��اع  شعار 
اململكة  أكادميية  مع  بشراكة  اإلنسان  حلقوق  الوطني 
واجل��ام��ع��ة  للمتاحف  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ؤس��س��ة  امل��غ��رب��ي��ة 
ال��دول��ي،  للتعاون  املغربية  وال��وك��ال��ة  للرباط  الدولية 
احلديث  للفن  السادس  محمد  مبتحف  الندوات  بقاعة 
الروائيات  من  عدد  مع  مفتوحا  أدبيا  لقاء  واملعاصر، 
اإلفريقيات يحمل عنوان “أصوات نسائية”، وذلك يوم 

اخلميس 20 أبريل 2017، 
موكاسونغا  سكوالستيك   : مبشاركة  اللقاء  ومتيز 
»رواندا«، خادى هان »السنغال«، ليلى أبوزيد »املغرب«، 
باقا  لطيفة  »مصر«،  أمن  ن��ورا  »نيجيريا«،  أطا  سيفي 
بوهالل  وسهام  »تونس«  الكافي  عبد  رابعة  »امل��غ��رب« 
»املغرب«. وقام كل من الكاتبن املغربين كبير مصطفى 

عمي وحسن جنمي بتنشيط هذا اللقاء.
لطفرة  والعشرون  احل��ادي  القرن  تسجيل  اكد  ال��ذي 
كبيرة في مجال األدب النسائي بالقارة اإلفريقية، حيث 
برزت على الساحة األدبية أسماء كبيرة لروائيات تركن 
بصماتهن على األدب اإلفريقي بشكل عام وساهمن في 
نساء  طموحات  عن  إبداعاتهن  في  يعبرن  ب��ه،  الرقي 

وشعوب القارة في كل املناطق ومبختلف اللغات.
بالعربية  يكتنب  أديبات  مشاركة  التظاهرة  وعرفت 
بينهن وتلقن  فيما  والفرنسية واإلجنليزية ستتفاعلن 

نصوصا من بعض إبداعاتهن.
واألجنبي  املغربي  للجمهور  ف��رص��ة  اللقاء  وش��ك��ل 
مختلفة  إفريقية  وبلدان  جنسيات  من  أديبات  حملاورة 
على  مختلفة  نظرة  بإلقاء  سمحت  مناقشات  إط��ار  في 

إبداعاتهن.
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اليوم العربي لإلعالم.. تراجع الفت للصحف الورقية وانتشار متزايد لوسائل اإلعالم احلديثة
> افريك نيوز * الرباط 

ف���ي ظ���ل ت���راج���ع الف����ت مل��ع��دالت 
اإلقبال على قراءة الصحف الورقية 
اإلع��الم  لوسائل  متزايد  وانتشار 
غير التقليدية، يخلد العالم العربي 
“اليوم العربي لإلعالم” في الواحد 

والعشرين من أبريل اجلاري.
الصحف  من  العديد  توقفت  فقد 
من  الصدور،  عن  العربية  الورقية 
بينها صحف مرموقة، فيما اختارت 
إل����ى م��واق��ع  ت��ت��ح��ول  أخ�����رى أن 
على حتوالت  يؤشر  ما  الكترونية، 
عميقة متس أركان املشهد اإلعالمي 
ال��ع��رب��ي وت��ع��ك��س وض���ع “األزم����ة 
الصحافة  باتت  ال��ذي  املضاعفة” 

العربية تعاني من آثاره.
ويعتبر هشام مكي، املختص في 
التواصل واإلعالم، أن هذه “األزمة 
منها  جانب  في  ترتبط  املضاعفة” 
العالم  في  للقراءة  العام  بالوضع 
ال���ع���رب���ي، وه����و وض����ع م���ع���روف، 
القراءة،  عن  الكبير  العزوف  سمته 
أفضى إلى توزيع الصحف العربية 
لنسخها الورقية بنسب متواضعة.

ومن الالفت إزاء هذا الوضع أن 
العالم  ف��ي  ج��دي��دة  صحيفة  ظهور 
العربي ال يعني استقطاب قراء جدد، 
“بل فقط اقتسام القراء املوجودين 
أصال مع الصحف األخرى”. على أن 
املظهر الثاني لهذه األزمة يكمن في 
“موت”  العام نحو  الدولي  التوجه 
النجاح  مقابل  ال��ورق��ي��ة،  الصحف 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة،  للصحافة  امل��ت��زاي��د 
اإلعالمي  اخلبير  ي��رى  م��ا  بحسب 

املغربي.
وف�����ي غ���م���رة ه�����ذه ال���ت���غ���ي���رات 
امل���ت���س���ارع���ة ل��ل��م��ش��ه��د اإلع���الم���ي 
دائرة  إلى  قفزت  والعاملي،  العربي 
جديدة،  إعالمية  أساليب  ال��ض��وء 
م���ن ق��ب��ي��ل “ال��ري��ت��ش م��ي��دي��ا” مبا 
وامل��رئ��ي  للمكتوب  اس��ت��ث��م��ار  ه��ي 
واملسموع في حامل إعالمي واحد؛ 
ما يعني أن هذا “البديل” قد يغطي 
وتلفزيون  من جرائد  عداه  ما  على 

ورادي�����و وي��ف��ض��ي إل���ى وض���ع حد 
لهذه األجناس اإلعالمية في العالم 
العربي، على غرار ما حدث للفيديو 

مثال.
ل���ك���ن األس�����ت�����اذ اجل���ام���ع���ي ف��ي 
ال��ت��واص��ل واإلع������الم ه��ش��ام مكي 
ظهور  يعني  ال  إذ  ذل���ك،  يستبعد 
القضاء  ج��دي��دة  إع��الم��ي��ة  وس��ي��ل��ة 
القدمية  اإلع��الم��ي��ة  ال��وس��ائ��ل  على 
بالضرورة، فبالعودة إلى النظريات 
اإلع���الم���ي���ة، خ��ص��وص��ا ت��ل��ك ال��ت��ي 
االس��ت��خ��دام��ات  م��ج��ال  إل��ى  تنتمي 
من  الكثير  أن  جن��د  واإلش��ب��اع��ات، 
وس���ائ���ل اإلع�����الم ت��ق��دم إش��ب��اع��ات 
جلمهورها من حيث طريقة التلقي 

وليس من حيث املضمون فقط.
“أنك  امكي،  يوضح  ذل��ك،  ومثال 
القدم  ك��رة  مباريات  مشاهدة  جتد 

إمتاعا  أك��ث��ر  امل��ق��ه��ى  ف��ي  جماعيا 
منها في تلفزيون البيت، كما تفضل 
التلفزيون  على  املذياع  البيت  ربة 
ص��ب��اح��ا، ح��ي��ث ت��س��ت��ط��ي��ع إجن���از 
امل��ذي��اع  إل���ى  واالس��ت��م��اع  مهامها 
)الوسيلة القدمية( في نفس الوقت، 
اجلديدة(  )الوسيلة  التلفزيون  بدل 

الذي يشترط اجللوس أمامه”.
اجلديدة  اإلعالمية  التقنيات  إن 
مرشحة للمزيد من التقدم، وفق هذا 
التحليل، لكنها لن تلغي بالضرورة 
من  الرغم  وعلى  القدمية.  الوسائل 
بوصفه   – ال���رادي���و  مستقبل  أن 
يبدو   – “عتيقة”  إعالمية  وسيلة 
على احملك وتهدده أخطار حقيقية 
األك��ادمي��ي  الباحث  ف��إن  وم��ح��دق��ة، 
ي��ظ��ل م��ت��ف��ائ��ال ب��ش��أن��ه. “ال���رادي���و 
أماكن  وف��ي  البيت  ف��ي  سيستمر، 

سيتم  لكن  السيارات..  وفي  العمل 
الرقمي وتعزيز  البث  التوجه نحو 
اجلوانب التفاعلية مع املستمعن، 
التحسينات  م��ن  امل��زي��د  ن��ح��و  أي 

والتعديالت التكنولوجية”.
ومن جانب آخر، يظل احلديث عن 
العربي  لإلعالم  الكبرى  الوظائف 
م���ث���ار ج����دل ب���ن ال��ب��اح��ث��ن، فقد 
وظيفة  على  الترفيه  وظيفة  طغت 
التثقيف في القنوات العربية، على 
سبيل املثال، ال سيما في ظل تزايد 
تلفزيون  املسابقات وبرامج  برامج 

الواقع.
وي��ع��ت��ب��ر ه��ش��ام م��ك��ي، ف���ي ه��ذا 
ال���ص���دد، أن وظ��ي��ف��ة ال��ت��رف��ي��ه هي 
األصل في كل القنوات العاملية، عدا 
“الترفيه  ألن  املتخصصة،  القنوات 
هو الذي يجلب اإلشهارات، ويوفر 

العائدات املالية للفضائيات. كما أن 
اجلمهور يفضل احملتوى الترفيهي 
ب���ال���درج���ة األول�������ى، ث���م احمل��ت��وى 
اإلخ��ب��اري ب��درج��ة ثانية، وه��ذا ما 

ظهر في العديد من اإلحصاءات”.
املغربي  األك���ادمي���ي  يحبذ  ال  و 
إجراء أي تقييم للدراما التلفزيونية 
العربية في املرحلة الراهنة. ويرى 
سلبا  “ت��أث��رت  العربية  ال��درام��ا  أن 
بأحداث ما يعرف بالربيع العربي، 
وهذا أمر منطقي”، معتبرا أنه من 
لهذه  تقييم  أي  جت��ن��ب  اإلن��ص��اف 
الدراما التلفزيونية في هذه املرحلة 

اخلاصة.
في  امل��ت��داول��ة  ال��ل��غ��ة  تقييم  ل��ك��ن 
وسائل اإلعالم العربية يفرض نفسه 
املغربي  األكادميي  بإحلاح. ويالحظ 
هشام مكي، في هذا الصدد، أن ثمة 
العربية  ال��ل��غ��ة  م��س��ت��وى  ف��ي  ت��دن��ي��ا 
العرب،  الصحافين  من  العديد  عند 
سواء في التقدمي التلفزيوني أو في 

الصحافة املكتوبة.
بالتكوين  يرتبط  املشكل  أن  ورغم 
الصحافي حيث ينبغي التركيز على 
إتقان اللغة العربية، يوضح اخلبير 
املغربي، إال أن الصحف والفضائيات 
تتحمل مسؤوليتها من حيث احلرص 
ع��ل��ى وج���ود م��راج��ع ل��غ��وي يضبط 

احملتويات قبل تعميمها.
العربية  ال���دول  جامعة  أن  ي��ذك��ر 
أطلقت مشروع “يوم اإلعالم العربي” 
ليكون آلية جديدة لتشجيع التواصل 
املشترك على مستوى أجهزة اإلعالم 
بهدف  العرب،  واإلعالمين  العربية 
معاجلة أهم القضايا املتصلة بواقع 
املتغيرات  وت��دارس  العربي  اإلع��الم 
األداء  مبستوى  لالرتقاء  احلاصلة 
واملهنية ومواكبة تكنولوجيا اإلعالم 

اجلديد.
ك��م��ا ت��وخ��ت ج��ع��ل “ي����وم اإلع���الم 
السياسة  ل��ص��ن��اع  ن��اف��ذة  ال��ع��رب��ي” 
اإلعالمية في املنطقة العربية لصياغة 
سياسات تنظم عمل وسائل اإلعالم، 
اإلقليمية  الروابط  إلقامة  ووسيلة 
ب��ن مختلف  امل��ش��ت��رك  وال��ت��ع��اون 

وسائل اإلعالم العربية .

شؤون
إعالمية

اجبارية احلصول على اعتماد لولوج الصحافيني الى البرملان 
> افريك نيوز * الرباط 

  ل����م ي���ع���د مم��ك��ن��ا ل��ل��ص��ح��اف��ن ول����وج 
على  التوفر  ب��دون  بغرفتيه  البرملان  مبنى 
ف��ي اجتماع  ات��ف��ق عليه  م��ا  ذل��ك  اع��ت��م��اد. 
2017، مبقر  أبريل   13 اخلميس  يوم  عقد 
ملوضوع »اعتماد  البرملان، خصص 

الصحفين بالبرملان«.
ومت االت���ف���اق ع��ل��ى أن مت��ن��ح ب��ط��اق��ة أو 
ب��ط��اق��ت��ي اع��ت��م��اد ل��ك��ل م��ؤس��س��ة صحفية 
م��ه��ن��ي  ص��ح��ف��ي  مهنية، تتيح ملراسل 
البرملان مبجلسيه،  مقر  ول��وج  باملؤسسة 
اعتماد  بطاقتي  أو  بطاقة  أنه متنح  وعلى 
ل��ك��ل م��ؤس��س��ة ص��ح��ف��ي��ة م��ه��ن��ي��ة، تسمح 
الولوج  باملؤسسة  مهني  صحفي  ملصور 
مل��ق��ر ال���ب���رمل���ان، وف��ي��م��ا ي��خ��ص ال��ص��ح��اف��ة 
للمؤسسات  االع��ت��م��اد  مينح  اإللكترونية 
ال��ت��ي  اإللكترونية املهيكلة  ال��ص��ح��ف��ي��ة 
بها  القانونية اجلاري  تستجيب للضوابط 

العمل.
الصحفين املهنيي ب��خ��ص��وص  أم����ام 

»   Freelance« فتمنح  ن املستقلن 
ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��ق��اب��ة  بطلب من  ال��ب��ط��اق��ة 

للصحافة املغربية.
الصحفيون  يلج  أن  على  أيضا  وات��ف��ق 
انعقاد  أي��ام  خالل  البرملان  مقر  املعتمدون 
اللجان  اجتماعات  أو  العمومية  اجللسات 
بعد  أو  والندوات،  أو املؤمترات  البرملانية 
أخذ موعد مسبق مع اجلهة املعنية، كما اتفق 
اعتماد إسمية ملدراء  بطاقة  متنح  أن  على 
النشر باملؤسسات الصحفية املهنية، وميكن 
أيضا إعطاء اعتماد مؤقت من أجل تغطية 
صحفية،  مقابالت  إج���راء  أو  معن  ح��دث 
الصحفية  املؤسسة  مدير  من  بطلب  وذل��ك 

وبعد موافقة اإلدارة.
من  ك��ال  االجتماع حضره  ف��إن  ل��إلش��ارة 
جنيب اخلدي، الكاتب العام ملجلس النواب، 
وعمر أشيبان، ممثال للكاتب العام ملجلس 
امل��س��ت��ش��اري��ن، ي��ون��س م��ج��اه��د، أم���ن ع��ام 
نور  املغربية،  للصحافة  الوطنية  النقابة 
املغربية  الفيدرالية  رئيس  مفتاح،  الدين 
املكلف  احمل��ب،  وع��زي��ز  الصحف،  لناشري 

باإلعالم والتواصل مبجلس النواب.
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الهيئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي مقبلة على تنفيذ مشاريع فالحية باملغرب
> افريك نيوز * الرباط 

االجتماعات  أشغال  بالرباط  انطلقت 
ال��س��ن��وي��ة امل��ش��ت��رك��ة ل��ل��ه��ي��ئ��ات امل��ال��ي��ة 
عربية  شخصيات  مب��ش��ارك��ة  ال��ع��رب��ي��ة، 
على  امل��ت��دخ��ل��ون  أج��م��ع خاللها  وازن����ة، 
يواجه  ع��ام  بشكل  املنطقة  اقتصاد  أن 
التي  الصراعات  بفعل  صعبة،  حتديات 
أح��داث  بعد  ال��دول  ع��دد من  في  اندلعت 

الربيع العربي.
وفي معرض كلمة له باملناسبة، قال عبد 
الرحمن احلميدي، املدير العام لصندوق 
االق��ت��ص��ادي  ال��واق��ع  إن  ال��ع��رب��ي،  النقد 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي يطرح 
حت��دي��ات على اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة إلع��ادة 
معدالت النمو الشامل بالدول العربية إلى 
مستواها السابق، مشددا في مقابل ذلك 
ال��دول العربية تتخذ اإلج��راءات  على أن 

الكافية للتعامل مع هذه التحديات.
وكشف املتحدث ذاته أن عجز املوازنة 
العربية  الدول  إلى مجموع  بالنسبة  بلغ 
سنة 2016 زهاء 10.3 في املائة من الناجت 
عجز  بلوغ  جانب  إلى  اإلجمالي،  احمللي 
امليزان التجاري في السنة ذاتها 6.4 في 
املائة من الناجت احمللي اإلجمالي، مبرزا 
أن هذه اإلكراهات االقتصادية أثرت بشكل 
سلبي على عدد كبير من الدول العربية، 
ودفعت معدالت البطالة إلى االرتفاع إلى 

مستويات غير مسبوقة.
م���ن ج��ه��ت��ه، أف�����اد م��ح��م��د ب���ن عبيد 

الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  امل��زروع��ي، 
ال��زراع��ي،  واإلمن���اء  لالستثمار  العربية 
أن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ي ي��رأس��ه��ا ت��س��ع��ى إل��ى 
الوطن  في  االستثمارات  من  مزيد  ضخ 
العربي ومنطقة شمال إفريقيا على وجه 

اخلصوص.
وأع��ل��ن امل��ت��ح��دث ذات����ه، ف��ي تصريح 
لالستثمار  العربية  الهيئة  أن  صحفي، 
واإلمن�����اء ال���زراع���ي م��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى تنفيذ 
بكل  تتعلق  ب��امل��غ��رب،  م��ش��اري��ع  أرب��ع��ة 
م���ن احل���اص���الت ال��ب��س��ت��ان��ي��ة وال��ل��ح��وم 
وال��ب��ط��اط��س وال���زي���وت، وخ��اص��ة زي��ت 
م��ازال��ت في  الهيئة  أن  م��ب��رزا  ال��زي��ت��ون، 
املغاربة  املسؤولن  مع  التباحث  مرحلة 
لتطبيق هذه املشاريع على أرض الواقع، 
وداع���ي���ا ال��ق��ط��اع اخل����اص ب�����دوره إل��ى 
التواصل مع املؤسسة التي يرأس مجلس 

إدارتها، إذا كانت هناك مشاريع في القطاع 
بشكل  الفالحة  وقطاع  واحليواني  النباتي 

عام.
وأش�������اد امل�����زروع�����ي مب��خ��ط��ط امل���غ���رب 

واحلوافز  التسهيالت  أن  مبرزا  األخضر، 
قطاع  في  الصغار  للفالحن  يوفرها  التي 
للقطاع،  دفعة  إلعطاء  جيدة  تبقى  الزراعة 
إمكانيات  على  يتوفر  امل��غ��رب  أن  مضيفا 

ف��الح��ي��ة م��ه��م��ة مي��ك��ن ت��وظ��ي��ف��ه��ا ل��ف��ائ��دة 
الشعبن املغربي والعربي.

التي  السنوية  االجتماعات  وبخصوص 
أبرز  العربية،  املالية  املؤسسات  تعقدها 
ب���در ال��دي��ن م��ح��م��ود ع��ب��اس، وزي���ر املالية 
ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  أن  ال���س���ودان،  بجمهورية 
أداء ه��ذه  ت��ق��ي��ي��م  إل����ى  ت��ه��دف  ال��س��ن��وي��ة 
الهيئات وأوضاعها املالية، كما تأتي لفتح 
ظ��ل حتديات  ف��ي  أم��ام��ه��ا،  املستقبل  آف���اق 
اقتصادية واجتماعية كثيرة تواجه شعوب 

املنطقة.
ه���ذه  أن  ذات��������ه،  امل���ت���ح���دث  وأض��������اف 
النقاش  لفتح  أيضا  مناسبة  االجتماعات 
بن وزراء املالية العرب ومحافظي البنوك 
املركزية لبلورة حلول ناجعة تؤدي في نهاية 
املطاف إلى تطوير األداء االقتصادي بالدول 

العربية، وحتقق التنمية املستدامة.

> افريك نيوز * الرباط 

  ج����رى اف���ت���ت���اح احل�����رم اجل��ام��ع��ي 
للعلوم  العليا  للمدرسة  أطلسي  األف��رو 
 «   ESSEC« وال��ت��ج��اري��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 
م��دي��ري  ت��ك��وي��ن  ف��ي  ال���رائ���دة  الفرنسية 
األعمال عبر العالم،وذلك  مبنطقة سيدي 
الرباط،  العاصمة  من  القريبة  بوقنادل 
على  امل��ش��رف��ون  لها  اخ��ت��ار  مناسبة  ف��ي 
امل��ؤس��س��ة األك���ادمي���ي���ة ال��دول��ي��ة ش��ع��ار 
»تكوين مديري أعمال الغد باملغرب ألجل 

إفريقيا«.
يقع  دولية  وجهة  ثاني  املغرب  ويعد 
التي   ،ESSEC مؤسسة  اختيار  عليه 
تأسست عام 1907 وتتوفر على حرمن 
جامعين في فرنسا، بعد فرع سانغافورة 
الذي يغطي فضاء آسيا احمليط الهادئ، 
حيث يعود مبرر هذا االختيار إلى اعتبار 
املغرب »يشهد تقدما هائال ويشكل محورا 
اقتصاديا وثقافيا متألقا في غرب إفريقيا 

وباقي أنحاء القارة«.
على  امل��درس��ة  مسؤولو  ي��راه��ن  فيما 
طريق  عن  إفريقيا  في  أنشطتها  تطوير 
ال��ت��ع��اون  أو  األف���ارق���ة  الطلبة  تسجيل 
التكوين  برامج  وتطوير  اجلامعات  مع 
املستمر وتخريج مديري أعمال ومقاولن 
في تسيير االقتصاد وأيضا عقد شراكات 
م��ع امل��ؤس��س��ات اإلف��ري��ق��ي��ة ال���رائ���دة في 

مجاالت التدبير واملقاولة.
على  اجلديد  اجلامعي  احل��رم  وميتد 
من  بالقرب  م��رب��ع  متر  آالف   6 مساحة 
ش��اط��ئ األمم ب��س��ي��دي ب��وق��ن��ادل، داخ��ل 
القنيطرة؛  سال  الرباط  احلضري  املجال 
اجلامعية  املؤسسة  أنشطة  تشمل  فيما 
وتوفير  واملستمر  األس��اس��ي  التكوين 
بحثية  وأن��ش��ط��ة  امل����ق����اوالت  ح��اض��ن��ة 
املوجودة  املركزية  املدرسة  مع  بشراكة 
بالدار البيضاء ومع مؤسسات أكادميية 
اجلامعة  مثل  ع��ال  مستوى  من  مغربية 

الدولية بالرباط.
الفضاء اجلامعي، الذي أنشئ بشراكة 
م��ع »ب��ري��س��ت��ي��ج��ي��ا« ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة 
الفاخر  ال��س��ك��ن  ف��ي  ال��ض��ح��ى  ملجموعة 

يستفيد  األمم،  شاطئ  الغولف  مبنتجع 
من التكنولوجيات األكثر تقدما من أجل 
والعمل  البيداغوجي  االبتكار  تشجيع 
الفضاء  يقدم  كما  الطلبة.  بن  اجلماعي 

إقامتن سكنيتن للطلبة والطالبات.
أما عن مسارات التكوين، فتضم سلك 
غلوبال   / األعمال  إدارة  »باكالوريوس 
والتكوين  دولية،  مبواصفات  أ«  بي  بي 
الذين يرغبون في  األطر  لفائدة  املستمر 
حتسن مسارهم العملي عبر »ماجستير 
في تدبير املدن والتراب والعقار« بشراكة 
مع اجلامعة الدولية بالرباط و«ماجستير 
التغيير«  وق��ي��ادة  العملياتي  ال��ت��ف��وق 
ال��دار  في  املركزية  امل��درس��ة  مع  بشراكة 

البيضاء.
وبجانب توفير برامج لتكوين أساتذة 
امل��ق��اول��ة،  ف��ي  األف��ارق��ة  ال��ع��ال��ي  التعليم 
تستقبل ESSEC بالرباط طلبة قادمن من 
املدرسة العليا في إطار برنامج »األعمال 
ال��ت��ج��اري��ة وال��ع��م��ل��ي��ات ف���ي إف��ري��ق��ي��ا«، 
بجانب العمل مع رجال أعمال ومقاولن 
اج��ت��م��اع��ي��ن م��غ��ارب��ة وأف����ارق����ة ضمن 
منظومة متكاملة مت تأسيسها عام 2000 
مع دروس وحاضنات وصندوق إلطالق 
املشاريع، في وقت تشير أرقام املؤسسة 
الدولية إلى حصول 2000 من اخلريجن 

منهم  الدولية،  الدبلومات  على  سنويا 
1600 في مستوى ماستر.

يشتغل  وال��رب��اط،  سانغافورة  وبعد 
م���س���ؤول���و امل����درس����ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ع��ل��وم 
تأسيس  على  وال��ت��ج��اري��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 
ف���ي ج���زر م���وري���س، كمرحلة  ل��ه��ا  ف���رع 
على  توفرها  ذل��ك  ف��ي  مستفيدة  ق��ادم��ة، 
املقاوالت واملؤسسات  شبكة واسعة من 

األك��ادمي��ي��ة ف��ي ف��رن��س��ا وب��اق��ي أن��ح��اء 
من  م��ن��ح��درون   ESSEC فطلبة  ال��ع��ال��م؛ 
96 دولة وتعتبر مؤسسة عاملية متعددة 
الثقافات وتعمل، بجانب نظام التكوين، 
في  أخ��رى  تنموية  مشاريع  أرضية  عبر 

كل من افريقيا وأمريكا الالتينية.
ES- تتيير سيبيود، املدير العام ملؤسسة
SEC األف��رو أطالنتيك بالرباط، ق��ال، في 

اختيار  إن  لهسبريس،  صحافي  تصريح 
املغرب لتأسيس احلرم اجلامعي اجلديد 
التنموية  »إستراتيجيتنا  ضمن  يندرج 
في  دفعتنا  التي  ال��دول��ي  املستوى  على 
مرحلة أولى إلى تأسيس حرم جامعي في 
سانغافورة واليوم نوجد باملغرب لصالح 
إلى  البلد وللقارة اإلفريقية«، مشيرا  هذا 
األعمال  رج��ال  وتخريج  تكوين  مسار  أن 
يستهدف الدول الفرانكوفونية في القارة 
السمراء، في أفق أن يشمل املشروع باقي 

الدول اإلفريقية.
من جانبه، أورد جان ميشال بالنكي، 
العليا  امل��درس��ة  ملجموعة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
 ،ESSEC للعلوم االقتصادية والتجارية 
في تصريح لهسبريس، أن »املوعد اليوم 
التي توجد منذ  هو تاريخي للمؤسسة، 
منذ سنوات،  فبعد متكننا،  1907؛  سنة 
سانغافورة  في  لنا  مؤسسة  افتتاح  من 
واالن���ف���ت���اح ع��ل��ى ال��ف��ض��اء اآلس���ي���وي، 
اإلفريقي  الفضاء  على  العام  هذا  ننفتح 
موضحا  املغرب«،  بوابة  من  واألطلسي 
الدولية  األكادميية  املؤسسة  توجه  أن 
هو »أن يكون املغرب مرجعية في تكوين 
رواد األعمال للقارة اإلفريقية.. وهذا حلم 
املغربي  املجتمع  لصالح  اليوم،  نحققه، 

واإلفريقي«.

افتتاح احلرم اجلامعي األفرو أطلسي للمدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية ESSEC الفرنسية 
الرائدة في تكوين مديري األعمال عبر العالم مبنطقة سيدي بوقنادل القريبة من العاصمة الرباط
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اللجنة البرملانية املختلطة املغربية- االوربية تؤكد التزامها بإضفاء 
مزيد من الزخم على الشراكة النموذجية بني املغرب واالحتاد االوربي

> افريك نيوز * الرباط 

املختلطة  ال��ب��رمل��ان��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  أك����دت   
امل��غ��رب��ي��ة االورب����ي����ة ال��ت��زام��ه��ا ال��ق��وي 
من  مزيد  ملنح  متضامن  بشكل  بالعمل 
بن  االس��ت��رات��ي��ج��ي  للتعاون  ال��وض��وح 
املغرب واالحتاد االورب��ي، وإضفاء زخم 
وشدد  النموذجية.  شراكتهما  على  أكبر 
أعضاء اللجنة املشتركة في بيان مشترك 
الثامن  السنوي  االجتماع  أشغال  ت��وج 
الثالثاء مبقر  اليوم  اللجنة  عقدته  الذي 
مجلس النواب، على أن االرتقاء بالتعاون 
في  أنشطتهما  تطوير  للجانبن  يتيح 
ك��اف��ة امل���ج���االت، وف��ت��ح أس����واق واع���دة 
للمستقبل، وحتقيق التنمية االقتصادية 
والتشغيل السيما بالنسبة لفئتي النساء 
في  املشتركة  اللجنة  وثمنت  والشباب. 
“الغنية  الشراكة  من��وذج  السياق،  ه��ذا 

اململكة  بن  القائمة  االب��ع��اد”  ومتعددة 
واالحت���اد االروب����ي، داع��ي��ة ال��ى احلفاظ 

السياسية  أج��ه��زت��ه��ا  وت��ط��وي��ر  عليها 
واالجتماعية واالقتصادية واالمنية. كما 

التي مت  واملكتسبات  باحلصيلة  أشادت 
حتقيقها عن طريق هذا اجلهاز األساسي 
املغرب  بن  السياسي  التعاون  لبلورة 
تطلعها  ع��ن  معربة  االورب����ي،  واالحت���اد 
يسهم  والتضامن  للتعاون  إط��ار  لوضع 
في توطيد االواصر التي جتمع الطرفن. 
اللجنة  أعضاء  ن��وه  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
باجلهود التي تبذلها اململكة في قضايا 
التسوية  اج��راءات  ذلك  في  الهجرة مبا 
القانونية ألوضاع املهاجرين، ومواجهة 
املنطقة  ت��ض��رب  ال��ت��ي  اآلف����ات  مختلف 
االره��اب  وخصوصا  متوسطية  األورو 
الى  ودع��وا  الهجرة.  وقضية  والتطرف 
اس��ت��ع��م��ال امل��ق��ارب��ات وال��وس��ائ��ل التي 
املزيد  البرملانيتن  للمؤسستن  تتيح 
الكفيلة  الطرق  االنفتاح واستكشاف  من 
املنطقة  شعوب  مصالح  على  باحلفاظ 
لالستقرار  ال��ض��ام��ن��ة  امل���ب���ادرات  ودع���م 
من  املختلطة  اللجنة  وأب���دت  وال��س��ل��م. 

من  كل  تاله  ال��ذي  املشترك  البيان  خالل 
عن  اللجنة  رئيس  عثمون  الرحيم  عبد 
ساندر  اي��اال  واينيس  املغربي  البرملان 
عن البرملان األوروبي، انشغالها العميق 
القوية  وإدان��ت��ه��ا  االره���اب  تنامي  إزاء 
ل��ك��ل االف���ع���ال االره���اب���ي���ة، م���ؤك���دة على 
ض����رورة ت��ظ��اف��ر اجل��ه��ود ع��ل املستوى 
الدولي حملاربة هذه الظاهرة التي تهدد 
برمته.  الدولي  املجتمع  واستقرار  أم��ن 
وق��د ن��اق��ش االج��ت��م��اع ال��س��ن��وي الثامن 
حصيلة  باخلصوص،  املختلطة،  للجنة 
بالنسبة  املهم  اجلهاز  ه��ذا  ومكتسبات 
للتعاون السياسي بن املغرب واالحتاد 
مناسبة  االج��ت��م��اع  وش��ك��ل  األوروب������ي. 
واجلهود  التجربة  على  الضوء  لتسليط 
امل���ب���ذول���ة م���ن ط����رف امل���غ���رب مل��واج��ه��ة 
العديد من الظواهر التي تعرفها املنطقة 
مكافحة  ف��ي��ه��ا  مب��ا  االوروم��ت��وس��ط��ي��ة، 

االرهاب والتطرف وقضايا الهجرة
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  أك��د ص��اح��ب اجل��الل��ة امل��ل��ك محمد ال��س��ادس، نصره 
في  امل��ش��ارك��ن  إل��ى  رس��ال��ة سامية موجهة  ف��ي   ، ال��ل��ه 
االجتماعات السنوية املشتركة للهيئات املالية العربية، 
التي افتتحت أشغالها اليوم الثالثاء بالرباط ، أن دعم 
اجلهود التنموية للبلدان اإلفريقية، يجب أن يبقى ضمن 
منوذجا  يشكل  وأن  املشترك،  العربي  العمل  أول��وي��ات 

حقيقيا للتعاون جنوب – جنوب.
وسجل جاللة امللك ، في هذه الرسالة السامية التي تالها 
بكل   ، بوسعيد  محمد  السيد  واملالية  االقتصاد  وزي��ر 
ارتياح أنه باإلضافة إلى دور هذه الهيئات كمؤسسات 
فإن  البيني،  العربي  التعاون  مجال  في  رائ��دة،  تنموية 
جهودها ومتويالتها قد جتاوزت حدود العالم العربي، 
لتشمل البلدان اإلفريقية، حيث تساهم في توطيد أواصر 

التعاون والتضامن بن املجموعتن.
املغرب، مبا  إن  اإلط��ار  وأب��رز صاحب اجلاللة في ه��ذا 

يتوفر عليه من مؤهالت اقتصادية هامة ومن مؤسسات 
الشراكة  مجال  ف��ي  رائ���دة  خ��اص��ة،  وم��ق��اوالت  عمومية 
ك��ف��اءات��ه  وض���ع  ع��ل��ى  ح��ري��ص  ب��إف��ري��ق��ي��ا،  التضامنية 
التي راكمها في مختلف املجاالت،  البشرية، واخلبرات 
رهن إشارة الهيئات املالية العربية، للمساهمة في تعزيز 

القدرات التنموية لبلدان القارة اإلفريقية.
الكبير  وأشار جاللة امللك في هذا الصدد إلى املشروع 
وال���ذي يشكل  وامل��غ��رب،  نيجيريا  ب��ن  ال��غ��از  ألن��ب��وب 
يحظى  أن  ينبغي  جنوب،   – جنوب  للتعاون  “منوذجا 

بدعم املؤسسات املالية العربية”.
فإننا حريصون على  اإلط���ار،  ه��ذا  “وف��ي  وق��ال جاللته 
استثمار رجوع املغرب إلى االحتاد اإلفريقي في تقوية 

التعاون العربي اإلفريقي، وتعزيز االندماج اإلقليمي”.
ومن جهة أخرى، أكد جاللة امللك أن املغرب كان وسيظل 
أن  موضحا  املشترك،  العربي  العمل  بتفعيل  ملتزما 
اململكة حريصة على مواصلة العمل اجلماعي، من أجل 
إضفاء دينامية قوية على العالقات االقتصادية البينية، 

وفتح آفاق أوسع أمام تطورها.
خدمة  في  يتمثل  األسمى  الهدف  أن  امللك  جاللة  وأك��د 
املصالح العربية املشتركة، واإلسهام في حتقيق التقدم 
إليهما  تتطلع  اللذين  االجتماعي،  والرخاء  االقتصادي 
شعوب املنطقة العربية، معربا جاللته ، في هذا اإلطار، 
دعمها  على  العربية،  املالية  للهيئات  الشكر  جزيل  عن 
باململكة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  مل��س��ي��رة 
مشاريعها  مت��وي��ل  ف��ي  املساهمة  خ��الل  م��ن  امل��غ��رب��ي��ة، 

اإلمنائية واالستثمارية.
وتوجه صاحب اجلاللة أيضا مبوصول الشكر وصادق 
االمتنان، باخلصوص ، ل”دول اخلليج العربي الشقيقة، 
على  متميزة،  استراتيجية  ش��راك��ة  بها  تربطنا  التي 
بتقدمي  األمر  تعلق  سواء  للمغرب،  املعهودة  مساندتها 
ما  في  أو  التنموية،  ملشاريعه  واملعنوي  امل��ادي  الدعم 

يتعلق بالدفاع عن قضاياه العادلة”.

بوسعيد يشارك بواشنطن في االجتماعات 
الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
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    يشارك وزير االقتصاد واملالية، محمد بوسعيد، 
على رأس وفد هام، في االجتماعات الربيعية للبنك 
في  تقام  التي  ال��دول��ي،  النقد  ال��دول��ي وص��ن��دوق 
الفترة ما بن 21 و23 أبريل اجلاري بواشنطن. 

بهذه املناسبة، وفي إطار متابعة االلتزامات التي 
اتخذها املغرب خالل مؤمتر كوب 22 الذي انعقد 
في نونبر املاضي مبراكش، ترأس السيد بوسعيد 
بصفة مشتركة مع البنك الدولي اجتماعا إلطالق 
تشاينج«،  بيير  اكشن  »كليمايت  الشراكة  أرضية 
التي مت إرساؤها بدعم من املغرب وبتعاون وثيق 

مع املؤسسة الدولية.
وتهدف هذه األرضية، التي جتمع الوزراء املكلفن 
تعزيز  إلى  األعضاء،  بالدول  واملالية  باالقتصاد 
السياسات املالية احمللية لفائدة عمل املناخ، مبا 
الضريبية  واملالية  امليزانية  سياسات  ذل��ك  ف��ي 
ووض�����ع أن��ظ��م��ة ت��خ��ط��ي��ط امل���ي���زان���ي���ة ون��ف��ق��ات 
االقتصاد  تشجع  التي  العمومية  االستثمارات 

منخفض االنبعاثات الكربونية.
يبذلها  التي  له، اجلهود  تدخل  في  الوزير،  وقدم 
التخفيف،  أو  التكيف  مجال  في  س��واء  امل��غ��رب، 
اجلارية،  الهامة  باجلهود  الصدد  هذا  في  مذكرا 
حتت قيادة صاحب اجلاللة امللك محمد السادس، 
برسم  املتخذة  االلتزامات  باحترام  يتعلق  ما  في 
املساهمة الوطنية من املغرب للحد من انبعاثات 
 42 بنسبة  احلراري  لالحتباس  املسببة  الغازات 

املتوقعة  االنبعاثات  حجم  مع  باملقارنة  املئة  في 
في أفق 2030.

ال��ب��ل��دان  ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة، دع���ا وزراء ومم��ث��ل��ي 
احلاضرة إلى االنضمام إلى هذه املبادرة وتقدمي 

الدعم الالزم إلجناحها.
رفيع  اج��ت��م��اع  ف��ي  بوسعيد  السيد  ش���ارك  كما 
املستوى نظمه البنك الدولي بشأن متويل املناخ، 
حيث اغتنم هذه املناسبة للدعوة إلى تقدمي دعم 

دولي وحشد التمويالت امليسرة الطويلة األمد.
من جهة أخرى، وفي إطار مبادرة مجموعة ال20 
»االت��ف��اق م��ع إف��ري��ق��ي��ا«، ت���رأس وزي���ر االقتصاد 
واملالية اجتماعا مع الشركاء الثنائين ومتعددي 
األط�����راف ب��ش��أن ح��ال��ة ال��ت��ق��دم ل���إلع���داد الت��ف��اق 

املغرب.
وق�����دم ال����وزي����ر اخل���ط���وط ال��ع��ري��ض��ة أله����داف 
االستراتيجية االقتصادية املغربية وكذا املشاريع 
واإلصالحات التي ميكن دمجها في إطار »اتفاق 
في  مبا  اخلاصة  االستثمارات  لتشجيع  املغرب« 

ذلك في مجال البنيات التحتية.
ودعا الشركاء إلى االنخراط أكثر في هذه املبادرة 

من أجل إعطائها املزيد من املصداقية.
على صعيد العالقات مع الشركاء، تباحث السيد 
فرنسا  مالية  وزراء  مع  التوالي  على  بوسعيد 
وغ��ان��ا وغينيا ك��ون��اك��ري وك���ذا م��ع رئ��ي��س بنك 

التنمية لدول وسط إفريقيا.
حول  باخلصوص  االجتماعات  ه��ذه  ومتحورت 
السبل والوسائل التي من شأنها تعزيز وإعطاء 

دفعة لعالقات التعاون مع املغرب.

دعم اجلهود التنموية للبلدان اإلفريقية يجب أن يبقى 
ضمن أولويات العمل العربي املشترك
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   أع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة 
للُكتبين،  الوطني  اإلطار  لتأسيس 
تاريخ  بالرباط،  ندوة صحافية  في 
إجراء جمعها العام يومي 29 و30 
بحضور  ببوزنيقة،  اجل��اري  أبريل 
مختلف  م��ن  الكتبين  ع��ن  ممثلن 

جهات املغرب.
محمد  أكد  التأسيس،  أسباب  وعن 
ض���ري���وى، رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ذات��ه��ا، 
إط��ار  تأسيس  »ت���روم  اخل��ط��وة  أن 
الكتبيون  ح��ول��ه  يجتمع  ق��ان��ون��ي 
ال��دف��اع  أج���ل  م��ن  كلمتهم  وي��ج��م��ع 
والتجارية،  املهنية  مصاحلهم  عن 
من  القطاع  مهنيي  بن  والتشاور 
املهنية  املصالح  ع��ن  ال��دف��اع  أج��ل 

املشتركة«.
وأف���اد امل��ت��ح��دث ذات���ه، ف��ي ال��ن��دوة 
الصحافية املنعقدة صباح اجلمعة 
التأسيسي  »املؤمتر  ب��أن  بالرباط، 

لإلطار  رسمية  ان��ط��الق��ة  سُيشكل 
ال��وط��ن��ي؛ وه���و م��ا س��ي��س��اه��م في 
وتنظيمهم  ال��ُك��ُت��ب��ي��ن  تكتل  َخ��ل��ق 
لهم مخاطب  كما سُيصبح  للمهنة، 
العمومية  امل��ؤس��س��ات  م��ع  رس��م��ي 

إلى  الف��ت��ا  وه��ي��ئ��ات«،  وزارات  م��ن 
اقتراحية  قوة  سيصبح  اإلط��ار  أن 

ودفاعية.
من جهته، لفت محمد برني، الناطق 
التحضيرية  اللجنة  باسم  الرسمي 

املغربي  »الكتبي  أن  إلى  للمؤمتر، 
يعاني نوعا من اإلجحاف واإلقصاء 
»القطاع  أن  إل��ى  مشيرا  املمنهج«، 
هميش  للتَّ وُعرضة  هيكلة  دون  ظل 
رغم َضّمه فاعلن من النخبة املثقفة 
الكتاب واملقررات  التي تتعامل مع 

الدراسية وغيرها«.
وع����ن ت��أس��ي��س إط����ار ث����ان خ��اص 
أسابيع  ق��ب��ل  امل��غ��ارب��ة  بالكتبين 
برني  أبرز  البيضاء،  ال��دار  مبدينة 
»قلة  امل��ذك��ور  اإلط���ار  مؤسسي  أن 
وَبَنت  ألخ��رى  أو  ألسباب  انفصلت 
أن��ق��اض سنتن من  ع��ل��ى  إط��اره��ا 
النضال املشترك«، الفتا في اآلن ذاته 
إلى أنه من غير املمكن منع اآلخرين 
من تأسيس إطارات متثلهم وتعبر 

عن توجهاتهم.
ويعمل الواقفون وراء تأسيس هذا 
اإلط����ار ع��ل��ى إجن���اح اجل��م��ع ال��ع��ام 
التأسيسي؛ فضال عن تشكيل هياكل 
التنظيم أيام املؤمتر، في أفق تنظيم 
ندوات ولقاءات وأيام دراسية وطنية 

وجهوية، والعمل على ربط االتصال 
باإلدارات العمومية وشبه العمومية 

واملؤسسات املهتمة باملهنة.
وي��ط��م��ح ال��ت��ن��ظ��ي��م إل���ى االن���خ���راط 
واحمللية  اجل��ه��وي��ة  امل���ع���ارض  ف��ي 
وامل���ؤس���س���ات امل��ه��ت��م��ة ب��ال��ك��ت��اب، 
مهنتهم  جل��ع��ل  الكتبين  وت��أط��ي��ر 
مع  املشاركة  وك��ذا  للتنمية،  قاطرة 
املؤسسات واإلدارات في التظاهرات 

الثقافية واملعارض.
م��ج��م��وع��ة من  أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
إط��ار  ف��ي  ب��داي��ة  ال��ت��أم��وا  الُكتبين 
مستحقاتهم  ع��ن  ت��داف��ع  تنسيقية 
امللكية  املبادرة  عن  املترتبة  املالية 
مليون محفظة، وخاضوا من خاللها 
مختلف  ف���ي  اح��ت��ج��اج��ي��ة  وق���ف���ات 
األكادمييات،  وأم��ام  املغرب  مناطق 
االحتجاج  إل��ى  ذل��ك  بعد  لينتقلوا 
على املستوى املركزي، قبل االنتقال 
ف��ي إط���ار قانوني  إل���ى االش��ت��غ��ال 
آخر  عنه  اإلفصاح  ينتظر  ورسمي 

شهر أبريل اجلاري.

كتبيون مغاربة »يوحدون كلمتهم« دعما ملصاحلهم املهنية والتجارية

اجلزائر تطرد عشرات الالجئني 
السوريني الى احلدود املغربية 

الشرقية بطريقة ال انسانية
> افريك نيوز * الرباط 

    

من  ع��ش��رات  ترحيل  على  أي��ام  قبل  اجل��زائ��ري��ة  السلطات  أق��دم��ت 
ال  في تصرف  الشرقية،  املغربية  احلدود  إلى  السورين  الالجئن 
ميت لإلنسانية بصلة، قبل أن تقوم السلطات املغربية مبحاصرة 
األراض��ي  نحو  م��ج��ددًا  دفعهم  على  وتعمل  السورين  الالجئن 
اجلزائرية، وسط تعامي املفوضية العليا لالجئن واملنظمة العاملية 

للهجرة.
ولم يتأخر رد فعل املغرب كثيرا إزاء محاولة اجلزائر »إغراق« البالد 
بأفواج من الالجئن السورين الذين هربوا من ويالت الصراعات 
الدموية في بالد الشام، حيث احتجت اململكة رسميا لدى السلطات 
اجلزائرية على »عمليات الترحيل املتكررة لالجئن السورين إلى 

التراب الوطني«.
األخير،  الثالثاء  يوم  لها صدر  بالغ  في  الداخلية،  وزارة  وأف��ادت 
أن عمليات ترحيل الالجئن السورين إلى التراب الوطني تخالف 
»قواعد حسن اجلوار التي ما فتئت تدعو إليها اململكة«، معبرة في 

الوقت نفسه عن »أسفها للوضعية املزرية لهؤالء املهاجرين«.
سجلت  املغربية  »السلطات  أن  إل��ى  الداخلية  وزارة  ب��الغ  ولفت 
الفترة األخيرة تكرر عمليات ترحيل الالجئن السورين، كما  في 
جنوب  إفريقيا  من  للمنحدرين  بالنسبة  السابق  في  الشأن  ك��ان 
التراب املغربي عبر  الصحراء، من قبل السلطات اجلزائرية نحو 

احلدود الشرقية للمملكة«.
 28 26 و  ورحلت السلطات اجلزائرية في ظرف يومن فقط، بن 
يناير اجلاري، زهاء »77 مواطنا سوريا، من بينهم 18 امرأة و43 
في  ورد  ما  وفق  عن شهرين«،  أعمارهم  تقل  ُرضع  بعضهم  طفال، 

البالغ الرسمي لوزارة الداخلية املغربية.
املغربية،  األم��ن��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات  أوق��ف��ت  م��وض��وع ذي ص��ل��ة،  وف���ي 
املغربية  احل��دود  عبروا  طفال،   17 بينهم  29 سوريا،  اليوم،  فجر 
اجلزائرية، بطريقة غير شرعية، عند النقطة احلدودية »أوالد عياد«، 

القريبة من مدينة وجدة.
وفي خضم االحتجاج الرسمي للمغرب على السلطات اجلزائرية، 
وتوالي دالئل تؤشر على ترحيلها لالجئن سورين إلى داخل التراب 
أمني مسؤول من حرس احلدود اجلزائري،  الوطني، نفى مصدر 

دخول الجئن سورين إلى املغرب بطريقة »غير شرعية«.
وأورد املصدر، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات صحفية 
له، أن »هؤالء الالجئن لم يكونوا أصال على التراب اجلزائري، ليتم 
ترحيلهم نحو اجلانب املغربي، ألن احلدود بن البلدين مغلقة منذ 
السورين،  الالجئن  ترحل  ال  »اجلزائر  أن  مضيفا   ،»1994 العام 

وهي توفر لهم كل مستلزمات العيش في مراكز إيواء بعدة مدن«.

أطفال برملانيون وممثلون ملؤسسات تعليمية يزورون محكمة االستئناف بالرباط
> افريك نيوز * الرباط 

ب���رمل���ان���ي���ون  أط����ف����ال  ق�����ام      
تعليمية،  ملؤسسات  وممثلون 
حملكمة  بزيارة  اجلمعة،  اليوم 
وخلية  ب��ال��رب��اط  االس��ت��ئ��ن��اف 
ال��ت��ك��ف��ل ب��ال��ن��س��اء واألط���ف���ال 
العنف باحملكمة، وذلك  ضحايا 
ف���ي إط����ار ال��ب��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي 
لإلشعار والتبليغ عن الشكاوى 
والتظلم لفائدة األطفال ضحايا 

العنف واالستغالل واإلهمال.
إطار  في  ال��زي��ارة  ه��ذه  وتندرج 
ال��ذي  ال��ب��رن��ام��ج،  ه���ذا  تفعيل 
لال  ان��ط��الق��ت��ه  األميرة  أع��ط��ت 
مرمي، في إطار الدورة اخلامسة 
عشرة للمؤمتر الوطني حلقوق 

الطفل.
وت���ه���دف ه����ذه ال����زي����ارة ال��ت��ي 
الوطني حلقوق  املرصد  نظمها 
الطفل بتعاون مع وزارة العدل، 
التربية  وزارة  م��ع  وبتنسيق 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي 
وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي وال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي، إل����ى إط�����الع ه���ؤالء 
األط���ف���ال ع��ل��ى اجل���ه���ود ال��ت��ي 

تبذل من الناحية القانونية في 
مجال حماية األطفال من العنف 

واالستغالل واإلهمال.
للملك  ال���ع���ام  ال���وك���ي���ل  وأك�����د 
ل������دى م���ح���ك���م���ة االس���ت���ئ���ن���اف 
بالرباط،حسن الداكي، في كلمة 
باملناسبة، أن هذا اللقاء يندرج 
ف��ي إط����ار ان��ف��ت��اح امل��ؤس��س��ات 
بصفة  محيطها  على  القضائية 
وم��ا  ال��ط��ف��ول��ة  ال سيما  ع��ام��ة، 

يتعلق بحمايتها.
انعقد  اللقاء  ه��ذا  أن  وأض���اف 
في  األط��ف��ال  م��ن  مجموعة  م��ع 

إط��ار االن��دم��اج ال��ذي ميكن أن 
يكون مع املؤسسات القضائية، 
لتلقي  النقاش  ب��اب  فتح  مت  إذ 
تتعلق  التي  الهادفة  أسئلتهم 
بحماية الطفولة بصفة عامة أو 
باملمارسة القضائية التي تصب 

في هذه احلماية.
وه����م ال��ن��ق��اش أي���ض���ا، حسب 
ال�������داك�������ي، ك������ل م������ا ي��ت��ع��ل��ق 
باملجهودات التي تبذلها الدولة 
في إطار إعداد مشروع جماعي 
حلماية  وطنية  واستراتيجيات 
ال���ط���ف���ول���ة، ووض�������ع األس����س 

مل���ع���اجل���ة م��خ��ت��ل��ف امل���ظ���اه���ر 
واالختالالت التي تعرفها بعض 

الفئات الهشة من األطفال.
من جهتها، أكدت ملياء بنسالمة 
ع����ن خ��ل��ي��ة ال��ت��ك��ف��ل ب��ال��ن��س��اء 
واألط������ف������ال ض���ح���اي���ا ال��ع��ن��ف 
 ، بالرباط،  االستئناف  مبحكمة 
أن هذا اللقاء يتوخى إطالع عدد 
وممثلي  البرملانين  األطفال  من 
التعليمية  امل��ؤس��س��ات  ب��ع��ض 
الثانوية بالرباط على دور خلية 
بهذه  واألطفال  بالنساء  التكفل 

احملكمة.
إلى  يهدف  اللقاء  أن  وأض��اف��ت 
إيصال املعلومة لألطفال بطريقة 
اخل��ل��ي��ة  دور  ح�����ول  ب��س��ي��ط��ة 
تخولها، خاصة  التي  واحلقوق 
العنف، وشرح  لألطفال ضحايا 
االع��ت��داءات  ع��ن  التبليغ  كيفية 
واألش��خ��اص  تطالهم،  ق��د  ال��ت��ي 
امل��ك��ل��ف��ن ب���االس���ت���م���اع ل��ه��ؤالء 

األطفال.
التواصلي  البرنامج  أن  ي��ذك��ر 
واإلع�����الم�����ي مل���راف���ق���ة م���راح���ل 
املشروع يتضمن زيارات مماثلة 
من  ب��ك��ل  اإلس��ت��ئ��ن��اف  حملكمتي 

طنجة والدار البيضاء.

األساتذة املتدربون يراسلون وزير الداخلية اجلديد عبد الوافي لفتيت
> افريك نيوز * الرباط 

املتدربون، على مراسلة  أق��دم األساتذة      
لفتيت،  الوافي  عبد  املعن،  الداخلية  وزير 
بنفس  املطلبي  مبلفهم  ال��ت��ذك��ي��ر  س��ال��ك��ن 

االحتجاج، على حد قولهم.
الداخلية  “وزير  فإن  الرسالة،  لنص  ووفقا 
احل��ال��ي س��ب��ق وأش����رف ع��ل��ى ح��ل مشكلة 
نيابة  ال��غ��د”، وساهم من موقعه  “أس��ات��ذة 
ع��ن “ال���دول���ة”، ف��ي جت���اوز أزم���ة ك���ادت أن 
التوقيع  ليتم  امل��غ��رب،  ف��ي  األوض���اع  تربك 
 13 على محضرين، األول إجمالي وقع في 
أبريل 2016، يتضمن وعدا بتوظيف الفوج 
كامال، والثاني تفصيلي، وقع في 21 أبريل 
ي��ن��ص ع��ل��ى ح��زم��ة م��ن اإلج�����راءات تنتهي 
بتوظيف كل احلاصلن على شهادة التأهيل 
األساتذة  آالف  الفرحة  عمت  كما  التربوي. 
املتدربن عندما مت اإلعالن عن نتائج مباراة 
التوظيف إال أن الظنون خابت عندما كشف 
املجيب اآللي الذي خصصته وزارة التربية 
الوطنية أن أسماء 150 أستاذا متدربا غير 
موجودة ضمن قائمة الناجحن. األمر الذي 
هؤالء  صفوف  في  كبيرة  أم��ل  خيبة  عكس 

الذين لدى اآلالف من زمالئهم وأسرهم”.
امل��ت��درب��ن، فقد ضاقت  وح��س��ب األس��ات��ذة 
الوقوف  أجل  من  سلكوها  التي  السبل  كل 

على األسباب التي حالت دون إعالن أسماء 
األساتذة ال150 ضمن الئحة الناجحن، كما 
لم يتوصلوا بنتائج اختباراتهم، واملديريات 
التي  التتبع  بأي ش��يء، وجلنة  تخبرهم  ال 
جتتمع  لم  احلالي  الداخلية  وزي��ر  يرأسها 
من أجل تسوية املشكل، ومخرجات االتفاق 
األخير القاضية بفتح مباراة ثانية للحوامل 
واملستدركن، وحل مشكلة أساتذة العرفان، 

لم يتم االلتزام بها.
وأشار ذات املتحدثون، إلى أن “لفتيت” كلف 
بتدبير أهم الوزارات في املغرب ومن املؤكد 
بغية  االتفاقية  احمل��اض��ر  إل��ى  سيلجأ  أن��ه 
ستواجهه،  التي  املشاكل  م��ن  العديد  ح��ل 

أجل  من  املدني  املجتمع  وساطة  وسيطلب 
وبن  بينه  امل��واق��ف  تقريب  ف��ي  امل��س��اع��دة 
ال��ذي��ن  ه��م  م��ن  ع��ن  متسائلن  احمل��ت��ج��ن، 
سيوقعون معه احملاضر االتفاقية رغم عدم 
وسائل  عنه  حتدثت  اتفاق  حملضر  تنفيذه 
عليه  وراه���ن  احمللية  قبل  العاملية  اإلع���الم 

مالين املغاربة.
املبادرة  منسق  العالم،  الرحيم  عبد  وذك��ر 
امل��دن��ي��ة حل��ل مشكل أس��ات��ذة ال��غ��د، وأح��د 
 ،2016 أب��ري��ل   21 محضر  على  امل��وق��ع��ن 
أن  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي���ر  املشتكن،  ع��ن  نيابة 
بصفته  مسؤوليته  من  هو  احملضر  تنفيذ 

أول املوقعن عليه نيابة عن احلكومة.

قضايا ومجتمع
قضايا

ومجتمع
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  > افريك نيوز * الرباط 

   بعد صراع طويل ومرير حول طبيعة 
طيب  رج��ب  استطاع  تركيا،  ف��ي  ال��دول��ة 
الدستورية  التعديالت  أن ميرر  أردوغان 
التي متنح لرئيس اجلمهورية صالحيات 
أوسع، وحُتِول بذلك تركيا إلى دولة ذات 

نظام رئاسي.
في  ي��ح��دث  م��ا  أن  للبعض  يظهر  ق��د 
ت��ن��اف��س سياسي  ال���ي���وم م��ج��رد  ت��رك��ي��ا 
متعارضتن،  جبهتن  بن  وإيديولوجي 
األت��ات��ورك��ي  ب��ال��ن��م��وذج  تتشبث  األول���ى 
األربكاني،  النموذج  عن  تدافع  واألخ��رى 
أن  إلى  يقودنا  التمعن  من  قليال  أن  غير 
أردوغان  يتزعمه  الذي  النموذج  رهانات 
للتنظيم  الفكرية  املرجعية  في  ج��ذور  له 
أسسه  ال��ذي  املسلمن  ل��إلخ��وان  العاملي 
ح��س��ن ال��ب��ن��ا، وال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى إع���ادة 

منوذج اخلالفة اإلسالمية.
ال��ه��دف  وإذا اس��ت��ح��ض��رن��ا ك���ون ه���ذا 
ت��ت��ب��اي��ن ف��ي��ه امل����واق����ف ب���ن ال���ت���ي���ارات 
حتقيق  سبل  ح��ول  املختلفة،  اإلسالمية 
فإن  اخل��الف��ة وشكلها وح��دوده��ا؛  دول���ة 
طموح أردوغان يبقى ليس مجرد تثبيت 
وإمنا  لتركيا،  كرئيس  يده  في  السلطات 
دولة  بناء  إع��ادة  شرعنة إطالق مسلسل 
اخل��الف��ة اإلس��الم��ي��ة ال��ت��ي أح��ي��اه��ا في 
املسلمون،  اإلخ����وان  امل��ع��اص��ر  تاريخنا 

ومقرها في تركيا.
وك��م��ا ه��و م��ع��روف، س���واء م��ن خ��الل 
التصريحات الرسمية واللقاءات املعلنة، 
تكشف  لم  التي  املعلومات  خ��الل  من  أو 
املنتسبن  من  يعتبر  أردوغ��ان  فإن  بعد، 
األوائل إلى املدرسة اإلخوانية في تركيا، 
املركز  زاروا  الذين  األوائ��ل  الشباب  ومن 
االسالمي بهامبورغ عام 1962، باعتباره 
ب��أوروب��ا،  املسلمن  ل��إلخ��وان  خلية  أول 

حيث التقى بصهر البنا، صاحب املركز، 
وامل���س���ؤول ع���ن م��ال��ي��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م )ه���ذه 
سيصدر  كتاب  في  متضمنة  املعلومات 
ل���ي ق��ري��ب��ا ح����ول حت�����والت اجل��م��اع��ات 
ل��إلخ��وان  ال��ع��امل��ي  التنظيم  اإلس��الم��ي��ة: 

املسلمن منوذجا(.
وق����د ب����رز ح��ج��م ان���خ���راط أردوغ�����ان 
وان��ت��ص��اره ل��إلخ��وان م��ن خ��الل رعايته 
مل���ؤمت���رات���ه���م ف����ي ت���رك���ي���ا، وم�����ن خ���الل 
يجد  ارت��ب��اط  وه��و  قياداتهم؛  استضافة 
التي  القوية  العالقة  في  أيضا مرجعيته 
جنم  السياسية  ب��ُق��دوِت��ه  ت��رب��ط��ه  ك��ان��ت 
الدين أربكان، الذي أعلن والءه لإلخوان 
التي  النورسية  احلركة  مع  حتالفه  منذ 
وكتب  البنا  حسن  رسائل  ُت���َدِرس  كانت 

اإلخوان املسلمن.
وال يخفى على أحد مدى جتذر الرغبة 
ف���ي إع�����ادة دول�����ة اخل���الف���ة م���ع تنظيم 
اإلخوان املسلمن التي أسس مرجعيتها 

ح��س��ن ال��ب��ن��ا ف��ي م��ص��ر، وال��ت��ي يعتبر 
والكل  األوف��ي��اء.  أح��د تالمذته  أردوغ���ان 
يتذكر الشعار الذي رفعه مؤسس التنظيم 
عندما اختلف مصطفى باشا النحاس مع 
تهتف  الوفد  جماهير  وخرجت  القصر، 
»الشعب مع النحاس«، فَسير حسن البنا 
مظاهرات مضادة تصيح: »الله مع امللك«، 
ف���اروق لقب  امللك  وأط��ل��ق اإلخ���وان على 

اخلالفة »أمير املؤمنن«.
إن م��رام��ي طيب رج��ب أردوغ����ان، من 
ليست  يديه،  السلطات بن  خالل توطيد 
فقط مسألة تدبير سياسي لشؤون الدولة 
أملته ضرورات حماية النظام التركي من 
مرامي  هي  وإمنا  العسكرية،  االنقالبات 
مؤسس  تستجيب حللم  وراء-وطنية  ما 
اإلخوان حسن البنا، وتسعى إلى إعادة 
مركزها  يكون  التي  اإلسالمية  اخلالفة 

تركيا العثمانية.
وحتى إذا ك��ان أردوغ���ان م��ن األوائ��ل 

من  التنظيم  ق��ي��ادات  احتضنوا  ال��ذي��ن 
م��ص��ر وف��ل��س��ط��ن وغ��ي��ره��ا م���ن ال����دول 
اإلسالمية، فإن هذا التعاطف كان يخفي 
هدفا إستراتيجيا، وهو أن تتحول تركيا 
إل���ى م��رك��ز ال��ث��ق��ل ل��ل��ن��م��وذج اإلس��الم��ي، 
فتعاطفه  امل��ن��ش��ودة؛  وع��اص��م��ة اخل��الف��ة 
الظاهر مع مرسي وإخوانه، واستضافته 
إلخ����وان ح��م��اس ف��ي غ���زة وغ��ي��ره��ا، هو 
املستفيد  هو  ألنه  فقط،  ظاهري  تعاطف 
ف���ي م��ص��ر،  األول م���ن ض��ع��ف اإلخ�����وان 
الثقل  مركز  رج��وع  ه��و  حلمه  أن  م���ادام 
إلى تركيا.. وهو يسعى جاهدا من خالل 
امتداداته املختلفة إلى نقل قيادة اإلرشاد 
لدى اإلخوان من مصر إلى تركيا، كما أنه 
يسعى، على غرار أمراء قطر، إلى تقدمي 
نفسه كوسيط قوي بن اإلخوان املسلمن 
وأنظمة الغرب؛ وما إعادة توطيد عالقاته 
أن  ع��ل��ى  دل��ي��ل  إال  الصهيوني  ب��ال��ك��ي��ان 
فقط؛  ظ��اه��ري��ا  ك���ان  م��رس��ي  م��ع  تعاطفه 
العالقة  ه��ذه  اس��ت��رج��اع  على  فبحرصه 
وتعميقها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، 
الداخلية  قوته  تعزيز  إل��ى  يسعى  فهو 

وتوطيد حضوره اإلقليمي.
لتركيا  اإلستراتيجي  التوجه  هذا  إن 
له انعكاس داخلي ينذر بأمور  أردوغ��ان 
خطيرة. فتاريخ تركيا الذي جعلها تعتبر 
العاملي  الصعيد  على  القليلة  ال��دول  من 
مكنها  دستوريا  العلمانية  تتبنى  التي 
من منوذج فعال حلماية التعدد الداخلي، 
ال��ت��ح��ال��ف امل��س��ت��م��ر ب��ن املؤسسة  رغ���م 
املدنين  وحلفائها  التركية  العسكرية 
وأردوغ���ان اإلخ��وان��ي في ع��دم االعتراف 
تصفية  إل��ى  والسعي  األك����راد،  بحقوق 

حوالي 28 مليون كردي. 
في  تضعها  تركيا  جغرافية  أن  كما 
موقع يجعل مشروع إعادة بناء اخلالفة 
داخل  تتنافس  مشاريع  مع  اصطدام  في 
سوريا  العراق  أك��راد  فيها  ينتشر  رقعة 

وإي������ران، م���ا ي��ج��ع��ل ق�����رارات أردوغ�����ان 
تركيا  تهددان  البالد  أخونة  إلى  وسعيه 
ب��ال��س��ق��وط ف��ي ح���رب أه��ل��ي��ة. وال يخفى 
تركيا  ُت��َع��ِرض  اخلارجية  طموحاته  أن 
ملواجهة عنيفة مع القوى اإلقليمية التي 
لها اإلستراتيجية نفسها، والتي سبق أن 
أشرت إليها في حوار مع جريدة االحتاد 

االشتراكي أواخر سنة 2012.
قوى  أرب���ع  فيها  تتواجد  املنطقة  إن 
فهناك  نفسها،  التوسعية  املشاريع  لها 
إسرائيل القائمة على التوسع واالستيطان 
وع��ل��ى ض��م��ان أم��ن��ه��ا وم��ص��احل��ه��ا من 
املنطقة،  ف��ي  العسكري  توسعها  خ��الل 
الدينية  للطائفية  باستعمالها  إي��ران  ثم 
بتحقيق  التاريخي  وهاجسها  )التشيع( 
واحلركة  الفارسية،  اإلمبراطورية  حلم 
اإلسالمية  للخالفة  ثان  كوجه  الوهابية 
العثمانية التركية التي تعتبر أن اجلزيرة 
العربية هي العاصمة التاريخية والدينية 
لدولة اخلالفة، وليست تركيا األتاتوركية، 
باسترجاع  حتلم  ال��ت��ي  نفسها  وت��رك��ي��ا 

اإلمبراطورية اإلسالمية العثمانية.
وداخل هذه الساحة امللغومة تصبح نزعة 
الهيمنة والتحكم واألستاذية -وفق التعبير 
اإلخواني- التي يسعى إليها أردوغان لقيادة 
العثمانية  اخلالفة  وإحياء  اإلسالمي  العالم 
سببا كافيا لالصطدام مع املشاريع اإلقليمية 

التي لها الطموح نفسه.
هذا دون أن نغفل حجم اجلالية التركية 
املتشبعة بالثقافة العلمانية التي تعيش 
أن  تعتبر  والتي  األوروب��ي،  التراب  على 
طموح أردوغان يسعى إلى تقويض القيم 
الشعب  أجلها  من  ناضل  التي  العصرية 

التركي منذ سنة 1924.
أردوغ��ان  يكون  أب��ري��ل،   16 باستفتاء 
قد أطلق مغامرة يعلن من خاللها احلرب 
والثقافية  واحلضارية  واألهلية  الدينية 

داخل تركيا وخارجها.

إلياس العماري والشأن التركّي: استفتاء حول عاصمة اخلالفة
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 ، املينورسو  بعثة  أعضاء  ع��اد    
املغربية،  الصحراوية  األراضي  إلى 

حيث حطوا رحالهم مبدينة العيون 
اليوم االثنن ، بعد طردهم من طرف 
املغرب بسبب االنحياز املفضوح  ، 
أثناء الشهور املاضية، إذ شهد مطار 
احلسن األول بالعيون صباح السبت 

استقبال عودة ثالثة أفراد من البعثة 
األممية “املينورسو” ملزاولة مهامهم 
بعد قرار املغرب بالسماح لهم بذلك.

وت��ع��ود أص����ول أع��ض��اء األف����راد 
مختلفة  جنسيات  ثالث  إلى  اجل��دد 
اج��ت��م��اع��ا مباشرة  ع��ق��دوا  وال��ذي��ن 
ب��ع��د وص��ول��ه��م مل��دي��ن��ة ال��ع��ي��ون مع 
والي جهة العيون الساقية احلمراء 
يتعلق  واألم����ر  ب��وش��ع��اب،  يحظيه 
والفلسطيني  ناصر،  وفاء  باألردنية 
التلبيش،  أمل  ثم  أب��ودار محجوب، 
وهما  آخ��ري��ن،  عنصري  ع��ن  فضال 
أوغانيان أرتن من جنسية روسية، 
اجلنسية  ذو  إن��ري��ك��ون  نياني  وم��ا 
مهامهم  سيباشرون  إذ  اإليطالية، 
االثنن  يوم  ب��دءا من  بصفة رسمية 
على  املغربية  اململكة  موافقة  بعد 
تلقفه  إي��ج��اب��ي  ك��م��ؤش��ر  ع��ودت��ه��م 
أنطونيو  املتحدة  ألمم  العام  األمن 

غ��وت��ي��ري��س ف���ي ت���ق���ري���ره امل���رف���وع 
ألعضاء مجلس األمن الدولي.

ك��م��ا ح���ل أي��ض��ا ع��ن��ص��ري��ن آخ��ري��ن 
م���ن ب��ع��ث��ة امل��ي��ن��ورس��و، ح��س��ب م��وق��ع 
“الصحراء اليومية” يوم اجلمعة مبطار 
احلسن األول في العيون، ويتعلق األمر 
اجلنسية  مصري  زاي��د  أحمد  م��ن  بكل 
وأق������دم ع��ن��ص��ر ف���ي ال��ب��ع��ث��ة األمم��ي��ة 
انتظار  في  آخر  عنصر  رفقة  بالعيون، 

العودة الكاملة للبعثة.
ويشار إلى أن تقرير األمن العام 
غوتيريس،  أنطونيو  املتحدة  لألمم 
قد أشاد بسماح املغرب بعودة أفراد 
موافقته  تعد  إذ  املطرودين،  البعثة 
على ذلك إشارة إيجابية من اململكة 
لألمن العام اجلديد، وفرصة للقطع 
بان  السابق  العام  األم��ن  عهدة  مع 
توترا  التي عرفت مرحلته  كي مون 

كبيرا بن اجلانبن.

السفارة التركية 
بالرباط تهاجم 
العماري وتعتبر 

مواقفه مسيئة للعالم 
اإلسالمي
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  ه��اج��م��ت ال��س��ف��ارة ال��ت��رك��ي��ة ب��ال��رب��اط، 
إلياس العماري، األمن العام حلزب األصالة 
بعنوان  له  مقال  إثر  على  وذل��ك  واملعاصرة، 
ب���”اس��ت��ف��ت��اء ح���ول ع��اص��م��ة اخل���الف���ة” عبر 
االستفتاء  ب��ش��أن  امل��ث��ي��رة  م��واق��ف��ه  ع��ن  فيها 
دستوريا  تعديال   18 ح��ول  األخ��ي��ر  التركي 
طيب  رجب  للرئيس  أكبر  إلعطاء صالحيات 
أردوغ���ان  ب��أن  فيه  اعتبر  أردوغ����ان،  والذي 
ب��ه��ذا األس���ل���وب ي��ه��دف إل���ى إع����ادة من��وذج 

“اخلالفة اإلسالمية”.
في  ب��ال��رب��اط،  التركية  ال��س��ف��ارة  وش���ّددت 
بيان توضيحي لها، على أن ما جاء في مقال 
العماري، رئيس جهة طنجة تطوان احلسيمة 
خ��ارج  ف��ق��ط  ليست  مسبقة  ي��ع��د  “أحكاما 
العالم  إل��ى  إس���اءة  تتضمن  وإمن��ا  السياق، 

اإلسالمي بأسره”.
مواقف  أن  التركية،  ال��س��ف��ارة  وأضافت  
تطوير  في  تساهم  أن  ميكنها  “ال  العماري 
العالقات األخوية التي جتمع املغرب بتركيا”، 
في  تفشل  اجل��ه��ات  “ب��ع��ض  أن  على  م��ب��رزة 
مماثلة،  تركيا  م��ن  ال��ش��دي��د  خجلها  إخ��ف��اء 
تتوفر على نظام حكامة قوي يستطيع لعب 

أدوار كبيرة في محيط إقليمي مضطرب”.
في  العماري،  التركية،  السفارة  وهاجمت 
بيانها قائلة: “لن تكون أفضل من عزم تركيا، 
أكثر من أي وقت مضى، على حماية وتطوير 
في  انتشارا  أكثر  بذلك  لتصبح  قيم احلداثة 

عاملنا املعاصر”

عودة اعضاء بعثة املينورسو الى الصحراء املغربية ملباشرة عملها من جديد وبشكل رسمي

رئيس مجلس النواب.. دعم القضية الفلسطينية يعتبر من الثوابت الوطنية املغربية
> افريك نيوز * الرباط 

  
املالكي  احلبيب  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  أك��د   
الثوابت  من  يعتبر  الفلسطينية  القضية  دعم  أن 
الذي  البالغ  االهتمام  مبرزا  املغربية،  الوطنية 
ي��ول��ي��ه ج���الل���ة امل���ل���ك م��ح��م��د ال����س����ادس رئ��ي��س 
جل��ن��ة ال���ق���دس ل��ل��دف��اع واحل���ف���اظ ع��ل��ى امل��دي��ن��ة 
الفلسطيني.  ال��ش��ع��ب  ص��م��ود  ودع����م   امل��ق��دس��ة 
وذكر بالغ ملجلس النوب أن املالكي استعرض خالل 
لقاء جمعه اليوم اخلميس مبقر املجلس، مبحمد 
دول��ة  لرئيس  االق��ت��ص��ادي  املستشار  املصطفى، 
فلسطن، العالقات التاريخية والروحية والوجدانية 
الفلسطيني  ب��ال��ش��ع��ب  امل���غ���ارب���ة  جت��م��ع  ال��ت��ي 

 ومب��دي��ن��ة ال���ق���دس ال��ش��ري��ف ع��ل��ى اخل��ص��وص. 
وت���ط���رق اجل���ان���ب���ان، وف���ق���ا ل���ل���ب���الغ، إل����ى آخ��ر 
سبل  وإل���ى  الفلسطينية  ال��ق��ض��ي��ة  م��س��ت��ج��دات 
الفلسطيني  للشعب  امل��ش��روع��ة  احل��ق��وق  دع���م 
ال��ق��دس. عاصمتها  املستقلة  دول��ت��ه  إق��ام��ة   ف��ي 
وف��ي ه��ذا االط����ار، ش��دد رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب 
للقضية  عادل ومنصف  إيجاد حل  على ض��رورة 
طبقا  ال��دول��ت��ن  ح��ل  أس���اس  ع��ل��ى  الفلسطينية 
مجددا  العربية،  ول��ل��م��ب��ادرة  األمم��ي��ة  ل��ل��ق��رارات 
هيئاته  ب��ك��ل  ال��ن��واب  مجلس  أن  ع��ل��ى  ال��ت��أك��ي��د 
ونصرتها  الفلسطينية  بالقضية  التعريف  يضع 
 ف���ي احمل���اف���ل ال��دول��ي��ة ع��ل��ى رأس اه��ت��م��ام��ات��ه.
امتنان  ع��ن  املصطفى  محمد  أع���رب  جهته،  م��ن 
املتواصل  للدعم  وق��ي��ادت��ه  الفلسطيني  الشعب 

رئيس  السادس  محمد  امللك  جاللة  يقدمه  ال��ذي 
وحل��رص  الفلسطينية  للقضية  ال��ق��دس  جل��ن��ة 
ج��الل��ت��ه املستمر ع��ل��ى رع��اي��ة امل��دي��ن��ة امل��ق��دس��ة، 
وأث��ن��ى ع��ل��ى االن���خ���راط ال��ق��وي ملجلس ال��ن��واب 
ال��دف��اع  ف��ي  املغربي  الشعب  مكونات  وملختلف 
الفلسطيني. للشعب  امل��ش��روع��ة  احل��ق��وق   ع��ن 
الذي  اللقاء  خالل  الفلسطيني  املسؤول  أطلع  و 
جرى بحضور سفير دولة فلسطن بالرباط، زهير 
الشن، رئيس مجلس النواب على آخر التطورات 
إلى  مشيرا  الفلسطينية،  القضية  تعرفها  التي 
وفقا  ال��س��الم  عملية  إجن���اح  على  ب���الده  ح��رص 
أفق  ف��ي  العربية  ول��ل��م��ب��ادرة  ال��دول��ي��ة  للشرعية 
القدس  عاصمتها  مستقلة  فلسطينية  دولة  قيام 

الشريف.
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القضائية  لألبحاث  امل��رك��زي  املكتب  متكن     
الوطني،  التراب  ملراقبة  العامة  للمديرية  التابع 
وال���ذي ي��ق��وده عبد احل��ق اخل��ي��ام  ، م��ن تفكيك 
كانت  تطوان،  مدينة  في  تنشط   ، إرهابية  خلية 
تعتزم حتويل املغرب إلى بركة كبيرة من الدماء، 
أمنين،  ومسؤولن  شخصيات  اغتيال  خالل  من 

وتفجير بنايات هامة باململكة.
، أوضح  وفي تفاصيل تفكيك اخللية اجلديدة 
املكتب  بأن  اجلمعة  اليوم  الداخلية  ل��وزارة  بالغ 
ع��ل��ى ض��وء  القضائية مت��ك��ن  ل��ألب��ح��اث  امل��رك��زي 
معلومات استخباراتية، من تفكيك خلية إرهابية 
م��وال��ي��ة ل����«داع���ش«، م��ك��ون��ة م��ن ث��الث��ة متطرفن 

ينشطون بتطوان.
املعلومات  نفس  ب��أن  الرسمي  املصدر  وأورد 
التخطيط  ب��ص��دد  ك��ان��وا  فيهم  املشتبه  أن  تفيد 
ومنشآت  أه���داف  ض��د  إره��اب��ي��ة  ب��أع��م��ال  للقيام 
حيوية باململكة باستعمال متفجرات متحكم فيها 

تنفيذا  أمنين،  مسؤولن  اغتيال  وك��ذا  بعد،  عن 
لألجندة اإلرهابية ل�«داعش«.

زعيم  أن  أثبتت  التحريات  بأن  البالغ  وي��ردف 
ه���ذه اخل��ل��ي��ة ال���ذي اك��ت��س��ب م��ؤه��الت ع��ال��ي��ة في 
مجال املتفجرات ذات نظام تفجير عن بعد بحكم 
شركائه  مبعية  كان  اجلامعي،  العلمي  تخصصه 
بصدد اقتناء املواد األولية التي تدخل في صناعة 

العبوات الناسفة.
هذه العملية أسفرت، يضيف املصدر، عن حجز 
معدات وأجهزة إلكترونية يحتمل استعمالها في 
أنظمة التفجير عن بعد، من بينها حلام ومنبهات 
كهربائي،  ومولد  وبطاريات  كهربائية  وأس��الك 
وأشرطة الصقة، وهواتف نقالة مت وصل إحداها 
قارورة حتتوي  إلى  باإلضافة  كهربائية،  بأسالك 

على سائل مشبوه وأسلحة بيضاء وعصي. 
بأنه »سيتم إخ��ض��اع هذه  ذات��ه  ال��ب��الغ  وأف���اد 
املصالح  ط��رف  من  العلمية  للخبرة  احمل��ج��وزات 
املختصة، وسيتم تقدمي املشتبه بهم أمام العدالة 
فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم حتت إشراف 

النيابة العامة.

تفكيك خلية إرهابية تنشط بتطوان كانت تخطط  الغتيال 
شخصيات ومسؤولني أمنيني وتفجير بنايات هامة باململكة

إيداع 5 أشخاص بسجن سال من 
بينهم رجال أمن بسبب جنحة 

التزوير في محرر رسمي وتغيير 
معالم حادثة سير مع جنحة الفرار
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    ع��ل��م ل���دى م��ص��در ق��ض��ائ��ي، اجل��م��ع��ة، أن 
بالرباط  االستئناف  مبحكمة  التحقيق  قاضي 
ب��إي��داع خمسة اش��خ��اص، من بينهم رجال  أم��ر 
ب��س��ال، م��ن أج��ل جنحة  أم���ن، بالسجن احمل��ل��ي 
التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة 

سير مع جنحة الفرار.
للملك  العام  الوكيل  وأضاف املصدر ذاته أن 
كان قد استمع في وقت سابق اليوم للمتابعن 
ومفتش  شرطة  ضابط  بينهم  من  يوجد  الذين 

شرطة وصاحب فندق بالرباط.
القضائية  للشرطة  الوالئية  املصلحة  وكانت 
مب��دي��ن��ة ال����رب����اط ق���د اح��ت��ف��ظ��ت ب��األش��خ��اص 
وذلك  النظرية،  احلراسة  تدبير  حتت  اخلمسة 
البحث القضائي املنجز حتت إشراف  لضرورة 
النيابة العامة املختصة، ويتعلق األمر بكل من 
وشقيقه  احلادثة،  في  املتسبب  السيارة  سائق 
الذي  األم��ن  ضابط  إل��ى  باإلضافة  ومرافقهما، 
مبحيط  النظامية  األع��م��ال  بتدبير  مكلفا  ك��ان 
مكان احلادث، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر 

إجراءات املعاينة.

اعتقال امرأة متزوجة متارس اجلنس مع خالها مقابل 20 درهما
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  اعتقلت عناصر الدرك امللكي ملركز 
بوكدرة بآسفي امرأة متزوجة تبلغ من 
43 سنة، ضبطت وهي متلبسة  العمر 

مبمارسة اجلنس مع خالها. 
اعتقال  أن   ، مقربة  مصادر  وذك��رت 
املرأة جاء بعد إخبارية من الزوج الذي 
داخ��ل  بها  يتغزل  زوج��ت��ه  خ��ال  سمع 
قائال  مثيرة،  بطريقة  ويداعبها  بيته 
راجلك ». من  أكثر  فيك  مهلي  »أن��ا   لها 
ه��ذه  تفاصيل  أن  امل���ص���ادر،  وت��اب��ع��ت 
ال��ق��ض��ي��ة امل��ث��ي��رة، ك��ش��ف��ت أن ال���زوج 
ال�����ذي ي��ق��ط��ن م���ع زوج���ت���ه ف���ي م��ن��زل 
ب��ج��م��اع��ة  ال���ع���روس���ي  أوالد  ب�������دوار 
امل���راس���ل���ة ش����رق إق��ل��ي��م آس���ف���ي، شك 
ف���ي احل���ض���ور ال���دائ���م خل����ال زوج��ت��ه 
 ومعاملته إياها بطريقة تثير الشكوك.
وبعد ترصد حلركاتهما، كانت الصدمة 

حن اكتشف الزوج فضيحة زنا احملارم 
خالها  في حضن  زوجته  بعدما ضبط 
على  دفعه  ما  وهو  اجلنس،  ميارسان 
امللكي  ال��درك  إب��الغ عناصر  إلى  الفور 
وأوقفت  املكان  عن  إل��ى  انتقلت  التي 
 الزوجة وخالها وأخضعتهما للتحقيق.
إخصاع  بعد  أن��ه  امل��ص��ادر،  وتضيف 

ال����زوج����ة إل����ى أس��ئ��ل��ة احمل��ق��ق��ن من 
رج�����ال ال������درك امل��ل��ك��ي اع���ت���رف���ت بكل 
جنسية  بعالقة  مرتبطة  بأنها  عفوية 
لكن  سنتن،  م��ن  أزي��د  منذ  خالها  م��ع 
هي  الصادمة،  تصريحاتها  في  املثير 
ال��درك  ل��رج��ال  أي��ض��ا  حينما اع��ت��رف��ت 
كانت  خالها  مع  اجلنس  ب��أن ممارسة 

 20 ي��ت��راوح ما بن  م��ادي  تتم مبقابل 
 و50 درهما خالل كل معاشرة جنسية.
وخلفت هذه الواقعة صدمة كبيرة لدى 
بجماعة  العروسي  أوالد  دوار  سكان 
جيران  وذهور  فضول  وسط  املراسلة، 
العقم،  من  تعاني  كانت  التي  الزوجة 
في  زوج��ه��ا،  من  أبناء  لديها  يكن  ول��م 
في  وه��و  خالها،  اعترف  ال��ذي  الوقت 
ع��ق��ده ال���س���ادس ب��ك��ون��ه ك���ان مي��ارس 
ب��� »الرضا «  اجل��ن��س م��ع اب��ن��ة اخ��ت��ه 
ف��ي بيت زوج��ه��ا. ل��زي��ارت��ه��ا   كلما ح��ل 
احمل�������������������������������ارم زن�������������������������������ا   - 
وبعد االستماع إلى الزوجة وخالها في 
محاضر رسمية مبركز الدرك امللكي في 
بوكدرة، متت إحالتهما في حالة اعتقال 
أم���ام أن��ظ��ار وك��ي��ل امل��ل��ك ف��ي احملكمة 
إيداعهما  قرر  الذي  آلسفي،  االبتدائية 
عرضهما  انتظار  ف��ي  احمللي  السجن 
بتهمتي  احملاكمة  جلسات  أول��ى  على 

زنا احملارم واخليانة الزوجية.

> افريك نيوز * الرباط 

القضائية مبدينة سال، صباح  الشرطة  اوقفت     
سيدة،  بينهم  م��ن  أش��خ��اص،  ثالثة  اخلميس  ال��ي��وم 
وذلك لالشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باالجتار 
في املخدرات واملؤثرات العقلية ، بناء على معلومات 
دقيقة وفرتها مصالح املديرية العامة ملراقبة التراب 
الوطني  لألمن  العامة  للمديرية  بالغ  وذكر  الوطني، 
أنه حسب املعلومات األولية للبحث، فقد جرى توقيف 
املشتبه فيهم على منت سيارة خاصة بالطريق املداري 

 6 على  بحوزتهم  العثور  ومت  اجلديدة،  مبدينة سال 
آالف قرص مهلوس من نوع ريفوتريل.

باملشتبه  االحتفاظ  مت  أن��ه  ذات��ه  املصدر  وأض��اف 
إش��ارة  ره��ن  النظرية  احل��راس��ة  تدبير  حت��ت  فيهم 
العامة  النيابة  إش���راف  حت��ت  ي��ج��ري  ال���ذي  البحث 
املختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف ومالبسات هذه 

القضية.
وأشار البالغ إلى أن هذه العملية تندرج في إطار 
اجلهود املكثفة التي تبذلها املصالح األمنية ملكافحة 
ظ��اه��رة االجت���ار ف��ي امل��خ��درات وامل��ؤث��رات العقلية، 

وحتديدا األقراص املهلوسة.

الشرطة القضائية مبدينة سال تعتقل 3 أشخاص بينهم سيدة بتهمة االجتار في املخدرات

اعتقال “مول الفيراري والشمبانيا” أثناء تواجده بالبيضاء
> افريك نيوز * الرباط 

مل��دي��ري��ة  ل  ب�����الغ  أف������اد    
العامة لألمن الوطني بأنه مت، 
يوم األربعاء االخير ، توقيف 
تسبب  ال��ذي  السيارة  سائق 
ف���ي ارت���ك���اب ح���ادث���ة ال��س��ي��ر 

ال��ت��ي وق��ع��ت ب��ال��رب��اط صباح 
ي���وم االث��ن��ن امل��اض��ي، وذل��ك 
ال��دار  ت��واج��ده مبدينة  أث��ن��اء 

البيضاء.
أنه متابعة  البالغ  وأوضح 
ل��ل��ب��ح��ث ال��ق��ض��ائ��ي امل��ن��ج��ز 
ف���ي ح���ادث���ة ال��س��ي��ر ب��ج��روح 
وقعت  التي  م��ادي��ة  وخسائر 

مب��دي��ن��ة ال���رب���اط ص��ب��اح ي��وم 
االث����ن����ن امل�����اض�����ي، مت��ك��ن��ت 
للشرطة  ال��والئ��ي��ة  امل��ص��ل��ح��ة 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة مب��دي��ن��ة ال��رب��اط، 
بتنسيق مع مصالح والية أمن 
اليوم  مساء  البيضاء،  ال��دار 
سائق  توقيف  م��ن  األرب��ع��اء، 
تواجده  أثناء  وذل��ك  السيارة 

مبدينة الدار البيضاء.
وأض�������اف ال����ب����الغ أن�����ه مت 
فتح بحث قضائي مع املعني 
النيابة  من  بتعليمات  باألمر 
البحث،  على  املشرفة  العامة 
وذل���ك ب��غ��رض حت��دي��د جميع 
الظروف واملالبسات املرتبطة 

باحلادثة.



العدد 174

أبريل 2017

AFRIQUENEWS.MA

13 األخيرةرياضة

مختلفات 
تحتسياسة

متابعاتالمجهر
استراتيجية
حكومية

مختلفات

مسؤولو نادي احتاد طنجة يقررون  إقالة املدرب« بنشيخة« بسبب فشله

> افريك نيوز * الرباط 

  ع��ق��د  م��س��ؤول��و ن���ادي احت��اد 
طنجة ، مساء اليوم األحد 16 أبريل  
اجتماعا ، خلص إلى إقالة اإلطار 
من  بنشيخة  احلق  عبد  اجلزائري 

تدريب الفريق.
وحسب مصادر خاصة لصحيفة 
»ال���ب���ط���ول���ة« ف��م��س��ؤول��و ال��ف��ري��ق 

ال��ط��ن��ج��اوي، ق���رروا إق��ال��ة امل��درب 
فشله  ب��ع��د  بنشيخة،  احل���ق  ع��ب��د 
من  املجموعات  ل���دور  التأهل  ف��ي 
مسابقة كأس االحتاد األفريقي، و 
كذا البتعاده عن املنافسة على لقب 

الدوري احمللي.
أن  امل�����ص�����ادر،  ذات  وأض�������اف 
م���س���ؤول���و ف������ارس ال����ب����وغ����از ل��م 
أقصي  التي  الطريقة  يستسيغوا 
أمس  ي��وم  مباراة  في  فريقهم  بها 

أمام حوريا كوناكري الغيني، علما 
أنه كان متقدما في النتيجة بهدفن 

دون رد.
أن  »البطولة«،  مصدر  وأوض���ح 
م��س��ؤول��ي ف��ري��ق احت���اد طنجة لم 
يجدوا مبررا لتراجع نتائج الفريق 
ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة، خاصة أنهم 
ق��ام��وا ب��ت��ه��ي��يء ج��م��ي��ع ال��ظ��روف 
لتحقيق  بنشيخة  للمدرب  املالئمة 

األلقاب رفقة فارس البوغاز.

اجلمعية املغربية حلماية املال العام تطالب مبتابعة 
املتورطني في اختالالت ملعب محمد اخلامس
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 وجهت اجلمعية املغربية 
حلماية املال العام، مراسلة 
مبحكمة  ال���ع���ام  ل��ل��وك��ي��ل   ،
االستئناف بالدار البيضاء، 
مل��ط��ال��ب��ت��ه ب��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق 
اختالالت  شبهة  بخصوص 
م��ال��ي��ة وق��ان��ون��ي��ة ب��امل��رك��ب 

الرياضي محمد اخلامس.
الوكيل  وطالبت اجلمعية 

العام للملك، في مراسلتها ، 
بإصدار تعليماته للضابطة 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة امل��خ��ت��ص��ة، من 
االس���ت���م���اع إل����ى م��س��ؤول��ي 
محمد  ال���ري���اض���ي  امل���رك���ب 
اخلامس، وممثلي الشركات 
املركب،  بتدبير  تقوم  التي 
ومم��ث��ل��ي ال���ش���رك���ات ال��ت��ي 
ق��ام��ت ب��إجن��از اإلص��الح��ات 
ب����امل����رك����ب، وامل���ه���ن���دس���ن 
امل��ش��رف��ن ع��ل��ى إجن���از تلك 
إلى  باإلضافة  اإلصالحات، 

مم��ث��ل��ي م��ك��ت��ب ال���دراس���ات 
إل��ي��ه مهمة. أوك���ل���ت   ال����ذي 
اجلمعية  ن��ف��س  داع����ت  ك���م 
ذات  الوثائق  كل  حجز  إلى 
الصلة مبوضوع إصالحات 
و  م��رك��ب محمد اخل��ام��س، 
الضرورية،  اخلبرات  إجناز 
وات����خ����اذ ك���اف���ة ال��ت��داب��ي��ر 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���رام���ي���ة إل��ى 
وال��ف��رض  ال��ع��دال��ة  حتقيق 
ومتابعة  ال��ق��ان��ون،  اح��ت��رام 
ك��ل م��ن ثبت ت��ورط��ه ف��ي ما 
قد يشكل اختالالت مالية أو 

قانونية.
وت����س����ت����ن����د اجل���م���ع���ي���ة 
املغربية حلماية املال العام، 
حتقيق  بفتح  مطالبها  ف��ي 
في إصالحات مركب محمد 
اخل����ام����س، إل�����ى م����ا أث��ي��ر 
مؤخرًا حول وجود تالعبات 
في صفقات اإلص��الح، التي 
مليار   22 بلغت  إن��ه��ا  قيل 
سنتيم، فيم قالت والية جهة 
سطات أن  الدار البيضاء – 
امليزانية املخصصة لذلك لم 

تتجاوز 10 ماليير سنتيم.

دورة تكوينية لدعم تطور التعاونيات
 الغابوية بالقنيطرة
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مؤخرا  القنيطرة   احتضنت 
دعم  مجال  ف��ي  للتكوين  دورة 
الغابوية  ال��ت��ع��اون��ي��ات  ت��ط��ور 
ل��ف��ائ��دة ال��ع��ام��ل��ن ال��غ��اب��وي��ن 
وأعضاء التعاونيات الغابوية.

للمندوبية  ب���الغ  وأوض�����ح 
ال��س��ام��ي��ة ل��ل��م��ي��اه وال��غ��اب��ات 
وم��ح��ارب��ة ال��ت��ص��ح��ر، أن ه��ذه 
ال��������دورة امل��ن��ظ��م��ة م����ن ط���رف 
امل���دي���ري���ة اجل���ه���وي���ة ل��ل��م��ي��اه 
التصحر  ومحاربة  وال��غ��اب��ات 
بالقنيطرة،  الغربي  بالشمال 
ت�����روم ع��ل��ى اخل���ص���وص دع��م 
والفروع  البيمهنية  املنظمات 

وتقوية قدراتها.
وي��ت��ع��ل��ق األم������ر ب��ت��ح��س��ن 
وت��ط��وي��ر امل��م��ارس��ات اجل��ي��دة 
للتعاونيات في التدبير الغابوي 
وفي تثمن املنتجات الغابوية، 
الس��ي��م��ا ع��ب��ر دع���م ت��ط��ور ه��ذه 
في  التقنية  وقدراتها  البنيات 
من  التثمن،  التدبير-  م��ج��ال 
أج��ل ت��ع��اون م��س��ت��دام لصالح 

الغابات.

ه��ذا  أن  امل���ص���در  وأض������اف 
ال��ت��ك��وي��ن ي��س��ت��ه��دف ث��م��ان��ي��ة 
م�����س�����ؤول�����ن م������ن امل����دي����ري����ة 
اجل��ه��وي��ة ل��ل��م��ي��اه وال��غ��اب��ات 
بالشمال  التصحر  وم��ح��ارب��ة 
و12  ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة  ال���غ���رب���ي 
م����س����ؤوال م����ن ال���ت���ع���اون���ي���ات 
»أع���ض���اء م��ك��ت��ب ال��ت��ع��اون��ي��ات 
املصالح  ومجموعات  الغابوية 
االقتصادية املوزعن بن أقاليم 
سليمان  وس���ي���دي  ال��ق��ن��ي��ط��رة 

واخلميسات«.
وي����ن����درج ه�����ذا ال���ع���م���ل ف��ي 
السياسة  دع��م  “برنامج  إط��ار 

ال��غ��اب��وي��ة ف��ي امل��غ��رب”، ال��ذي 
السامية  امل��ن��دوب��ي��ة  ب��ه  ت��ق��وم 
ل��ل��م��ي��اه وال���غ���اب���ات وم��ح��ارب��ة 
ال��ت��ص��ح��ر ب��دع��م م���ن االحت����اد 

األوروبي.
وأش���������ار ال�����ب�����الغ إل������ى أن 
ال��غ��اب��وي��ة تشكل  ال��ت��ع��اون��ي��ات 
إطارا من أجل تنظيم املستفيدين 
إط���ار  ف���ي  م���ن ذوي احل���ق���وق 
أعمال التنمية الغابوي، مبرزا 
أنه مت إيالء أهمية كبيرة إلعادة 
من  التعاونية  احل��رك��ة  تأهيل 
تدخلها  مجاالت  توسيع  أج��ل 

وتنويع نشاطاتها.

حملة طبية بسال للكشف وتشخيص 
سرطان الثدي وعنق الرحم
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   نظمت مندوبية وزارة الصحة بسال،  حملة طبية للكشف 
والتشخيص املبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم.

تنظم  التي  ه��ذه احلملة  أن  الصحة،  ل���وزارة  ب��الغ  وأف���اد 
باملركز الصحي القرية التابع ملقاطعة احصني بسال، متاشيا 
مع االستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية، تندرج في إطار 
وعنق  ال��ث��دي  س��رط��ان  ع��ن  املبكر  للكشف  الوطني  البرنامج 

الرحم.
الوعي  مستوى  رف��ع  تتوخى  احلملة  أن  ال��ب��الغ  وأوض���ح 
السرطان،  من  النوعني  هذين  مبخاطر  النساء  لدى  الصحي 
وإبراز أهمية القيام بالكشف والتشخيص املبكر لهذا املرض، 
وعنق  الثدي  بسرطان  االص��اب��ات  من  باملائة   90 أن  خاصة 

الرحم ميكن عالجها إذا اكتشفت في مراحلها األولى.
التي يشرف عليها طاقم طبي وشبه  وأضاف أن احلملة، 
طبي متخصص، تستهدف، على اخلصوص، النساء اللواتي 
لسرطان  بالنسبة  سنة   69 و   40 بني  ما  أعمارهن  ت��ت��راوح 
الثدي، وما بني 30 و49 سنة بالنسبة لسرطان عنق الرحم، 
وهي الفئة العمرية األكثر تعرضا لهذا املرض والذي يتسبب 

في عدد كبير من الوفيات بسبب تأخر التشخيص.

األرض تدفع »مي عيشة » للتهديد باالنتحار بالرباط.. واالستاذ  
زيان يقنعها بالعدول عن فكرة االنتحار بتبني قضيتها قانونيا 
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ان��ق��ذ  ع��ن��اص��ر ال��وق��اي��ة امل��دن��ي��ة، 
سيدة  م��غ��ارب��ة،  مواطنن  مبساعدة 
مسنة من محاولة انتحار  من أعلى 
الق����ط ه���وائ���ي خ����اص ب���االت���ص���االت 
به ألزيد من ساعتن مهددة  متسكت 
برمي نفسها من عاٍل ، مبنطقة حسان 
، على ُبعد خطوات من مقر والية أمن 
الرباط ومقر البرملان مبدينة الرباط، 
من  الثانية  هي  انتحار  محاولة  في 

نوعها في غضون شهرين.
التي  املسنة  امل��رأة  واستطاعت    
ت��دع��ى »ع��ي��ش��ة« وال��ق��اط��ن��ة بسيدي 
اليوم  نهار  منتصف  قبيل  الطيبي، 

ال��ع��م��ود  ت��ت��س��ل��ق  االث���ن���ن، أن 
البنزين  م��ن  بقنينة  م����زودة 
ومتدثرة بالعلم الوطني، فيما 
اس��ت��ق��رت على ُع��ل��و ن��اه��ز 25 

ع��ب��ارات تستنكر  م���رددة  م��ت��را، 
قيام أقاربها ببيع أرض في ملكيتها 

عن طريق االحتيال.
على  ْب������الدي  »َب���ي���ع���ون���ي 
العبارات  هي  ه��ذه  َظهري« 
لن  التي  امل���رأة،  ظلت  التي 
نفسها،  إي����ذاء  م��ن  تتمكن 

ترددها على مسامع عناصر الشرطة 
املساعدة  والقوات  املدنية  والوقاية 
وم��ئ��ات امل��واط��ن��ن امل��غ��ارب��ة ال��ذي��ن 
إقناعها  بدورهم على محاولة  عملوا 

بالنزول.
وباءت كل محاوالت عناصر األمن 
ب��ال��ف��ش��ل إلق��ن��اع »َع��ي��ش��ة« ب��ال��ع��دول 
ع���ن ق����راره����ا إح������راق ب��دن��ه��ا على 
وعودا  لها  مقدمن  الهوائي،  الالقط 
فيما  ملفها؛  مع  ال��ف��وري  بالتجاوب 
حاولت املرأة أن تستمر في الصعود 
إلى قمة العمود عند أول محاولة قام 
بها رجل وقاية مدنية للصعود إليها 

قبل تراجعه عن اخلطوة.
الَتحق  ذل���ك،  إل���ى 
م��ح��م��د زي�����ان، 
أم����������ن ع�����ام 
احل��������������������زب 
لي  ا لليبر ا
املغربي، 
ب����ع����ن 
امل��ك��ان 
واعدا 

املرأة بتبني ملفها قانونيا وحقوقيا؛ 
متجمهرون  م��واط��ن��ون  ط��ال��ب  فيما 
ح�����ول ال����الق����ط ال���ع���ن���اص���ر األم��ن��ي��ة 
بإيجاد  ب��اإلس��راع  بكثافة  امل��وج��ودة 
حياة  إن��ق��اذ  م��ن  متكن  ناجعة  حلول 
أن��ه��ا ظ��ل��ت متشبثة  امل����رأة، خ��اص��ة 

بالعمود ملدة فاقت الساعتن.
وت���س���اءل احل���اض���رون ع���ن ق���درة 
ال�����وق�����اي�����ة امل���دن���ي���ة 
التعامل  املغربية في 
ال��ن��اج��ع م���ع ح���االت 
ومحاوالت  الطوارئ 
مقترحن  االن��ت��ح��ار، 

ع���ل���ى رج������ال ال���ش���رط���ة وال���وق���اي���ة 
اس��ت��خ��دام »ش��ْب��ك��ة« أس��ف��ل ال��ع��م��ود 
كخطوة احترازية قد تقي املرأة املوت 
أو اإلع��اق��ة ف��ي ح��ال ق��ررت أن ترمي 

بنفسها.
وع��م��د م��ج��م��وع��ة م��ن امل��وج��ودي��ن 
»َعْيشة«  انتباه  لفت  إلى  املكان  بعن 
للتصفير  ال��ع��ن��ان  مطلقن  جتاههم 
كالمية  مفاوضات  وفتح  وال��ص��راخ 
معها، لتتمكن عناصر الوقاية املدنية 
رافعة  باستعمال  إليها  الوصول  من 
حيث  املقابلة،  اجلهة  م��ن  الشاحنة 

متت عملية اإلنقاذ بنجاح.
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مدينة سال

بيان احلساب اخلتامي ملؤسسة  "أفريك نيوز"  برسم سنة 2016
Tableau n°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )
STE AFRIQUE NEWS SARL DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

           OPERATIONS Totaux de Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice L'exercice
L'exercice exercices précédants Précédant

1 2  3 = 1 + 2 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises
Ventes de biens et services produits 42 798,00 42 798,00 45 205,00

Chiffres d'affaires 42 798,00 42 798,00 45 205,00
E Variation de stock de produits
X Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même
P Subvention d'exploitation 90 000,00 90 000,00 130 000,00
L Autres produits d'exploitation 21 897,00 21 897,00 25 261,00
O Reprises d'exploitation; transfert de charges
I TOTAL  I 154 695,00 154 695,00 200 466,00
T II CHARGES D'EXPLOITATION
A Achats revendus de marchandises
T Achats consommés de matières et de fournitures 409 631,00 409 631,00 334 800,00
I Autres charges externes 33 000,00 33 000,00 107 890,00
O Impôts et taxes 5 680,00 5 680,00 8 000,00
N Charges de personnel 400 708,00 400 708,00 331 517,03

Autres charges d'exploitation
Dotations d'exploitation 11 366,67 11 366,67 1 666,67

TOTAL  II 860 385,67 860 385,67 783 873,70
III RESULTAT D'EXPLOITATION  ( I - II ) -705 690,67 -583 407,70
IV PRODUITS FINANCIERS

F Produits des titres de participation et
I   autres titres immobilisés
N Gains de change
A Intérêts et autres produits financiers
N Reprises financières; transferts de charges
C TOTAL  IV
I V CHARGES FINANCIERES
E Charges d'intérêts
R Pertes de change

Autres charges financières
Dotations financières

TOTAL  V
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V )
VII RESULTAT COURANT ( III - V I) -705 690,67 -583 407,70

1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)
2) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks.

Tableau n°2
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )   (suite)

STE AFRIQUE NEWS SARL DU 01/01/2014 AU 31/12/2016
           OPERATIONS Totaux de Totaux de

Propres à Concernant les L'exercice L'exercice
L'exercice exercices précédants Précédant

1 2  3 = 1 + 2 4
VII RESULTAT COURANT ( Report ) -705 690,67 -583 407,70
VIII PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisations
N Subventions d'équilibre
O Reprises sur subventions d'investissement
N Autres produits non courants

Reprises non courantes; transferts de charges
C TOTAL  VIII
O IX CHARGES NON COURANTES
U Valeurs nettes d'amortissements des
R immobilisations cédées
A Subventions accordées
N Autres charges non courantes
T Dotations non courantes aux amortiss. et provision

TOTAL  IX
X RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV )
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) -705 690,67 -583 407,70
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 3 000,00
XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) -708 690,67 -583 407,70

XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 154 695,00 200 466,00
XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 863 385,67 783 873,70
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV ) -708 690,67 -583 407,70
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في أخبار
وهناكوطنية

األخيرةمن هنا

األخيرة

ي��ش��ك��ل ال��ت��ع��اون امل��غ��رب��ي 
اإلف���ري���ق���ي من����وذج����ا رائ�����دا 
واالندماج وحتقيق  للتعاون 
أه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة وت��ق��وي��ة 
حضور املغرب في التجمعات 

اإلفريقية. 
الثقافي  للتعاون  وتعزيزا 
املغربي الغيني، شارك السيد 
الثقافة  وزي��ر  األع���رج  محمد 
واالتصال يوم األحد 23 أبريل 
2017 ، في احتفالية اختيار 
بجمهورية  كوناكري  مدينة 
للكتاب   عاملية  عاصمة  غينيا 

برسم سنة 2017 .
وق��د  ت��رأس احلفل السيد 
رئ���ي���س ج���م���ه���وري���ة غ��ي��ن��ي��ا 
أل��ف��ا ك��ون��دي، وال����ذي ش��ارك 
وممثلي  وزراء  م��ن  ع��دد  فيه 
وممثلن  اإلف��ري��ق��ي��ة  ال�����دول 
عن منظمات عاملية وإقليمية 
متخصصة في املجال الثقافي 
واإلب��داع��ات األدب��ي��ة، ورح��ب 
كلمة  ف��ي  ألفاكوندي  السيد 
املغرب  بعودة  احلفل  في  له 
إلى منظمة االحتاد اإلفريقي، 
املغرب  ينتظر  ال��ذي  وال���دور 
ال��ق��ي��ام ب��ه ف��ي وس��ط أسرته 

األفريقية.
الثقافة  وزي��ر  السيد  وأك��د 
واالت������ص������ال ف�����ي ت��ص��ري��ح 
ل��ل��ق��ن��اة ال��غ��ي��ن��ي��ة ال��رس��م��ي��ة، 
أهمية  على  املناسبة  ب��ه��ذه 
االستمرار في تثمن ومتتن 
العالقات الثقافية التي جتمع 

املغرب ببقية الدول اإلفريقية، 
والتي ستقدم مساهمة نوعية 
ل��ل��ت��ض��ام��ن ب����ن ال��ش��ع��وب 
للعالقة  اع��ت��ب��ارا  اإلف��ري��ق��ي��ة 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ول��ط��ب��ي��ع��ة 
يربط  ال��ذي  املشتَرك  املصير 
بامتدادها  املغربية  اململكة 
للبعد  و  اإلفريقين  وعمقها 
يوليه  ال���ذي  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي 
محمد  امللك  اجلاللة  صاحب 
السادس نصره الله للتعاون 
وتنزيال  املشترك.   البناء  و 
ل���ل���ع���دي���د م����ن االت���ف���اق���ي���ات 
املوقعة بن البلدان اإلفريقية 
سياق  ف��ي  وذال����ك  الشقيقة 

ال����زي����ارات امل��ن��ت��ظ��م��ة، ال��ت��ي 
العديد  إل��ى  جاللته  بها  ق��ام 
م��ن ال����دول اإلف��ري��ق��ي��ة، بغية 
ت��رس��ي��خ من�����وذج ل��ل��ت��ع��اون 
ج���ن���وب-ج���ن���وب، ب��اع��ت��ب��اره 
لتحقيق  األجن�����ع  ال��س��ب��ي��ل 
التنمية واالندماج في الفضاء 

اإلفريقي.
وب��������امل��������وازاة م�����ع ذل�����ك، 
الثقافة  وزي���ر  ال��س��ي��د  أع��ل��ن 
واالت��ص��ال ع��ن ع��زم ال���وزارة 
إنشاء مكتبة عمومية مبدينة 
ك����ون����اك����ري إلع����ط����اء دف��ع��ة 
الثقافي  التعاون  لهذا  قوية 
امل���غ���رب���ي ال��غ��ي��ن��ي وت��ع��زي��ز 

 الشراكة الثقافية بن البلدين
 والتي ستعرف طفرة متميزة 
الثقافي،  اإلنتاج  مجاالت  في 
وغ���ي���ره���ا م����ن ال��ت��ع��ب��ي��رات 
اإلب���داع���ي���ة، مم���ا س��ي��س��اه��م 
ف��ي االط����الع وال���وق���وف على 
للموروث  املتنوعة  التجليات 

الثقافي املغربي. 
اختيار  احتفالية  أفق  وفي 
بجمهورية  ك��ون��اك��ري  مدينة 
للكتاب   عاملية  عاصمة  غينيا 
وتعزيزا   2017 سنة  ب��رس��م 
مل��ك��ان��ة امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة و 
داخ��ل  االستراتيجي  دوره���ا 
السيد  ذكر  االفريقية   القارة 
الثقافة  وزي��ر  األع��رج،  محمد 
واالت�����ص�����ال أن�����ه ق����د س��ي��ت��م  
املغربية  بالثقافة  االح��ت��ف��اء 
ب�����رواق امل���غ���رب ب��ال��ع��اص��م��ة 
بجمهورية  للكتاب   العاملية 
ي��ول��ي��وز   30 ذل����ك  و  غ��ي��ن��ي��ا 
2017 و الذي يصادف احتفال 
عيد  بذكرى  املغربية  اململكة 

العرش املجيد.
وجتد اإلشارة إلى أن اختيار 
م��دي��ن��ة ك���ون���اك���ري ع��اص��م��ة 
أساسا  يعود  للكتاب  عاملية 
جمهورية  برامج  تركيز  إل��ى 
غينيا، في مجال القراءة، على 
وإلى  املدني  املجتمع  إش��راك 
التنموية  أه��داف��ه��ا  ط��ب��ي��ع��ة 
ال��واض��ح��ة، خ��ص��وص��ا على 
بالشباب  االه��ت��م��ام  مستوى 

ومبحو األمية. 

استئناف العالقات الدبلوماسية بني 
اململكة املغربية وجمهورية كوبا 
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املغربية  للمملكة  الدائمان  املمثالن  السفيران  وقع    
وجمهورية كوبا لدى األمم املتحدة، عمر هالل، وأنايانسي 
اتفاقا  بنيويورك،  اجلمعة  ال��ي��وم  كاميخو،  رودري��غ��ي��ز 
املغربية  اململكة  بن  الدبلوماسية  العالقات  الستئناف 

وجمهورية كوبا على مستوى السفراء.  
وف��ي م��ا يلي ن��ص االت��ف��اق: ات��ف��اق ب��ش��أن استئناف 
وجمهورية  املغربية  اململكة  بن  الدبلوماسية  العالقات 
جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  قررت  كوبا 
عالقات  لتطوير  متبادلة  إرادة  حتدوهما  اللتان  كوبا، 
السياسية  املجاالت  البلدين في  والتعاون بن  الصداقة 
العالقات  استئناف  وغيرها،  والثقافية  واالقتصادية 
الدبلوماسية على مستوى السفراء، والتي ستدخل حيز 

التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيع هذا االتفاق.
   واقتناعا منهما بأن استئناف العالقات الدبلوماسية 
وفقا للمبادئ واألهداف املنصوص عليها في ميثاق األمم 
املتحدة والقانون الدولي، ومتاشيا مع الروح والقواعد 
العالقات  ح��ول  فيينا  اتفاقية  ف��ي  عليها  امل��ن��ص��وص 
مصالح  تعكس  والتي   ،1961 أبريل  ل18  الدبلوماسية 
البلدين، وتساهم في تعزيز السلم واألمن الدولين، وقع 
املفوضان املوقعان أدناه هذا االتفاق في نسختن، باللغة 
في  متساو  وكل نص  والعربية،  واالجنليزية  االسبانية 

حجيته.
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ال��س��ام��ي��ة  أع���ل���ن���ت  املندوبية   
للتخطيط، أن املواد الغذائية باملغرب، 
شهري  ب��ن  م��ا  انخفاضا،   سجلت 
فبراير ومارس 2017، مضيفة  أن هذه 
اخلصوص  على  همت  االنخفاضات 
%9،9و”القهوة  ب   “اخلضر”  أثمان 
والشاي والكاكاو” و”احلليب واجلنب 
ارتفعت  فيما   ،1،1% ب  وال��ب��ي��ض” 
و”السمك   1،0% ب  “الفواكه”  أثمان 
%0،9 و”اللحوم”  ب  البحر”  وفواكه 

ب 0،1%.
وب��ح��س��ب م���ا أوردت������ه امل��ن��دوب��ي��ة 
يترأسها  ال��ت��ي  للتخطيط  السامية 
أحمد احلليمي، في مذكرة لها حول  

عند  لألثمان  االستداللي  الرقم 
االس���ت���ه���الك ل��ش��ه��ر م���ارس 
2017، توصلت “نون بريس” 
ف���إن  الرقم  م��ن��ه��ا،  بنسخة 
ل���ألث���م���ان عند  االس���ت���دالل���ي 
االس����ت����ه����الك، س���ج���ل خ���الل 
شهر مارس 2017، انخفاضا 
ب%0،6  باملقارنة مع الشهر 

السابق.
االنخفاض،  هذا  نتج  وقد 
بحسب املندوبية، عن تراجع 
ال���رق���م االس���ت���دالل���ي ل��ل��م��واد 
وت��زاي��د   1،4% ب  ال��غ��ذائ��ي��ة 

غير  للمواد  االستداللي  الرقم 
الغذائية ب 0،1%.

وس���ج���ل ال���رق���م االس���ت���دالل���ي أه��م 
 1،3% االنخفاضات في بني مالل ب 

ب  ومكناس  واحلسيمة  آسفي  وف��ي 
وف��اس  وس��ط��ات  وج���دة  %0،8 وفي 
أكادير  %0،7 وفي  والدارالبيضاء ب 

سجل  ب��ي��ن��م��ا   .0،6% ب  وم���راك���ش 
ارتفاع في العيون ب 0،3%.

وباملقارنة مع نفس الشهر من السنة 
ال��س��اب��ق��ة، س��ج��ل ال��رق��م االس��ت��دالل��ي 

ب  ارت��ف��اع��ا  االس��ت��ه��الك  عند  لألثمان 
%0،1 خالل شهر مارس 2017.

وق��د نتج ه��ذا االرت��ف��اع ع��ن تزايد 
ب  الغذائية  غير  امل��واد  أثمان 
%1،7 وت��راج��ع أث��م��ان امل��واد 

الغذائية ب 1،7%.
التغير  ن��س��ب  وت����راوح����ت 
ل���ل���م���واد غ��ي��ر ال���غ���ذائ���ي���ة ما 
 0،2% ق����دره  ان��خ��ف��اض  ب���ن 
بالنسبة  ل “املواصالت”  وا

رتفاع ق��دره%3،9  بالنسبة ل 
“املطاعم والفنادق”.

وه������ك������ذا، ي����ك����ون م���ؤش���ر 
ال��ت��ض��خ��م األس����اس����ي، ال���ذي 
األثمان  ذات  امل���واد  يستثني 
التقلبات  ذات  وامل��واد  احملددة 
مارس  شهر  خ��الل  ع��رف  قد  العالية، 
شهر  م��ع  باملقارنة  اس��ت��ق��رارا   2017
 1،3% ب  وارت���ف���اع���ا  ف���ب���راي���ر2017 

باملقارنة مع شهر مارس 2016.

قانون مينع دفع مبالغ مالية تفوق مليوني سنتيم 
نقدا في املعامالت التجارية باملغرب
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اش�����ع�����رت     
الضرائب  مديرية 
ك����ل م��دي��ري��ات��ه��ا 
اجل����ه����وي����ة ال����ى 
مضامن  تطبيق 
تخص الدفع نقدا 
تفوق  مالية  ملبالغ 
دره�����م  أل������ف   20
ف�����ي امل����ع����ام����الت 
التجارية باملغرب، 
أن  اشترط  بحيث 
العملية  ه��ذه  تتم 

معامالت  أو  املصرفية  البطاقات  أو  البنكية  والتحويالت  الشيكات  بواسطة 
الكترونية.

يشترط أن تتم عملية الدفع نقدا ملبالغ مالية تفوق 20 ألف درهم في املعامالت 
التجارية باملغرب، بواسطة الشيكات والتحويالت البنكية أو البطاقات املصرفية 
أو معامالت الكترونية، وهي العملية التي دعت مديرية الضرائب كل مديرياتها 

اجلهوية إلى تطبيق مضامينها.
تتبع  على  للضرائب  العامة  املديرية  عمدت  فقد   ، مطلعة  مصادر  وحسب 
لتحديد  شفافية  بكل  التجارية  املعامالت  جوانب  وضبط  نقدا  الدفع  عمليات 
شروطها وأيضا العقوبات التي تترتب في حالة املخالفة، إذ يعاقب املخالف 
بغرامة حتددها مديرية الضرائب في 6 باملائة من مبلغ الدفع ويتم فرضها على 

البائع في حال ثبوت مخالفته.
وأوضحت املديرية املعنية أن االستثناءات التي ميكن فيها الدفع نقدا حي 
حينما يقع  البائع ضحية شيك بدون رصيد أو كمبيالة غير مدفوعة، شريطة 
االحتفاظ بوثيقة صادرة عن البنك تثبت رفضه للشيك أو الكمبيالة من جهة، 
ومن جهة ثانية استثناء يخص املمنوعن من إصدار الشيكات والتعامل بها، 

حيث تسمح لهم املديرية العامة للضرائب بالتعامل فقط بتحويالت بنكية.
وهناك أيضا استثناءات تهم  الزبون الذي أغلق حسابه البنكي، إذ تسمح 
املديرية للبائع باحلصول على مبالغ مالية نقدا يتم دفعها في حسابه البنكي، 
الالزمة  املعلومات  جميع  يتضمن  بالدفع،  إشعار  عبر  العملية  تتم  أن  شرط 

لتحديد هوية الزبون وكذلك الفاتورة املعنية.

املندوبية السامية للتخطيط تعلن عن انخفاض 
أثمان اخلضر وارتفاع أسعار الفواكه

األعرج يفتتح انشطة وزارته بالعزم على إنشاء مكتبة عمومية بغينيا


