
جريدة »أفريك نيوز« جهوية مستقلة شاملة تعنى بأخبار العاصمة اإلدارية للمملكة املغربية الرباط تصدر من الرباط عن رشكة »أفريك نيوز«

مدير النشر ورئيس التحرير: احممد اعبابو

جريدة جهوية تعىن بأخبار
 جهة الرباط - سال - القنيطرة  

   » تصدر من عاصمة األنوار مرتني يف الشهر«

الثمن: 3 دراهم تأسست سنة 2007  >   العدد 175 >  ماي 2017 > اإليداع القانوني: 2007/0115 >  الترقيم الدولي: x019-2028 >  ملف الصحافة: 07/20

جهة الرباط  سال القنيطرة

 العاصمة 24 
ALASSIMA 24.MA

جريدة الكرتونية إخبارية مستقلة 
شاملة تجدد عىل مدار الساعة تبث 
من »الرباط عاصمة اململكة املغربية«

أمير املؤمنني امللك محمد السادس يترأس بالقصر امللكي بالرباط افتتاح الدروس احلسنية الرمضانية

ولي العهد األمير موالي احلسن يترأس 
مأدبة غداء أقامها امللك محمد السادس 

بنادي الضباط مبناسبة الذكرى الواحدة 
والستني لتأسيس القوات املسلحة امللكية

األميرة لالسلمى تتسلم بالرباط 
امليدالية الذهبية ملنظمة الصحة العاملية

املعتصم.. أسطول جديد من 
احلافالت سيرى النور قريبا 

بالرباط - ســال وبتعرفة جديدة 
شركة » ترانس ديف« متدد فترة اشتغال 

ترامواي الرباط-سال خالل شهر رمضان
الرباط : اإلمارات تخصص مليوني 

دوالر إلفطار األسر املغربية املعوزة

عائشة الشنا تفجر فضيحة  
تخلي برملانيني عن أبنائهم نتيجة 

تورطهم في عالقات غير شرعية
سحب أزيد من 128 طنا من 

املواد الغذائية الفاسدة بجهة 
الرباط- سال – القنيطرة  

الرباط حتتفل بالقارة السمراء مبناسبة اليوم االفريقي حتت شعار 
 »نهضة ألجل إفريقيا جديدة ضد احلرب والهشاشة واإلقصاء«
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شركة » ترانس ديف« متدد فترة اشتغال ترامواي الرباط-سال خالل شهر رمضان
   > افريك نيوز * الرباط 

  أعلنت شركة »ترانس ديف«، التي تتولى 
استغالل ترامواي الرباط-سال، بأنه سيتم 
الترامواي  قاطرات  اشتغال  فترة  متديد 
امل��ب��ارك رم��ض��ان  ح��ل��ول ش��ه��ر   مبناسبة 
وذكر بالغ للشركة، أنها ستعدل العرض 
ال��زم��ن��ي ل��س��ي��ر ال���ت���رام���واي ط��ي��ل��ة شهر 
األولى  االنطالقة  ستكون  حيث  رمضان، 
ل��ل��ق��اط��رة م��ن م��ح��ط��ة ح��ي ك��رمي��ة بسال 
ومن  دقيقة،  و47  السادسة  الساعة  على 
م��ح��ط��ة احل��س��ن ال��ث��ان��ي ع��ل��ى ال��س��اع��ة 

محطتي  وم���ن  دق��ي��ق��ة،  و50  ال��س��ادس��ة 
مدينة العرفان ومستشفى موالي يوسف 
 بالرباط على الساعة السابعة و30 دقيقة.
وأش�����ار ال���ب���الغ إل����ى أن آخ����ر ان��ط��الق��ة 
حي  محطتي  م��ن  س��ت��ك��ون  ل��ل��ت��رام��واي 
ك���رمي���ة واحل���س���ن ال���ث���ان���ي ب��س��ال على 
دقائق،  ليال و10  الساعة احلادية عشرة 
بالرباط على  العرفان  مدينة  ومن محطة 
دقيقة،  و54  ليال  عشر  احلادية  الساعة 
ومن محطة مستشفى موالي يوسف على 
دقيقة. و46  ليال  عشرة  احلادية   الساعة 
وب��خ��ص��وص وت��ي��رة م���رور ال��ت��رام��واي، 

أش��ار ال��ب��الغ إل��ى أن وت��ي��رة امل���رور على 
حتى  دق��ائ��ق   10 س��ت��ك��ون  األول  اخل���ط 
الساعة 11 صباحا لتصبح 13 دقيقة إلى 
على  دقيقة   13 وستكون  اإلف��ط��ار،  غاية 
اخلط الثاني من ساعة االنطالق إلى غاية 
امل��رور  وتيرة  ستكون  في حني  اإلف��ط��ار، 
 13 العطل  وأي��ام  األس��ب��وع  نهاية  خ��الل 
 دقيقة قبل اإلفطار و20 دقيقة بعد اإلفطار.
وأف�����اد امل���ص���در ذات����ه ب����أن ح��رك��ة سير 
فترة  خ��الل  يوميا  ستتوقف  ال��ت��رام��واي 
ذلك  بعد  لتستأنف  س��اع��ة  مل��دة  اإلف��ط��ار 

بتردد 20 دقيقة.

وقفات احتجاجية مبدن مغربية 
تضامنا مع نشطاء حراك الريف 

   > افريك نيوز * الرباط 

يومه  البيضاء،  وال��دار  وال��رب��اط  احلسيمة  م��دن  شهدت 
األحد، وقفات احتجاجية تضامنا مع نشطاء حراك الريف 

املعتقلني.
وعرفت الوقفة التي ُنظمت أمام البرملان بالرباط، حضورا 
قويا حلقوقيني ومواطنني ممن أعلنوا تضامنهم مع النشطاء 

املعتقلني، مطالبني في الوقت ذاته بإطالق سراحهم.
وق��د ردد احمل��ت��ج��ون ال��ع��دي��د م��ن ال��ش��ع��ارات ال��ت��ي تندد 
التي  النشطاء، كما طالبوا بتسريع تنفيذ املطالب  باعتقال 

ينادي بها سكان الريف.
العاصمة االقتصادية تشهد  هي األخرى وقفة تضامنية 
بساحة األمم املتحدة أعلن خاللها احملتجون تضامنهم مع 

نشطاء حراك الريف، رافعني أعالما أمازيغية.
كما شهدت كل من مدينة احلسيمة ومنطقة إم��زورن،  حالة 
وقفات  املواطنني،  من  العشرات  تنظيم  بعد  قصوى،  استنفار 
املوقوفني على  احتجاجية، طالبوا من خاللها  بإطالق سراح 
خلفية األحداث التي شهدتها املدينة منذ يوم اجلمعة املاضي.

امللك محمد السادس يدشن بالرباط مركز  االستقبال النهاري ملرضى ألزهامير
   > افريك نيوز * الرباط 

ال��س��ادس، يوم  امل��ل��ك محمد  أش���رف 
بالرباط،  النهضة  بحي  ماي   28 األحد 
النهاري  االستقبال  مركز  تدشني  على 
مل��رض��ى أل��زه��امي��ر، امل��ن��ج��ز م��ن ط��رف 
للتضامن  اخل��ام��س  م��ح��م��د  م��ؤس��س��ة 
 باستثمار إجمالي قدره 9 ماليني درهم.
من  األول  امل����ش����روع،  ه����ذا  وي��ع��ك��س 
السياسة  اململكة،  مستوى  على  نوعه 
امللك  ينتهجها  التي  للقرب  االجتماعية 
الساكنة  لفائدة  وذلك  السادس،  محمد 
معيقة  ظ��روف صحية  من  تعاني  التي 
واملنحدرين من أوساط هشة، حيث ميثل 
تصورا جديدا ملشروع طبي- اجتماعي 
ي��ش��م��ل ت��ك��ف��ال م���زدوج���ا ب��األش��خ��اص 
غير  مرحلة  في  امل��رض  بهذا  املصابني 
مبنازلهم،  يعيشون  وال��ذي��ن  متقدمة، 
 إلى جانب مواكبة مرافقيهم األسريني.
ويشكل إجناز مركز االستقبال النهاري 
ملرضى ألزهامير جزءا من برنامج العمل 
اخلامس  محمد  مؤسسة  تنفذه  ال��ذي 
القطاع  دع��م  إل��ى  وال��رام��ي  للتضامن، 
الطبي الوطني، السيما من خالل مشاريع 
تكميلية. اجتماعية  صبغة   تكتسي 
وسيمكن هذا املركز اجلديد، الذي كان 

امللك محمد السادس قد أعطى انطالقة 
أشغال إجنازه بتاريخ 09 يونيو 2016، 
باملرضى  وامل��الئ��م  املندمج  التكفل  من 
األلزهامير،  م��رض  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
م����ن خ�����الل ال����دم����ج ب��ي��ن��م��ا ه����و ط��ب��ي 
واجتماعي ووقائي وعالجي. وسيوفر 

عن  فضال  ج��ودة،  ذات  عالجات  املركز 
وأس��رت��ه  امل��ري��ض  الشخص  مصاحبة 
واملرافقني املنزليني، بغية تيسير الدور 
املنوط بهم إزاء األشخاص املستهدفني 
واإلخبار. التكوين  عبر  عملهم   وتثمني 
للمرضى  يوفر  ال��ذي  امل��رك��ز،  ويسعى 

اس��ت��ق��ب��اال ن��ه��اري��ا ي��س��ت��ف��ي��دون خالله 
م��ن ع��الج��ات غ��ي��ر دوائ��ي��ة ت��ق��وم على 
حت��ف��ي��ز ال���وظ���ائ���ف امل��ع��رف��ي��ة إل����ى أن 
ي���ك���ون مب���ث���اب���ة م���رك���ز رائ�������د، ح��ي��ث 
س��ت��م��ك��ن جت���رب���ت���ه م����ن ت���ك���وي���ن أط���ر 
 ط��ب��ي��ة ل��ف��ائ��دة م��راك��ز أخ����رى مم��اث��ل��ة.

مركز  مب��ح��اذاة  املشيد  املركز  ويتوفر 
بالعجز  املصابني  باألشخاص  التكفل 
احل��رك��ي ال��دم��اغ��ي، ع��ل��ى ق��ط��ب طبي 
 وق���ط���ب ل��ل��م��ص��اح��ب��ة االج��ت��م��اع��ي��ة.
ويقدم القطب الطبي عالجات في الطب 
العام، والطب النفسي، والطب النفسي 
احل���رك���ي، وط���ب األع���ص���اب، وت��ق��ومي 
ال��ط��ب��ي. بينما  ال��ن��ط��ق، وال��ت��روي��ض 
االجتماعية،  املصاحبة  قطب  يشتمل 
حجر الزاوية لهذا املركز، على ورشات 
مخصصة لألشخاص املرضى )احملاكاة 
واملرافقون  الفني(،  التفتح  الذهنية، 
)ال��ت��ك��وي��ن وال��ت��ح��س��ي��س(. وب��وس��ع 
امل��رض��ى وامل��راف��ق��ني، أي��ض��ا، حضور 
ورشات مشتركة من أجل تعزيز الصلة 
بينهم. األسرية  والعالقة   االجتماعية 
النهاري  االستقبال  م��رك��ز  أجن��ز  وق��د 
بني  شراكة  إطار  في  ألزهامير  ملرضى 
للتضامن  اخل��ام��س  محمد  م��ؤس��س��ة 
وم��ج��ل��س ع��م��ال��ة ال���رب���اط. وس��ت��ؤم��ن 
امل��غ��رب-  جمعية  امل��رك��ز  ه���ذا  تسيير 
الصحة. وزارة  م��ن  ب��دع��م   أل��زه��امي��ر، 
يشار إلى أن بداية العمل باملركز ستعرف 
التكفل ب 20 حالة، من الطورين 1 و2، 
علما أن طاقة استقبال املركز اإلجمالية 

تقدر ب 100 مستفيد.

أمير املؤمنني امللك محمد السادس يترأس يوم األحد بالقصر 
امللكي بالرباط افتتاح الدروس احلسنية الرمضانية

امللكية  القصور  أعلنت وزارة 
والتشريفات واألوسمة أن أمير 
السادس  محمد  امللك  املؤمنني 

ن��ص��ره ال��ل��ه وأي�����ده س��ي��ت��رأس 
يوم غد األح��د 28 م��اي، افتتاح 
الرمضانية  احلسنية  ال���دروس 

مبدينة  العامر  امللكي  بالقصر 
الرباط.

وف���ي ي��ل��ي ن��ص ب���الغ وزارة 

والتشريفات  امللكية  ال��ق��ص��ور 
واألوس�������م�������ة ب�����ه�����ذا ال����ش����أن 
امللكية  ال��ق��ص��ور  وزارة  »تعلن 
والتشريفات واألوسمة أن أمير 
امللك  اجلاللة  صاحب  املؤمنني 
م��ح��م��د ال���س���ادس ن���ص���ره ال��ل��ه 
وأيده سيترأس افتتاح الدروس 
بالقصر  الرمضانية  احلسنية 
امللكي العامر مبدينة الرباط يوم 
األحد 2 رمضان األبرك 1438 ه� 

موافق 28 ماي 2017 م.
االفتتاحي  ال���درس  وسيلقي 
األوق��اف  وزي��ر  التوفيق،  أحمد 
متناوال  اإلس��الم��ي��ة،  وال��ش��ؤون 
بالدرس والتحليل موضوع »دور 
علماء املغرب في حماية الهوية 
احلديث  من  انطالقا  الوطنية« 
ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف »ي��ح��م��ل ه��ذا 
العلم من كل خلف عدوله، ينفون 
وانتحال  الغالني،  حتريف  عنه 

املبطلني، وتأويل اجلاهلني«.
وس���ي���ب���ث ال�������درس ال��دي��ن��ي 
م��ب��اش��رة ع��ل��ى أم����واج اإلذاع����ة 
الوطنية وشاشة التلفزة ابتداء 
م���ن ال���س���اع���ة اخل���ام���س���ة و45 
دقيقة من مساء يوم غد األحد 2 

رمضان األبرك 1438 ه�«.
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احلزب املغربي الليبرالي يندد بالتراجعات احلقوقية في اململكة
> افريك نيوز * الرباط *

املغربي،  الليبرالي  احل��زب  ندد    
ب��ت��ن��ام��ي م��ظ��اه��ر ال��ق��م��ع واإلس����اءة 
بحقوقهم،  امل��ط��ال��ب��ني  للمحتجني 
وس��ي��اس��ة ال��ت��خ��وي��ن واالت���ه���ام���ات 
أجنبية،  جلهات  بالعمالة  الباطلة 
رئيس  تصريحات  إث��ر  على  وذل���ك 
األغلبية،  أح��زاب  وزعماء  احلكومة 

بتخوين سكان احلسيمة.
امل��ع��ن��ي، بتقدمي  وط��ال��ب احل���زب 

اعتذارهم  املعنيني  املسؤولني  ذات 
وت����ق����دمي����ه����م اس���ت���ق���ال���ت���ه���م م��ن 
اعتبار  على  احلكومية  مناصبهم 
إال  الوضع  ت��زد  لم  تصريحاتهم  أن 

سوءا.
واستنكر احلزب الليبرالي املغربي، 
التدخل الدامي غير املسبوق في حق 
نقابة االحتاد العام للشغالني حلزب 
مؤمترها،  تنظيم  أث��ن��اء  االستقالل 
أصبحت  البلطجة  أن  ي��دل  ما  وه��و 
ب��ه مل��واج��ه��ة ك��ل من  س��ل��وك��ا معلنا 

يعارض السياسة احلكومية، رافضا 
الوطني  له نائب املنسق  ما تعرض 
للحزب املغربي، إسحاق شارية، من 
من  مجموعة  يد  على  شنيع  اعتداء 

أصحاب السوابق.
وعبر احلزب عن تضامنه مع كافة 
واالقتصادية  االجتماعية  املطالب 
املشروعة لضحايا الفقر والتهميش 
واالح���ت���ك���ار االق����ت����ص����ادي، س���واء 
وامل���دن  ال��ن��اظ��ور  أو  احلسيمة  ف��ي 

املجاورة.

التقرير السنوي لبنك »كريدي سويس« 
يؤكد تزايد نسبة الثراء الفاحش 

ملليارديرات املغرب ب13 في املائة  
> افريك نيوز * الرباط *

أض����ح����ى     
امل�����ل�����ي�����اردي�����رات 
تزايد  في  املغاربة 
نتيجة  م��ض��ط��رد، 
التي  االخ���ت���االت 
ت���ط���ال االق��ت��س��ام 
ال����ع����ادل ل��ل��ث��روة، 
زادت  ب����ح����ي����ث 
إلى  ه���ؤالء،  نسبة 
درج���ة أن ع��دده��م 
قفز من ملياردير واحد لعام 2011، ليصل إلى 14 مليارديرا 
امل��ائ��ة وفق  ف��ي  ب��زي��ادة كبيرة وصلت ح��وال��ي 13  ع��ام 2014، 
معطيات التقرير السنوي لبنك “كريدي سويس”، مؤكدا أن هؤالء 
التحقوا بطابور األغنياء وحولوا أو هربوا أموالهم الطائلة على 
السويسرية. بالبنوك  ال��راق��دة  واملستترة  الغامضة   حساباتهم 
وإذا كانت أعداد املليارديرات في تناقص مستمر بإيطاليا وفرنسا 
املغرب  مليارديرات  فإن  مثا،  وإسبانيا  وكندا  والسويد  وأملانيا 
واإلم��ارات  واليابان  أمريكا  أثرياء  مع  منافسة حادة  في  دخلوا 

بشكل أثار زوبعة من التساؤالت والدهشة.

> افريك نيوز * الرباط *

 أكد رئيس احلكومة، سعد الدين العثماني، 
يوم الثالثاء 23 ماي بالرباط، ضرورة التوفر 
ع��ل��ى ال��وس��ائ��ل امل��ن��اس��ب��ة م��ن أج���ل اخ��ت��ي��ار 
مشاريع االستثمار األكثر مردودية ومساهمة 
في التنمية على املستويني الترابي والوطني. 
افتتاح  ترأس حفل  الذي  العثماني  واعتبر 
ورشة دولية حول االستثمار العمومي الناجع 
ومستدامة  مدمجة  ت��راب��ي��ة  تنمية  أج��ل  م��ن 
باملغرب«، أنه »من الضروري حتديد املمارسات 
اجليدة وجتسيدها بغرض جتنيب املؤسسات 
العامة اخلسائر التي تتكبدها عبر االستثمار 

في مشاريع ضعيفة املردودية«.
وأضاف أن اململكة جنحت، خالل السنوات 
اإلصالحات  من  إط��الق سلسلة  في  األخ��ي��رة، 
واالجتماعية  االقتصادية  املجاالت  تهم  التي 
والسياسية والترابية، موضحا أن االستثمار 
النمو  ف��ي  م��ح��وري  ب��دور  يضطلع  العمومي 

االقتصادي والتنمية االجتماعية.
ك��م��ا أوض����ح، ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق، أن معدل 
االستثمار اإلجمالي )اخلاص والعام( حتسن 
ليبلغ  األخيرة  السنوات  خالل  ملحوظ  بشكل 
أزي���د م��ن 30 ف��ي امل��ائ��ة م��ن ال��ن��اجت الداخلي 
اخل���ام ح��ال��ي��ا، م��ا م��ك��ن م��ن ت��ط��وي��ر البنيات 
األس��اس��ي��ة وال��ن��ه��وض ب��ال��ص��ادرات وإط��الق 
وتعزيز  م��ن��اط��ق  ع���دة  ف��ي  مهيكلة  م��ش��اري��ع 

النسيج االقتصادي املغربي.
وعلى الرغم من هذه الدينامية، الحظ رئيس 
احلكومة أن االستثمار العام لم يكن له الوقع 
االقتصادي  النمو  لوتيرة  بالنسبة  املطلوب 

مقارنة مع ما يسجل في دول أخرى صاعدة، 
وامل��ردودي��ة  الفعالية  مسألة  أن  على  م��ش��ددا 

تطرح بقوة على صعيد االستثمار العمومي.
الترابية،  التفاوتات  إل��ى  العثماني  ونبه 
البي-جهوي  التضامن  ص��ن��دوق  ب��أن  م��ذك��را 
يعد أحد آليات معاجلة هذه الظاهرة من خالل 

توزيع عادل للموارد.
وأك���د ع��ل��ى ض����رورة ال��ت��وف��ر ع��ل��ى سياسة 
ت��وازن بني اجلهات على  إقامة  تروم  عمومية 

مستوى التنمية السوسيو-اقتصادية.
واملالية،  االقتصاد  وزي��ر  أب��رز  جانبه،  من 
املبالغ  ح��ول  امل��ش��اورات  أن  بوسعيد،  محمد 

الضخمة لالستثمار العمومي تقود غالبا الى 
فتح نقاش حول أثرها على املديونية.

وأضاف »بدون مديونية لم نكن لننجز عدة 
الطرق  مشاريع مهيكلة وبنيات أساسية مثل 
السيارة واملوانئ«. وأشار إلى أن القسط األكبر 
املؤسسات  عاتق  على  يقع  املديونية  هذه  من 
العمومية، مسجال أن خمسة مؤسسات متثل 

80 في املائة من املديونية.
)املعامل  »إك��ور«  مؤشر  إلى  الوزير  وتطرق 
فعالية  يقيس  ال���ذي  ل��ل��رأس��م��ال(  ال��ه��ام��ش��ي 
اس��ت��خ��دام ال���رأس���م���ال، م��ض��ي��ف��ا أن امل��غ��رب 
أن  العلم  مع  وح��دات  ست  من  أعلى  يتموقع 

مؤشر »إكور« ضعيف يرادف استخداما فعاال 
للموارد من حيث الرأسمال واالستثمار.

وزارت��ه  أن  بوسعيد  أعلن  أخ��رى،  من جهة 
»مشروع  نظام  وض��ع  بصدد  العاملي  والبنك 
ت���دب���ي���ر االس���ت���ث���م���ار« ال������ذي ي��ت��ي��ح ت��رت��ي��ب 
االستثمارات حسب األولوية بحسب تأثيرها 

على النمو.
م��ن قبل  التي تنظم  ال��ورش��ة،  وت���روم ه��ذه 
التعاون  ومنظمة  احلكومة  رئ��اس��ة  مصالح 
وزارة  م��ع  ب��ش��راك��ة  االق��ت��ص��ادي��ة،  والتنمية 
والسكنى  والتعمير  الوطني  ال��ت��راب  إع���داد 
وسياسة املدينة، اإلعداد النضمام املغرب الى 
توصية هذه املنظمة حول االستثمار العمومي 

الفعال.
احلوار  محاور  أحد  التوصية  هذه  وتشكل 
التنمية  سياسات  حول  واملنظمة  املغرب  بني 

الترابية.
وش��ارك في هذه الورشة، فضال عن ممثلي 
وخبراء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
مختلف  احل��ك��وم��ة، ممثلو  رئ��اس��ة  وم��ص��ال��ح 
العمومي  االس��ت��ث��م��ار  م��ج��االت  ف��ي  الفاعلني 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ت��راب��ي��ة )ال��ق��ط��اع��ات ال���وزاري���ة، 
والبيئي،  واالجتماعي  االق��ت��ص��ادي  املجلس 
ملقاوالت  العام  االحت��اد  الترابية،  اجلماعات 
وانعاش  اجلهوية  التنمية  وك���االت  امل��غ��رب، 

االستثمار.
ال��ورش��ة ح��ول ثالث  ه��ذه  برنامج  ومتحور 
االستثمار  أولويات  »ترتيب  تناولت  جلسات 
العمومية  االستثمارات  و«متويل  العمومي« 
العمومية  االستثمارات  و«تنسيق  الترابية« 
لتعزيز  القطاعات واملستويات احلكومية  بني 

فعاليتها«.

انتخاب حكيمة احليطي رئيسة منتدبة لألممية الليبرالية

> افريك نيوز * الرباط *

السياسي  املكتب  عضو  انتخبت     
للحركة الشعبية، حكيمة احليطي، رئيسة 
على  وذل��ك  الليبرالية،  لألممية  منتدبة 

هامش فعاليات املؤمتر السبعني لألممية 
و21   18 بني  ما  انعقد  ال��ذي  الليبرالية 
م��اي اجل���اري ب��دول��ة أن���دورة ومبشاركة 

أحزاب ليبرالية من مختلف القارات. 
وأوضح بالغ حلزب احلركة الشعبية، 

ال��ذي عرف  املؤمتر  على هامش  أن��ه مت، 
كل من حكيمة احليطي ومحمد  مشاركة 
أوزين ومحمد مبديع ومحمد الغراس عن 
عضو  انتخاب  أيضا  املغربي،  اجلانب 
محمد  السيد  للحزب،  الوطني  املجلس 

الغراس، نائبا لرئيس األممية.
» احليطي « على  انتخاب  أن  وأض��اف 
ك��أول  ال��دول��ي��ة،  الليبرالية  املنظمة  ه��رم 
س��ي��دة ع��رب��ي��ة إف��ري��ق��ي��ة حت��ظ��ى بشرف 
تضم  ال��ت��ي  الليبرالية  األمم��ي��ة  رئ��اس��ة 
ليبرالي  س��ي��اس��ي  ح���زب   100 م��ن  أزي���د 
من مختلف دول العالم، ومحمد الغراس 
أن  شأنه  من  الرئيس،  نائب  منصب  في 
في  املوازية  احلزبية  الدبلوماسية  يعزز 
الدفاع عن الشرعية املغربية في القضية 

الوطنية.
وس���ج���ل ال���ب���الغ أن ه����ذا االن��ت��خ��اب 
سيساهم في تعزيز عالقات التعاون بني 
العالم  في  الليبرالية  األح��زاب  مكونات 
كما  على وجه اخلصوص،  إفريقيا  وفي 
مبنجزات  ال��ت��ع��ري��ف  ف��ي  سيساهم  أن���ه 
امل���غ���رب ف���ي م���ج���االت ح��ق��وق اإلن��س��ان 
والتنمية االقتصادية واالجتماعية حتت 

رعاية امللك محمد السادس.

العثماني : االستثمار العمومي يضطلع بدور محوري في النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية
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سعد الدين العثماني : احلكومة تعتزم مأسسة اللجنة الوطنية ملكافحة 
الفساد كآلية للحكامة ترمي إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

> افريك نيوز * الرباط *

     ذكر رئيس احلكومة، السيد سعد 
ال��دي��ن ال��ع��ث��م��ان��ي، ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، أن 
احلكومة تعتزم مأسسة اللجنة الوطنية 
ترمي  للحكامة  كآلية  ال��ف��س��اد  ملكافحة 
الفساد.  ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  تعزيز   إل��ى 
معرض  ف��ي  العثماني،  السيد  وأوض���ح 
احل��ي��اة  تخليق  ح���ول  أس��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  رده 
ال��ع��ام��ة ت��ق��دم��ت ب��ه��ا ف���رق م��ن األغلبية 
وامل��ع��ارض��ة مبجلس ال��ن��واب، ف��ي إط��ار 
بالسياسة  املتعلقة  الشهرية  اجللسة 
التي تندرج في  اللجنة،  العامة، أن هذه 
الوطنية  االستراتيجية  تنزيل  س��ي��اق 
تتبع  مهمة  ستتولى  ال��ف��س��اد،  ملكافحة 
وتنفيذ مختلف التوجهات االستراتيجية 
وال���ت���داب���ي���ر وامل���ش���اري���ع واإلج��������راءات 
ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ع��زي��ز ال���ن���زاه���ة وم��ك��اف��ح��ة 
والشفافية.  التخليق  قيم  ونشر   الفساد 
ستضطلع،  ال��ل��ج��ن��ة  ه���ذه  أن  وأض����اف 
القطاعات  مواكبة مختلف  أيضا، مبهام 
العمومية  ال��س��ي��اس��ة  ب��ب��رام��ج  امل��ع��ن��ي��ة 
أنه  م��ب��رزا  ال��ف��س��اد،  مبكافحة  املتعلقة 
مشروع  على  ق��ري��ب��ا،  امل��ص��ادق��ة،  ستتم 
اللجنة  ه��ذه  ب��إح��داث  املتعلق  امل��رس��وم 
 واألج����ه����زة ال��ف��رع��ي��ة امل���س���اع���دة ل��ه��ا. 
وأكد أن إحداث هذا اإلطار املؤسساتي، 
السلطات احلكومية  الذي يضم مختلف 
مبكافحة  املعنية  والهيئات  واملؤسسات 
الفساد وممثلي املجتمع املدني والقطاع 
احلكومة،  رئيس  رئاسة  حتت  اخل��اص، 

س��ي��م��ك��ن م����ن ت��ت��ب��ع م��خ��ت��ل��ف ب���رام���ج 
ال��ف��س��اد،  مكافحة  وت��داب��ي��ر  وإج�����راءات 
هذه  وتنزيل  تنفيذ  وكذا ضمان دميومة 
اإلجن���از.  م��س��ت��وي��ات  وتقييم   امل��ش��اري��ع 
االستراتيجية  إن  احلكومة  رئيس  وقال 
صادقت  التي  الفساد،  ملكافحة  الوطنية 
 ،2015 دجنبر  في شهر  احلكومة  عليها 
ت��رم��ي إل���ى احل���د م���ن ال��ف��س��اد، بشكل 
2025، وت��ع��زي��ز ثقة  أف��ق  ف��ي  م��ل��م��وس، 
امل���واط���ن���ني ف���ي امل���ؤس���س���ات م���ن خ��الل 
بشكل  تنازلي  منحى  ف��ي  الفساد  جعل 
املجتمع  ثقة  وتعزيز  ومستمر،  ملموس 
ال���دول���ي ل��ت��ح��س��ني ت��رت��ي��ب امل���غ���رب في 
ال��ص��ل��ة.  ذات  ال���دول���ي���ة   ال��ت��ص��ن��ي��ف��ات 
وأضاف أن هذه االستراتيجية الوطنية، 
التي تعتمد، على اخلصوص، مرجعيات 
وامل��ب��ادئ  السامية  امللكية  التوجيهات 
تشمل  م��ح��اور  على  ترتكز  الدستورية، 
إل��ى جانب  وال��زج��ر  وال��وق��اي��ة  احلكامة 
والتكوين.  والتربية  والتوعية   التواصل 
والتدابير  اإلج����راءات  مختلف  وتنتظم 
في  االستراتيجية  ه��ذه  تتضمنها  التي 
 10 ف��ي  تتشكل  مشروعا   230 م��ن  أزي��د 
سنوات.   10 م��دى  على  رئيسية  برامج 
منها،  املتوخاة  األه���داف  لتحقيق  ومت، 
اع���ت���م���اد م��ن��ه��ج��ي��ة ت���ق���وم ع��ل��ى إع��ط��اء 
األولوية للمجاالت األكثر عرضة للفساد، 
وحت���دي���د امل��س��ؤول��ي��ات وحت���دي���د آج���ال 
االستراتيجية.  ب��رام��ج  مختلف   لتنزيل 
محاربة  أن  العثماني  ال��س��ي��د  واع��ت��ب��ر 
ال���ف���س���اد وت���خ���ل���ي���ق احل����ي����اة ال��ع��ام��ة 

إرادة  يستوجب  وم��ع��ق��د  ط��وي��ل  م��س��ار 
تشمل  جماعية  وتعبئة  قوية  سياسية 
عن  فضال  والهيئات،  اإلدارات  مختلف 
امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي واإلع�����الم وامل��واط��ن��ني 
الفساد.  مسببات  على  القضاء  أجل   من 
بتأكيد  ال���ص���دد،  ه���ذا  ف��ي  واس��ت��ش��ه��د، 
السادس،  محمد  امللك  اجلاللة  صاحب 
ال��ذك��رى  امل��ل��ك��ي مبناسبة  اخل��ط��اب  ف��ي 
محاربة  بأن  املجيد،  العرش  لعيد  ال17 
 : واملجتمع  ال��دول��ة  »قضية  هي  الفساد 
تفعيل  خ��الل  م��ن  مبؤسساتها،  ال��دول��ة 
الظاهرة  هذه  حملاربة  القانونية  اآلليات 
اخل���ط���ي���رة، وجت������رمي ك����ل م��ظ��اه��ره��ا، 
املفسدين،  أي���دي  ع��ل��ى  ب��ق��وة  وال��ض��رب 
وامل��ج��ت��م��ع ب��ك��ل م��ك��ون��ات��ه، م���ن خ��الل 

والتربية  ممارسيها،  وف��ض��ح  رفضها، 
على االبتعاد منها، مع استحضار مبادئ 
ديننا احلنيف، والقيم املغربية األصيلة، 
والكرامة«.  والنزاهة  العفة  على   القائمة 
وأورد السيد العثماني عددا من اإلجراءات 
الوالية  خ��الل  احلكومة  اتخذتها  التي 
على اخلصوص، وضع  منها،  السابقة/ 
للتبليغ عن الرشوة الذي  الرقم األخضر 
تعتزم احلكومة حتويله إلى مركز للنداء، 
التوظيف  م��ب��اراة  تعميم  مبدأ  وتفعيل 
من  ع��دد  وإص���دار  العمومية،  بالوظيفة 
القوانني ذات الصلة، فضال عن التفاعل 
مت  حيث  واحلكامة  الرقابة  هيئات  م��ع 
خالل 2016 تسجيل 2992 متابعة تتعلق 
بجرائم الفساد، فضال عن إحالة املجلس 

األعلى للحسابات 57 قضية على وزارة 
القضاء.  على  جميعها  أحيلت   ال��ع��دل 
ودع�����ت ف����رق امل���ع���ارض���ة، ف���ي م��ع��رض 
احلكومة،  رئ��ي��س  ج���واب  على  تعليقها 
ه���ذه األخ���ي���رة )احل��ك��وم��ة( إل���ى ت��ف��ادى 
الرضا عن الذات بشأن قضايا مجتمعية 
محورية من قبيل محاربة الفساد، مبرزة 
اإلداري  ال��ف��س��اد  تشمل  اآلف���ة  ه���ذه  أن 
 وخ����رق ال���ق���ان���ون واس���ت���غ���الل ال��ن��ف��وذ. 
وان���ت���ق���دت ت��دب��ي��ر احل��ك��وم��ة ال��س��اب��ق��ة 
العامة  احل��ي��اة  تخليق  مللف  واحل��ال��ي��ة 
وم���ح���ارب���ة ال��ف��س��اد و«اق���ت���ص���اره على 
إج��راءات  اتخاذ  دون  الشعارات  بعض 
التي  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  م��ن  ملموسة حت��د 
مطالبة  واالق���ت���ص���اد«،  باملجتمع  ت��ض��ر 
مبباشرة إصالح شامل للمرفق العمومي 
وت��ب��س��ي��ط امل��س��اط��ر اإلداري�������ة وت��ل��ب��ي��ة 
 حاجيات املواطنني االدارية بشكل سريع. 
من جهتها، أبرزت فرق األغلبية األهمية 
املواطنني  يكتسيها رضا  التي  القصوى 
ع���ن اخل���دم���ات ال��ع��م��وم��ي��ة ال��ت��ي دع��ت 
بدورها إلى تسريعها وجتويدها، مطالبة 
االدارة بتلبية حاجيات املواطنني بشكل 
امل��واط��ن��ني.   س��ري��ع وت��ق��ري��ب االدارة م��ن 
واق��ت��رح��ت م��ع��اجل��ة ق��ض��اي��ا وح��اج��ي��ات 
املواطنني محليا والبناء على املكتسبات 
مكافحة  مجال  في  املغرب  حققها  التي 
الفساد، مؤكدة أن االستراتيجية الوطنية 
عبأت  وومتازة  »واع��دة  الفساد  ملكافحة 
إجراءات وإمكانية مالية ال تنكر«، ودعت 

احلكومة إلى تفعيلها بشكل جيد. 

بالغ .. املديرية العامة 
لألمن الوطني تعاملت 

مع منع عقد نشاط نقابي 
بالرباط من منظور 

قانوني صرف
لألمن  العامة  املديرية  أك��دت     
تعاملت مع منع عقد  أنها  الوطني 
منظور  م��ن  بالرباط  نقابي  نشاط 
ق���ان���ون���ي ص������رف، وم�����ن زاوي���ت���ه 
مكلفا  باعتبارها جهازا  القضائية، 
بتطبيق القانون، وذلك بعيدا عن أية 
خلفية سياسية أو نقابية، وبتجرد 
تام عن طبيعة النشاط وصفة أطراف 
«   Advertisement   «  القضية 
التأكيد  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  وج���ددت 
القوة  عناصر  تدخل  ب��أن  ب��الغ  في 
ال��ع��م��وم��ي��ة إلي���ق���اف ان��ع��ق��اد ه��ذا 
لتعليمات  ت��ن��ف��ي��ذا  ك���ان  ال��ن��ش��اط، 
العامة  النيابة  عن  ص��ادرة  كتابية 
باحملكمة االبتدائية بالرباط، والتي 
ق��ض��ت ب��ات��خ��اذ امل��ت��ع��ني ط��ب��ق��ا ملا 
ضمان  أجل  من  القانون،  يقتضيه 
ت��ن��ف��ي��ذ األم����ر ال���ص���ادر ع���ن وك��ي��ل 
امل��ل��ك ب��س��ال وال��ق��اض��ي ب«ت��وف��ي��ر 
املؤازرة الالزمة للمفوض القضائي 
املرفق«. االستعجالي  لألمر   تنفيذا 
تطبيق  على  أن��ه حرصا  وأض��اف��ت 
في  الصادرة  العامة  النيابة  أوام��ر 
املوضوع، وتنفيذا ملقررات السلطة 
منطوق  وأن  خ��اص��ة  ال��ق��ض��ائ��ي��ة، 
بإيقاف  قضى  االستعجالي  احلكم 
امل��ذك��ور  النقابي  ال��ن��ش��اط  ان��ع��ق��اد 
إلى غاية البت في جوهر الدعوى، 
فقد قامت والية أمن الرباط بتوفير 
مل���ؤازرة  العمومية  ال��ق��وة  عناصر 
مأمور التنفيذ وضمان تنفيذ احلكم 

القضائي املذكور.

األميرة لالسلمى تتسلم بالرباط امليدالية 
الذهبية ملنظمة الصحة العاملية

> افريك نيوز * الرباط * 
   

    تسلمت األميرة لال سلمى، رئيسة مؤسسة 
مرفوقة  ال��س��رط��ان،  وع��الج  للوقاية  لالسلمى 
بالرباط،  اخلميس  اليوم  خديجة،  لال  باألميرة 

امليدالية الذهبية ملنظمة الصحة العاملية. 
العامة  امل��دي��رة  تشان،  ومنحت  مارغيريت 
لالسلمى  ل��ألم��ي��رة  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ص��ح��ة  ملنظمة 
سموها  بعمل  اع��ت��راف��ا  امل��ن��ظ��م��ة،  م��ي��دال��ي��ة   ،
وانخراطها في محاربة داء السرطان في املغرب 

وفي العالم.

اخللفي: "احلكومة ستحدث جلنة بني وزارية لتقوية التفاعل مع املبادرات التشريعية للبرملان"
> افريك نيوز * الرباط * 

   قال الوزير املنتدب لدى رئيس 
احل��ك��وم��ة امل��ك��ل��ف ب��ال��ع��الق��ات مع 
الناطق  امل��دن��ي  واملجتمع  ال��ب��رمل��ان 
مصطفى  احلكومة،  باسم  الرسمي 
س��ت��ح��دث  احل���ك���وم���ة  إن  اخل���ل���ف���ي، 
جلنة بني وزارية حتت قيادة رئاسة 
العامة  األم��ان��ة  وعضوية  احلكومة 
املكلفة  املنتدبة  وال���وزارة  للحكومة 
ب��ال��ع��الق��ات م���ع ال���ب���رمل���ان وأي��ض��ا 
وتعمل  املعنية،  الوزارية  القطاعات 
لتقوية  ك��ل ش��ه��ر،  ع��ل��ى االج��ت��م��اع 
التشريعية  امل���ب���ادرة  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل 

للبرملان. 
وأض���اف اخل��ل��ف��ي، ف��ي ب��الغ تاله 
ع��ق��ب ان��ع��ق��اد امل��ج��ل��س األس��ب��وع��ي 
للحكومة اليوم اخلميس، أن املجلس 
اس��ت��م��ع إل���ى ع���رض ت��ق��دم ب���ه يهم 
مقتضى تفعيل املادة 23 من القانون 
ال��ذي  احل��ك��وم��ة،  ل��ع��م��ل  التنظيمي 
ع��ل��ى أن احل��ك��وم��ة تخصص  ي��ن��ص 
كل شهر على األقل اجتماعا لدراسة 
ال��رأي  وإب����داء  ال��ق��وان��ني  مقترحات 

التمكن من  ب��ه��دف  وأي��ض��ا  ح��ول��ه��ا، 
التفاعل مع البرملان. 

أن وضعية  الصدد،  هذا  في  وأب��رز، 
 37 تبلغ  ال��ق��وان��ني ح��ال��ي��ا  م��ق��ت��رح��ات 
مستوى  على   28 املجلسني،  في  نصا 
مستوى  على  و9  املستشارين  مجلس 
مجلس النواب، مشير إلى أن القطاعات 
احلكومية معنية بدراسة هذه املقترحات 

حتى يتم التفاعل مع البرملان. 
كما توقف املجلس، يقول اخللفي، 
عند وضعية العمل الرقابي، حيث مت 
تسجيل إلى غاية اليوم، 1048 سؤاال 
شفويا على مستوى مجلس النواب، 
و463 سؤاال كتابيا منها 228 سؤاال 
مستوى مجلس النواب خالل الفترة 
امل��م��ت��دة م��ن 26 أب��ري��ل إل���ى ال��ي��وم، 

وعقد ثالث جلسات عمومية، و214 
كتابيا  س��ؤاال  و225  شفويا  س��ؤاال 

على مستوى مجلس املستشارين. 
وأك�����د امل��ج��ل��س، ب��امل��ن��اس��ب��ة، أن 
بني  تسود  أن  ينبغي  التي  العالقة 
أن  يجب  النواب  ومجلس  احلكومة 
الدستور،  أحكام  وفق  مؤطرة  تكون 
السلط  بني  الفصل  على  ينص  الذي 
واس��ت��ق��الل ك��ل س��ل��ط��ة ع��ن األخ���رى 
بينهما،  العالقة  في  ال��ت��وازن  وعلى 
وح����ق احل��ك��وم��ة ف���ي ال��ت��ع��ب��ي��ر عن 
القانون  اط���ار  ف��ي  مكفول  مواقفها 
واألن��ظ��م��ة ال��داخ��ل��ي��ة، وع����دم امل��س 

مببادئ التعاون. 
وأضاف املجلس أن الدستور ينص 
على عدم جتاوز املناصفة في توزيع 
ال��ت��وق��ي��ت ب��ني ال��ب��رمل��ان واحل��ك��وم��ة 
والذي أكدته احملكمة الدستورية في 
ال مجال  أنه  على  ق��رار سابق يشدد 
بالتوقيت  املرتبطة  باحلقوق  للمس 
و  ب��احل��ك��وم��ة  األم����ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا 
ال ميكن ب��أي ح��ال م��ن األح����وال ان 
تكون حصة احلكومة أقل من حصة 

املجلس. 
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الرباط حتتفل بالقارة السمراء مبناسبة اليوم االفريقي حتت شعار 
 »نهضة ألجل إفريقيا جديدة ضد احلرب والهشاشة واإلقصاء«

> افريك نيوز * الرباط * 

    اح��ت��ف��ل��ت ال���ق���ارة ال��س��م��راء ي��وم 
اخل��م��ي��س االخ��ي��ر ، ب��ال��ي��وم اإلف��ري��ق��ي 
اختارها  التي  املناسبة  وهي  بالرباط، 
القارة  هذه  أن  على  للتأكيد  مسؤولون 
هي املستقبل، وأنها في طريق التنمية. 
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ش��دد عبد اللطيف 
الدبلوماسية،  املؤسسة  رئيس  حايك، 
إفريقيا  ألج��ل  »نهضة  أس��م��اه  م��ا  على 
ج����دي����دة ض����د احل�������رب وال���ه���ش���اش���ة 
تسير  »اململكة  أن  مضيفا  واإلق��ص��اء«، 
ال��ي��وم بل  ف��ي ه��ذا االجت���اه ليس فقط 
منذ عهد الراحل محمد اخلامس، وهو 
اإلستراتيجية  الرؤية  بفضل  تعزز  ما 

امللكية اليوم«.
ح���اي���ك، ال�����ذي ك����ان ي��ت��ح��دث خ��الل 
اإلفريقي  ال��ي��وم  بفعاليات  االحتفالية 
من  ممثلني  مبشاركة  ب��ال��رب��اط،  ال��ي��وم 
امل��غ��رب يفتخر  ق���ال إن  ث��الث��ني دول����ة، 
القارة اإلفريقية، مضيفا:  إلى  بانتمائه 
في  ض��ارب  بإفريقيا  املغرب  يربط  »م��ا 
التاريخي  »البعد  بأن  مفيدا  التاريخ«، 
لهذه العالقات هو األساس الذي اعتمده 
موجها  ال���ق���ارة،  ص���وب  للتوجه  امل��ل��ك 
إستراتيجية،  أب��ع��اد  ل��ع��دة  االه��ت��م��ام 
ره��ني  امل��غ��رب  مستقبل  أن  وم��ع��ت��ب��را 

مبستقبل أشقائه األفارقة«.
امللكية  ال���زي���ارات  أن  امل��ت��ح��دث  وأك���د 
امل��ت��ك��ررة إل���ى ب��ل��دان داخ���ل ال��ق��ارة ك��ان 
لتقوية  س��ب��ل  إي��ج��اد  ه��و  منها  ال��ه��دف 
التعاون جنوب جنوب، قائال: »ما يوحدنا 

كأفارقة ال يترك املجال لشيء لتفرقتنا«.
نيماغا،  اسماييل  رح��ب  جانبه  م��ن 
سفير جمهورية إفريقيا الوسطى وعميد 
بالرباط،  اإلفريقي  الدبلوماسي  السلك 
ب��ع��ودة امل��غ��رب إل��ى االحت���اد اإلفريقي، 
قائال إنها فرصة من أجل تعزيز التعاون 
واملضي قدما بالقارة، ومن أجل تعزيز 

التعاون جنوب جنوب. 
احتفالية  أن  كلمته  ف��ي  أك��د  نيماغا 
ال���ي���وم ت���أت���ي ل��الح��ت��ف��ال مب���ا أس��م��اه 
قارة  »إفريقيا  قائال:  جديدة«،  »إفريقيا 
اإلرادة  هو  يلزم  ما  وك��ل  والغد،  اليوم 

السياسية للمضي قدما«.
ي��ذك��ر أن احل����دث امل��ن��ظ��م م��ن ط��رف 
أسلوبا  تضمن  الدبلوماسية  املؤسسة 
السمراء؛ وذلك  بالقارة  فريدا لالحتفاء 
عبر تنظيم وليمة غداء تضمنت أشهى 
إعدادها  مت  والتي  اإلفريقية،  األطباق 

من طرف سفراء دول القارة باملغرب.

> افريك نيوز * الرباط *
 

  سجل املكتب التنفيذي لنادي قضاة املغرب 
، في أول تعليق له أن ما تضمنته مقتضيات 
املادة 8 مكرر من مشروع القانون املالي من 
في  الصادرة  القضائية  األحكام  لتنفيذ  منع 
عن  الترابية  واجل��م��اع��ات  ال��دول��ة  مواجهة 
مببدأ  واض��ح��ا  مسا  “يشكل  احلجز  طريق 
ه��ذه  م��ض��ام��ني  أن  معتبرا  ال��س��ل��ط”،  ف��ص��ل 
املادة “آلية خطيرة إلفراغ األحكام واملقررات 
خالفا  وإلزاميتها،  محتواها  من  القضائية 

ألحكام الدستور املغربي«.
النادي أكد أن الدستور ينص صراحة على 
القضاء  عن  الصادرة  النهائية  »األحكام  أن 
أطرافها«،  ب��ني  متييز  دون  للجميع،  ملزمة 
واعتبر ضمن اجتماعه العادي، الذي تدارس 
مضامني مشروع قانون املالية لسنة 2017، 
»أنه  مكرر،   8 امل��ادة  مقتضيات  ذل��ك  في  مبا 

آليات  املعنية وضع  ينتظر من اجلهات  كان 
التنفيذ  عملية  تيسير  على  ق��ادرة  قانونية 
وجتاوز مشكل رفض اإلدارة لتنفيذ األحكام 

القضائية الصادرة في مواجهتها«.
وأبدى النادي مفاجأته بإصدار مقتضيات 
امل����ادة 8 م��ك��رر م��ن م��ش��روع ق��ان��ون املالية 
املذكور، »في مخالفة صريحة ألحكام الدستور 
مثيرا  امللكية«،  للتوجيهات  وك��ذا  املغربي 
انتباه اجلهات املعنية مبسألة التشريع إلى 

خطورة مقتضيات املادة املذكورة.
ودع��ا ال��ن��ادي ف��ي ه��ذا ال��ص��دد إل��ى إع��ادة 
النظر في هذا املقتضى »الذي يشكل تراجعا 
واضحا عن املكتسبات احلقوقية الدستورية 
ومخالفة صريحة للتوجيهات امللكية«، محذرا 
من كونه »مسا باخليار املجتمعي في السير 
نحو بناء مقومات دولة احلق والقانون«؛ كما 
املقررات  تنفيذ  في  ال��ق��دوة  إعطاء  إل��ى  دع��ا 

القضائية واحترام مقتضياتها.
التي  الواسع  االستنكار  مقابل حالة  وفي 

طالت املقتضى اجلديد الذي 
يقود  ال��ذي  الفريق  ب��ه  ج��اء 
احلكومة، أكد إدريس األزمي 
االدري�����س�����ي، رئ���ي���س ف��ري��ق 
املادة  أن  والتنمية،  العدالة 
ال��ت��ي أث����ارت اجل���دل حققت 
التوازن املطلوب بني مبدأين 
وبني  وقانونيني  دستوريني 
اخل��اص��ة  املصلحة  حتقيق 
والعامة، مضيفا أن ذلك جاء 
االحترام  خ��الل حتقيق  »م��ن 
القضائية  لألحكام  الواجب 
تنفيذها  وإلزامية  النهائية 
واخل���واص،  األف���راد  لفائدة 
واحل��ف��اظ ع��ل��ى اس��ت��م��راري��ة 
املرفق العام بأداء مستحقات 
امل������وظ������ف������ني واألع��������������وان 
وال���ش���رك���ات امل��ت��ع��اق��دة مع 
الدولة واجلماعات الترابية، 
العامة  املصلحة  وحت��ق��ي��ق 
ب��ت��وف��ي��ر اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة 

الضرورية للمواطنني«.
له  مرافعة  في  ق��ال  األزم��ي 
حول املادة املذكورة إنه »يتبني من خالل هذه 
التنظيمي  القانون  املتضمنة في  املقتضيات 
لقانون املالية والقوانني التنظيمية للجماعات 
وممتلكات  أم��وال  على  احلجز  أن  الترابية 
القواعد  الترابية يخالف  الدولة واجلماعات 
الدولة  ومحاسبة  ملالية  املنظمة  الدستورية 
صراحة  متنع  والتي  الترابية،  واجلماعات 
بامليزانية  لها  يرخص  لم  نفقة  بأي  االلتزام 
واحتراما  القوانني  »هذه  أن  مبرزا  املعنية«، 
منها لهذه القواعد، وضمانا منها في الوقت 
بابا  فتحت  النهائية،  األحكام  لتنفيذ  نفسه 
خاصا بتنفيذ األحكام القضائية في ميزانية 
الدولة، كما جعلت من النفقات املتعلقة بتنفيذ 
ضد  الصادرة  القضائية  واألحكام  القرارات 
تسجل  إجبارية  نفقات  الترابية  اجلماعات 
طائلة  حت��ت  الترابية  اجلماعات  مبيزانية 

رفض امليزانية وعدم التأشير عليها«.

عائشة الشنا تفجر فضيحة  
تخلي برملانيني عن أبنائهم 
نتيجة تورطهم في عالقات 

غير شرعية
 >  افريك نيوز * الرباط *

  ف����ج����رت ع���ائ���ش���ة ال����ش����ن����ا، رئ���ي���س���ة ج��م��ع��ي��ة 
الثقيل،  ال��ع��ي��ار  م��ن  فضيحة  ال��ن��س��وي،  ال��ت��ض��ام��ن 
ع��ن��دم��ا ك��ش��ف��ت ع��ن ت��خ��ل��ي ب��رمل��ان��ي��ني ع��ن أب��ن��ائ��ه��م، 
 ن��ت��ي��ج��ة ع����الق����ات غ���ي���ر ش���رع���ي���ة ت����ورط����وا ف��ي��ه��ا.
الثالثاء،  أم��س  ألقتها  كلمة  خ��الل  الشنا  أك��دت  وق��د 
التي  »بينكم«،  الوطنية  احلملة  انطالقة  إعطاء  خالل 
االجتماعية  الصعوبات  وتخطي  معاجلة  إلى  تهدف 
والثقافية املختلفة وبعض التمثالت السلبية السائدة 
العازبات،  األم��ه��ات  جت��اه  االجتماعية  األوس���اط  ف��ي 
عنهم. املتخلى  البرملانيني  أبناء  بتربية  تتكلف   أنها 
وق��ال��ت ال��ش��ن��ا خ���الل ان��ط��الق احل��م��ل��ة ال��ت��ي يشرف 
عليها االئتالف اجلمعوي من أجل احلق في احلماية 
األسرية، »أمتنى أن أحافظ على حكمتي وأن ال أفضح 
ربيت  وأن��ا  البرملان  في  يجلسون  الذين  البرملانيني 
أوالده��م وأرب��ي أوالده���م«، وأض��اف��ت: »ل��دي أس��رار ال 
سياسية  شخصيات  وإمن��ا  البرملانيني  فقط  تخص 

كبيرة، لن أفصح عنها، وسأحملها إلى قبري«. 

املكتب التنفيذي لنادي قضاة املغرب »األحكام النهائية الصادرة 
عن القضاء ملزمة للجميع.. دون متييز بني أطرافها«

قضايا
ومجتمع
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أخبار الرباط وسال
أخبار الرباط

وسال

جامع املعتصم  يطلع مجموعة من طلبة وأساتذة املدرسة العليا للعلوم االقتصادية 
والتجارية بفرنسا على اختصاصات اجلماعة ومجاالت تدخلها وإمكانياتها ومؤهالتها

> افريك نيوز * سال  *

املعتصم  جامع  السيد  استقبل     
 24 ي��وم األرب��ع��اء  رئيس جماعة سال 
2017 بالقاعة الكبرى للجماعة،  ماي 
املدرسة  وأساتذة  طلبة  من  مجموعة 
والتجارية  االقتصادية  للعلوم  العليا 
بفرنسا. وقد حضر هذا اللقاء السيد 
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف س����ودو ن��ائ��ب رئ��ي��س 
للمصالح  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  اجل��م��اع��ة، 
اجلماعية ومدير ديوان السيد الرئيس 

وعدد من موظفي اجلماعة.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة إلطالع 
اجلماعة  اختصاصات  على  الطلبة 
وم����ج����االت ت��دخ��ل��ه��ا وإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا 

ومؤهالتها، وإلى جانب ذلك 
املشاريع  أهم  املعتصم  السيد  قدم 
ال��ت��ن��م��وي��ة امل��ن��ج��زة داخ�����ل ال��ن��ف��وذ 
في  التي  للجماعة واألوراش  الترابي 

املستقبلية  وامل��ش��اري��ع  االجن���از  ط��ور 
في املجاالت االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية والبيئية.
كما تفاعل السيد الرئيس مع األسئلة 
التي طرحها الطلبة واألساتذة حيث قدم 
توضيحات حول سبل تنمية اجلماعة 

االستثمار  إمكانيات جذب  مركزا على 
وخلق مناصب الشغل وإعادة االعتبار 
للموروث الثقافي والتاريخي للمدينة. 
جامع  السيد  ق��دم  اللقاء  نهاية  وف��ي 
والطلبة  األس���ات���ذة  ملمثلي  املعتصم 

هدايا تذكارية رمزية.

سال.. عملية تكليف السيد 
مصطفى رابيا بتسيير شؤون 

املديرية االقليمية لوزارة 
الشباب و الرياضة بسال

> افريك نيوز * سال *

دار  برحاب   2017 مايو   26 املوافق  السبت  اليوم،  نظم 
ش��ؤون  تسيير  م��ه��ام  تسليم  حفل  س��ال،  تابريكت  ش��ب��اب 
املديرية االقليمية لوزارة الشباب و الرياضة بتراب عمالة 
سال بني السيد عالل رشاد املدير االقليمي السابق، و الذي 

أحيل مؤخرا على التقاعد، و األستاذ مصطفى رابيا.
و قد ترأس احلفل السيد رئيس مصلحة املوظفني، و ذلك 
و  بسال  االقليمية  املديرية  موظفني  من  مهم  عدد  بحضور 
فعاليات  و  بسال،  الشباب  دور  م��دراء  إلى  إضافة  الرباط، 

املجتمع املدني.
تأتي  املهمة،  اس��ت��الم  عملية  أن  إل��ى  اإلش���ارة  و جت��در 
املرحلة و استمرارية  لتدبير  القانونية  الكتمال اإلج��راءات 
املؤسسات  وف��اء  م��دى  من  تأكدا  إقليميا،  املؤسسة  إدارة 

بالتزاماتها.

> افريك نيوز * سال 

رئيس  املعتصم  جامع  كشف   
مؤسسة التعاون “العاصمة”، أن 
دفتر التحمالت اخلاص بالتدبير 
ال��ذي  امل��ف��وض للنقل احل��ض��ري، 
صادقت عليه املؤسسة باإلجماع، 
على  ، نص  االخير  األربعاء  يوم 
ض�����رورة ت��وف��ي��ر ال��ش��رك��ة ال��ت��ي 
سيقع اختيارها، ألسطول ال يقل 
عن 600 حافلة جديدة، بدل 300 

أسطول  ضمن  حاليا  امل��وج��ودة 
“استاريو”.

نظام  أن   املعتصم،  وأوض���ح 
املصادقة  متت  ال��ذي  االستشارة 
ع��ل��ي��ه ض��م��ن دف���ت���ر ال��ت��ح��م��الت 
م��ع��اي��ي��ر  أن  ي����ؤك����د  اجل�����دي�����د، 
البرنامج  على  ستبنى  االنتقاء، 
االس���ت���ث���م���اري، ال�����ذي ت��ق��ت��رح��ه 
النقل  تدبير  في  الراغبة  الشركة 
احلضري مبدن الرباط سال متارة 
التعرفة  نظام  وعلى  الصخيرات 
امل��ق��دم، وع��ل��ى ج���ودة اخل��دم��ات 

وعلى مستوى املؤشرات  التقنية  
للحافالت اجلديدة.

وأض�����اف امل��ت��ح��دث ذات�����ه، أن 
م���ن ض��م��ن ال����ش����روط ال���واج���ب 
االل���ت���زام ب��ه��ا م���ن ق��ب��ل ال��ش��رك��ة 
التي ستتولى تدبير قطاع النقل 
وسال  الرباط  مدن  في  احلضري 
و متارة والصخيرات، هي توفر 
احلافالت اجلديدة على موصفات 
تقنية ذات جودة عالية، لتحسني 
وضمان  املواطنني،  تنقل  ش��روط 
سالمتهم، لتجاوز األزمة اخلانقة 

التي يعرفها حاليا هذا القطاع.
ال��ت��ح��م��الت  دف���ت���ر  أن  وت���اب���ع 
اجلديد، نص على امتناع الشركة 
التي سيتم اختيارها، عن إجراء 
للتعرفة،  االقتصادية  امل��راج��ع��ة 
مبرزا أن امليثاق اجلديد تطرق إلى 
ما سمي ب�«املراجعات التعاقدية«، 
التي تتيح للشركة اقتراح زيادات 
أو تخفيضات في التعرفة، والتي 
ال يجب أن تقل عن سنتني، حيث 
سيتم انتقاء الشركة بناء على ما 

تقترحه بهذا اخلصوص.

ي��ض��ي��ف  االت�����ف�����اق،  مت  كما  
احتفاظ  ض��رورة  على  املعتصم، 
العمال  بأغلب  القادمة،  الشركة 
لتفادي  احلاليني،  واملستخدمني 
إلى  مشيرا  للعطالة،  تعريضهم 
التي  الشركة  رغبت  في حال  أنه 
سيقع االختيار لها لتدبير قطاع 
التخلي عن  في  النقل احلضري، 
املستخدمني، فستتحملهم  بعض 
شركة »ستاريو« إلى حني تسوية 
مؤسسة  م��ع  امل��ال��ي��ة  وضعيتها 

تعاون العاصمة.

مؤسسة تعاون العاصمة » تعد بتوفير  600 حافلة جديدة

املعتصم.. أسطول جديد من احلافالت سيرى النور 
قريبا بالرباط - ســال وبتعرفة جديدة 

> افريك نيوز * سال *

مؤسسة  م��ج��ل��س    ص����ادق 
ال����ت����ع����اون ب�����ني اجل���م���اع���ات 
“ال���ع���اص���م���ة” ي����وم االرب���ع���اء 
التحمالت  دفتر  على   ، االخير 
اخلاص بالتدبير املفوض للنقل 
احلضري باحلافالت، باملناسبة 
املعتصم  جامع  األستاذ  صرح 
مدينة  وعمدة  املؤسسة  رئيس 

س��ال ل��وس��ائ��ل اإلع����الم، م��ب��رزا 
بذلك أهم الشروط ومحاور دفتر 
ال��ت��ح��م��الت. ق��ائ��ال: األس��ط��ول 
اجلديد أهم ما فيه أنه سيصل 
أن  ون���ري���د  ح��اف��ل��ة   600 إل����ى 
تشتغل هذه الشركة في ظروف 
أخرى  ونقطة  وشروط جديدة، 
ع��رف��ت��ه��ا ه����ذه االت��ف��اق��ي��ة هي 
أن  موضحا  التعرفة  مراجعة 
الشركة التي ستأتي حدد ثمن 

التعرفة معها في أربعة دراهم 
دراهم،  أربعة  من  بدل  ونصف 
ابتداءا من فاحت غشت من هذه 

السنة.
ال���ش���رط اآلخ�����ر ي��ج��ب على 
الشركة أن حتسن من خدماتها 
وت��ق��ل��ي��ص امل����دة ال��زم��ن��ي��ة بني 
احلافالت حتى ال يطول انتظار 
قبل مع  م��ن  ك��ان  كما  ال��رك��اب 
ش���رك���ة س���ت���اري���و. وه�����ذه هي 
التحمالت  دف��ت��ر  م��ح��اور  أه���م 

وشروطه :
االستثماري،  البرنامج  أوال: 
ال��س��ن��ة األول�����ى: ت��أه��ي��ل 300 
حافلة   100 إض��اف��ة  و  حافلة 

جديدة ؛ 
* ال��س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة: إدخ���ال 
100 حافلة جديدة؛ بني السنة 
الرابعة و السادسة يتم جتديد 
300 حافلة مبعدل 100 حافلة 
ك����ل س���ن���ة. ل��ي��ص��ي��ر م��ج��م��وع 
احلافالت اجلديدة 600 حافلة.
*السنة الثالثة : إدخال 100 
األسطول  يصبح  حيث  حافلة 

مكونا من 600 حافلة؛ 
عدم  التعريفة.  نظام  ثانيا: 
االقتصادية  باملراجعة  السماح 

العمل  اس��ت��م��رار  للتعريفة؛- 
تاريخ  في  املعتمدة  بالتعريفة 
العقد ملدة ال تقل عن 12 شهرا 
التعاقدية  املراجعة  اعتماد  ؛ 
ل��ل��ت��ع��ري��ف��ة و اع��ت��ب��اره��ا أح��د 

أسس اختيار املفوض له.
ثالثا: املوارد البشرية. إلزام 
املتعهد اجلديد ببرنامج تأهيل 
و  البشرية  امل����وارد  تكوين  و 
اعتماد اتفاقية جماعية لضمان 
بتلشركة  االج��ت��م��اع��ي  ال��س��ل��م 
اجل������دي������دة؛- ع�����دم ال���س���م���اح 
ب���ال���ت���وظ���ي���ف خ�������ارج الئ��ح��ة 
م��س��ت��خ��دم��ي س���ت���اري���و؛ إل����زام 
خالل  م��ن  العاصمة  مؤسسة 
شركة ستاريو بأداء ما بذمتها 
م���ن م��س��ت��ح��ق��ات و م��ت��أخ��رات 

لفائدة املستخدمني.
 300 أن  اإلش�����ارة  جت���در  و 
تأهيلها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ح��اف��ل��ة، 
ل��ه، سيؤدى  امل��ف��وض  م��ن قبل 
درهم   10000 استعمالها  عن 
شهريا لصالح شركة ستاريو، 
املداخيل سيتم صرفها  و هذه 
ف��ي ت��س��دي��د دي����ون ال��ش��رك��ة و 
مبستحقات  يتعلق  ما  خاصة 

املستخدمني.
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سحب أزيد من 128 طنا من املواد الغذائية 
الفاسدة بجهة الرباط- سال – القنيطرة  

> افريك نيوز * الرباط *

من  ك��ل��غ   118 و  ط��ن��ا   128 س��ح��ب  مت    
املواد الغذائية الفاسدة أو التي انتهت مدة 
الرباط سال  األس��واق بجهة  صالحيتها من 
من  األول��ى  األربعة  األشهر  خ��الل  القنيطرة 
السنة اجلارية، وذلك بحسب ما أعلنت عنه 
للسالمة  الوطني  للمكتب  اجلهوية  املديرية 

الصحية للمنتجات الغذائية.
وبحسب ما أوضحه بالغ للمديرية اجلهوية 
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 
املراقبة أسفرت خالل  الغذائية، فإن عمليات 
األشهر األربعة األولى من السنة اجلارية عن 
كلغ   81225 بني  تتوزع  فاسدة  م��واد  سحب 
من اللحوم احلمراء و 39834 كلغ من اللحوم 
و  اللحوم  من مشتقات  كلغ   513 و  البيضاء 

4938 كلغ من منتجات احلليب ومشتقاته و 
36 كلغ من العسل و113 كلغ أو 1860 وحدة 

من بيض االستهالك.
وكالة  حسب  العمليات،  ه��ذه  مكنت  كما 
وسحب   حجز  م��ن  لألنباء،  العربي  امل��غ��رب 
كلغ  و167  الغذائية  ال��زي��وت  م��ن  كلغ   450
من الدقيق ومشتقاته و399 كلغ من الفواكه 
من  ك��ل��غ  و4  ال��ت��واب��ل  ك��ل��غ  و131  اجل���اف���ة 
البسكويت  النباتية و18 كلغ من  املصبرات 
ال��ع��واص��ر  م���ن  ل��ت��ر  و274  واحل���ل���وي���ات 
واملشروبات الغازية و16 كلغ من املنتوجات 

الغذائية املختلفة.
فيما قامت فرق املراقبة التابعة للمديرية 
ب 3960 زيارة ميدانية للمراقبة مت خاللها 
ب��ي��ع وك����ذا وح���دات  ن��ق��ط��ة  م��راق��ب��ة 6074 

التصنيع باإلضافة إلى املطاعم اجلماعية.

وزارة التربية توجه مذكرة ملديري األكادمييات 
بخصوص أوقات الدراسة خالل شهر رمضان

> افريك نيوز * الرباط *

   وجهت وزارة التربية الوطنية 
العالي  والتعليم  املهني  والتكوين 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ، م���ذك���رة إل��ى 
م���دي���ري األك���ادمي���ي���ات اجل��ه��وي��ة 
بخصوص  وال��ت��ك��وي��ن،  ل��ل��ت��رب��ي��ة 
أوقات الدراسة خالل شهر رمضان 

للموسم الدراسي 2016/2017.
وأوض��ح��ت ال����وزارة، ف��ي بالغ 
لها، أنه بالنسبة للسلك اإلبتدائي، 
 30 ب�  سيتم تأخير وقت الدخول 

دقيقة خالل في الفترة الصباحية، 
30 دقيقة  ب�  وتقدمي وقت اخلروج 
في الفترة املسائية، على أساس أن 
التوقيت  ه��ذا  تطبيق  يتم 

في  امل��ن��اس��ب  التخفيض  ب��إج��راء 
احلصص املقررة ملختلف الوحدات 
تكييف  مي��ك��ن  ك��م��ا  ال����دراس����ي����ة، 
م��ع خصوصيات  احل��ص��ص  ه���ذه 
بالوسط  ال��دراس��ة 

القروي.
وف���ي���م���ا ي��خ��ص 
ال��س��ل��ك ال��ث��ان��وي 
اإلعدادي والثانوي 
فستكون  التأهيلي، 
أوق�������ات ال����دراس����ة 
رمضان  شهر  خالل 

محددة كالتالي:
و أك���دت ال����وزارة 
ف����ي م���ذك���رت���ه���ا، أن 
ه������ذا ال���ت���وق���ي���ت ال 
يعني مواقيت إجراء 
االم��ت��ح��ان��ات ك��م��ا مت 
حتديدها في املذكرات 
االس������ت������دع������اءات  و 
ال��وزارة  عن  الصادرة 
ف��ي  امل����ت����ض����م����ن����ة  و 
االستدعاءات الصادرة 
ع������ن األك�����ادمي�����ي�����ات 
اجل��ه��وي��ة ل��ل��ت��رب��ي��ة و 

التكوين.

ترامب يسعى إلعادة ضبط العالقات مع العالم اإلسالمي
> افريك نيوز * الرباط *

    وسط عاصفة تتشكل في الداخل 
س��ي��ح��اول ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي دون��ال��د 
ترامب اليوم األحد إعادة ضبط العالقات 
مهاجمة  ب��ع��د  اإلس���الم���ي  ال��ع��ال��م  م���ع 
املسلمني مرارا خالل حملته االنتخابية 
العام املاضي ومحاولة منع كثيرين من 

السفر إلى الواليات املتحدة.
ويشمل خطاب ترامب بعد ظهر اليوم 
اإلسالمية  العربية  القمة  أم���ام  األح���د 
لتوحيد  للمسلمني  مناشدات  األمريكية 
اإلسالميني  خلطر  للتصدي  صفوفهم 

املتشددين.
اإلدارة  ف���ي  ك��ب��ي��ر  م���س���ؤول  وق�����ال 
الرئيسية  ت��رام��ب  ف��ك��رة  إن  األم��ري��ك��ي��ة 
للوحدة  ال��دع��وة  ستكون  اخل��ط��اب  ف��ي 
ملواجهة  املسلمني  حاجة  عن  واحلديث 

التطرف.
وحتى وقت متأخر أمس السبت كان 
وح���ذره  ل��ل��ت��ع��دي��الت  اخل��ط��اب يخضع 
تلك  اس��ت��خ��دام  م��ن  مستشاريه  بعض 

العبارة
في  األول���ى  احملطة  ه��ي  والسعودية 
أن  منذ  األول��ى  ترامب اخلارجية  جولة 
تولى الرئاسة وتستغرق تسعة أيام في 

الشرق األوسط وأوروبا.
خالل  املسلمني  غضب  ترامب  وأث��ار 
بالدعوة  ال��رئ��اس��ة  الن��ت��خ��اب��ات  حملته 

إلى منع دخولهم إلى الواليات املتحدة. 
وعرقلت احملاكم محاوالته املبكرة بعد أن 

تولى الرئاسة ملنع دخول األشخاص من 
سبع دول يغلب على سكانها املسلمون 

إلى الواليات املتحدة.
اليوم  ت��رام��ب  يجتمع  أن  امل��ق��رر  م��ن 
ل��دول  التعاون  ق��ادة مجلس  م��ع  األح��د 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ف���ي إط�����ار ج��ه��وده 
للتصدي إلي��ران بقوة عربية على غرار 

حلف شمال األطلسي.
وسينشئ ترامب والقادة أيضا مركزا 
املتشددين  ق���درة  على  للقضاء  ي��ه��دف 

اإلسالميني على نشر رسالتهم.
منفصلة  اجتماعات  ترامب  وسيعقد 
م���ع زع���م���اء ال��ب��ح��ري��ن وق���ط���ر وم��ص��ر 

والكويت وسلطنة عمان.

« RMA »املدرسة املغربية لعلوم املهندس تفوز باجلائزة األولى في »هاكاثون 
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فازت املدرسة املغربية لعلوم املهندس 
 »RMA هاكاثون«  في  األول��ى  باجلائزة 
احلدث الذي يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر 
مجال  في  البرمجيات  لتطوير  غيرهم  و 
تكنولوجيا املعلومات، وهو أول برنامج 
تسريع التكنولوجيا املغربية في التأمني 
.AssurTech التكنولوجي أو ما يسمى 
»ف����ري����ق األح��������الم« مل��خ��ت��ب��ر »س���م���ارت���ي 
لعلوم  املغربية  للمدرسة  »ال��ت��اب��ع  الب 
باختراع  التحكيم  جلنة  املهندس  أقنع 

» وهو   Construction Senstenna  «
بأنظمة  مرتبط  للبناء  تكنولوجي  ابتكار 
ات��ص��االت اجل��ي��ل اخل��ام��س وخصوصا 
مجال األجسام املتصلة أو تقنيات إنترنت 
بتقنيات  يقوم  البرنامج  ه��ذا  األش��ي��اء. 
عملياتية دون استشعار )sensorless( و 
يستخدم إلعادة تدوير موجات RF ألنظمة 
مختلفة  أن���واع  ع��ن  للكشف  االت��ص��االت 
اللجوء  دون  الفيزيائية  ال��ك��م��ي��ات  م��ن 
هذا  تطبيق  معني.  استشعار  جهاز  إل��ى 
سيوفر   AssurTech مجال  في  االبتكار 
التأمني  لبرامج  املؤمنة  الرقمنة  عملية 

وس��ي��ح��رص ع��ل��ى اس��ت��م��راري��ة ال��وق��اي��ة 
املباني  ل��ف��ق��دان  الرئيسية  امل��خ��اط��ر  م��ن 

واإلنشاءات الهندسية املدنية.
جائزة هاكاثون لم تعرف فقط مشاركة 
طلبة مهندسني  ولكن أيضا املهنيني في 
التكنولوجي  واخلبراء  التأمني  مجال 
وال���ش���رك���ات ال��ن��اش��ئ��ة ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل��ع��ل��وم��ات ح��ي��ث أش���رف ع��ل��ى تأطير 
امل��ل��ك��ي��ة  إدارة  م���ن  ط���اق���م  ال���ب���رن���ام���ج 
ل��ل��ت��أم��ني ط�����وال 48 س��اع��ة  امل��غ��رب��ي��ة 
 املاضية من العمل املكثف بدون توقف.
وق�����د ت��س��ل��م ف���ري���ق األح�������الم مل��خ��ت��ب��ر 
رئيس  قبل  من  الب  اجلائزة  سمارتي 
زوي��ر  ال��س��ي��د  امل��غ��رب��ي  للتأمني  روي����ال 
ال��ف��ائ��زي��ن  ك��م��ا  سيستفيد  ب��ي��ن��س��اي��د، 
أي��ض��ا، م��ن ت��ك��وي��ن ودع���م إلخ��ت��راع��ه��م 
وتكنولوجيا  جتاريا  تسويقه  أجل  من 
 وذل������ك م����ن أج�����ل ت���ط���وي���ر ع��رض��ه��م.
لعلوم  املغربية  املدرسة  االش��ارة  جتدر 
امل��ه��ن��دس ق���د ف�����ازت ق��ب��ل ذل����ك مطلع 
عبر  أف��ري��ق��ي��ا  ال��ش��ه��ر  بهاكاثون  ه���ذا 
املعلوميات  هندسة  في  الطالب  ممثلها 
وال��ش��ب��ك��ات ن���ور ت��ش��واي��ب��ي م��ن خ��الل 
ثالثي  اجل��ن��ني«  إيكوغرافي  مشروعه« 
 Senstenna تقنية  عبر  وذل��ك  األب��ع��اد 
الف��ت��ح��اص امل���وج���ات ف���وق ال��ص��وت��ي��ة 

للجنني.
> عن املدرسة املغربية لعلوم املهندس

الرباط..  موثقة تختلس 16 مليار من 
ودائع الزبناء  وتفر إلى فنلندا 
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يوم  ب��ال��رب��اط،  االبتدائية  احملكمة  شرعت   
االث��ن��ني االخ��ي��ر ، ف��ي ال��ن��ظ��ر ف��ي م��ل��ف يرتبط 
ب��اخ��ت��الس��ات ودائ����ع زب��ن��اء م��ن ط���رف موثقة 
شريك  شقيقها،وهو  مليار،وسيمثل  ب�16  تقدر 
بعدما  احملكمة،  ام��ام  عقارية  مشاريع  في  لها، 
معلومات  ت���داول  اث��ر  ملفه،  ع��ن  ملفها  فصلت 
حقها  في  وأص��درت  فنلندا،  الى  مغادرتها  عن 

الضابطة القضائية مذكرة بحث وطنية.
يومية  اوردتها  كما  القضية،  تفاصيل  وفي 
»الصباح« في عدد الثالثاء 23 ماي، تقدم مهاجر 
بشكاية الى وكيل امللك بالرباط اتهم فيها املوثقة 
النيابة  بعدها  لتقوم  عليه،  بالنصب  وشقيقها 
 العامة باحالة الشكاية الى الضابطة القضائية.
تقاطر  املغرب،  غ��ادرت  املوثقة  ان  تأكد  وبعدما 
ض��ح��اي��ا آخ������رون ع��ل��ى احمل��ك��م��ة وص���ن���دوق 
التي  ام��وال��ه��م  م��ن  للتأكد  وال��ت��دب��ي��ر  االي����داع 
اودع���ت���ه���ا امل���وث���ق���ة ب��ح��س��اب��ه��ا، اذ اط��ل��ع��ه��م 
 ال���ص���ن���دوق ع��ل��ى ان���ه���ا س��ح��ب��ت 16 م��ل��ي��ارا.
ال��ى امل��ص��در ذات���ه، فصلت احملكمة  واس��ت��ن��ادا 
امل��ت��اب��ع��ة م���ع ش��ق��ي��ق��ه��ا ووج���ه���ت ال��ش��ك��اي��ات 
الصادرة ضدها من قبل الضحايا الذين يقطن 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  وام����رت  بالقنيطرة،  اغلبهم 
بعاصمة الغرب بتحرير مذكرة بحث في حقها 
على الصعيد الوطني، واقر بعض الضحايا ان 
سفرها  ال��ى  تشير  بها  قاموا  التي  التحريات 

عائلتها. م��ن  اف����راد  ي��وج��د  ح��ي��ث  فنلندا   ال���ى 
قاضي  ق���رار  ح��س��ب  امل��وث��ق��ة،  وي��ت��اب��ع شقيق 
التحقيق لدى احملكمة االبتدائية بالرباط بجنح 
النصب واملشاركة في ذلك واملشاركة في خيانة 
االمانة، طبقا لفصول املتابعة 540 و547 و 129 
من القانون اجلنائي، اذ اشار املهاجر الذي فجر 
فضيحة النصب الى انه سبق ان تعرف عليها 
اط���ار مشروع  ف��ي  س��وي��ا  العمل  عليه  واق��ت��رح 
استثماري عقاري، وبعدها اقتنى املصرح قطعة 
شقة،   14 لبناء  بتمارة  ال��وف��اق  بحي  ارض��ي��ة 
نزاعا،  بها  ان  املدني  باحلق  املطالب  ليكشف 
لشقيقته  وسلمها  مليون   300 املتابع  وسحب 
باسمه،  العقاري  املشروع  التي سجلت  املوثقة 
مالية حلل  له سيولة  تكن  لم  املتهم  ان  مضيفا 
املشكل املرتبط بالقطعة االرضية املتنازع عنها، 
مضيفا انه تصرف في امواله، مؤكدا ان تدريسه 
امواله   اختالس  الى  بهما  املشتكى  دفع  بكندا 
الضنني  املشتكي  التدليس،واتهم  ط��ري��ق  ع��ن 
ظل  اذ  منه،  اذن  ب��دون  املشروع  في  بالتصرف 
يستعمل اسمه في جميع االجراءات القضائية 
ب��اس��م��ه. ال��ش��ق��ق  ت��س��ج��ل  ل��م  ان شقيقته   ك��م��ا 
في  الرباط  بابتدائية  التحقيق  قاضي  واعتبر 
ابحاثه النهائية ان العناصر التكوينية للجرائم 
النازلة،  في  متوفرة  الظنني  اجلها  من  املتابع 
ان  تبني  بعدما  فصله  جرى  شقيقته  ملف  وان 
جون  عنها  تبحث  مازالت  القضائية  الضابطة 

جدوى.
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ت��رأس صاحب السمو امللكي األمير    
م��والي رش��ي��د، عصر ي��وم األح��د االخير  
احلسن  ج��ائ��زة  تسليم  ح��ف��ل  ب��ال��رب��اط، 
امل���غ���رب لفنون  ب��ط��ول��ة  ب��رس��م  ال��ث��ان��ي 
حتت  نظمت  التي  التقليدية،  الفروسية 
امللك  اجلاللة  لصاحب  السامية  الرعاية 
محمد السادس باملركب امللكي للفروسية 
 21 إل��ى   15 من  السالم  دار  والتبوريدة 

ماي اجلاري.
ال���دورة  ج��وائ��ز  مجموع  قيمة  وتبلغ 
الثاني  احل��س��ن  جل��ائ��زة  ع��ش��رة  الثامنة 
التقليدية مليون و751  الفروسية  لفنون 
ألف درهم، منها مليون و509 ألف درهم 
لفئة الكبار و241 ألف و500 درهم لفئة 

الشبان.
امللكي  السمو  صاحب  وص��ول  ول��دى 
األم��ي��ر م��والي رشيد إل��ى امل��رك��ب امللكي 
وجد  السالم  دار  والتبوريدة  للفروسية 
س��م��وه ف��ي اس��ت��ق��ب��ال��ه م���والي ع��ب��د الله 
املغربية  امللكية  العلوي، رئيس اجلامعة 

للفروسية.
وب��ع��د أن اس��ت��ع��رض ص��اح��ب السمو 
م����والي رش��ي��د، تشكيلة  األم��ي��ر  امل��ل��ك��ي 
التحية،  ل��ه  أدت  امل��س��اع��دة  ال��ق��وات  م��ن 
عبد  ال��س��ادة  س��م��وه  على  للسالم  ت��ق��دم 
وعزيز  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي���ر  لفتيت  ال��واف��ي 
البحري  والصيد  الفالحة  وزير  أخنوش 
وال��غ��اب��ات،  وامل��ي��اه  ال��ق��روي��ة  والتنمية 
الشباب  وزي��ر  العلمي  الطالبي  ورشيد 

وال���ري���اض���ة، واجل���ن���رال دوك����ور دارم���ي 
حسني بنسليمان، رئيس اللجنة الوطنية 

األوملبية املغربية.
السادة  على سموه،  للسالم  تقدم  كما 
عبد الرحمان بن علي والي جهة الرباط 
الصمد  وعبد  بالنيابة،  القنيطرة  س��ال 
العمراني  وحلسن  اجلهة،  رئيس  سكال 
اجلماعي  املجلس  لرئيس  األول  النائب 
بولعود  الرحمان  وعبد  ال��رب��اط،  ملدينة 
عمالة  م��ج��ل��س  ل��رئ��ي��س  األول  ال��ن��ائ��ب 
ال��رب��اط، وع��ب��د ال��س��الم أح��ي��زون رئيس 

ل)ات��ص��االت  اجلماعية  اإلدارة  مجلس 
ال��ع��ام  امل��دي��ر  الصقلي  وع��م��ر  امل���غ���رب(، 
وكرمي  الفرس،  لتشجيع  امللكية  للشركة 
التجموعتي املدير العام للوكالة الوطنية 
العقاري  وامل��س��ح  ال��ع��ق��اري��ة  للمحافظة 

واخلرائطية.
وحتت تصفيقات اجلمهور الغفير الذي 
للفروسية  امللكي  املركب  إلى  بكثافة  حج 
صاحب  التحق  ال��س��الم،  دار  والتبوريدة 
السمو امللكي األمير موالي رشيد باخليمة 
الشرفية حيث تتبع سموه أطوار املباراة 

لفنون  الثاني  احلسن  جل��ائ��زة  النهائية 
الفروسية التقليدية لفئة الكبار.

الرياضية  التظاهرة  ه��ذه  ختام  وف��ي 
اجلامعة  إش��راف  حتت  املنظمة  الكبرى، 
صاحب  سلم  للفروسية،  املغربية  امللكية 
ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم���ي���ر م�����والي رش��ي��د 
الذهبية برسم جائزة احلسن  امليداليات 
الثاني لفنون الفروسية التقليدية لصنف 
م��الل- بني  جهة  سربة  لفرسان  الكبار 
الفاحتي  ع��زي��ز  امل��ق��دم  برئاسة  خنيفرة 
عن عمالة بني مالل، وامليداليات الفضية 

ل��س��رب��ة ج��ه��ة ال�����دار ال��ب��ي��ض��اء س��ط��ات 
برئاسة املقدم توفيق الناصري من عمالة 
لسربة  البرونزية  امليداليات  و  سطات، 
فراجي  لعرج  املقدم  بقيادة  الشرق  جهة 

من عمالة تاوريرت.
الكبرى،  ال��ت��ظ��اه��رة  ه��ذه  نهاية  وف��ي 
أخذت للفرسان املتوجني في فئة الكبار، 
صورة تذكارية مع صاحب السمو امللكي 

األمير موالي رشيد.
اإلجن��ازات  التباري  برنامج  وتضمن 
حتت  “ال��س��رب��ة”  ف��رس��ان  يحققها  ال��ت��ي 
ق���ي���ادة “امل����ق����دم” وال��ت��ط��اب��ق احل��رك��ي 
أو  »ال��ه��دة  بانضباط  والسير  اجلماعي 
التشويرة«ووحدة حركة البنادق والطلقة 
اجل��م��اع��ي��ة امل���وح���دة ووح�����دة ال��ل��ب��اس 

والسروج.
التنقيط  ف��ي  ب��ع��ني االع��ت��ب��ار  وي��ؤخ��ذ 
ودرج���ة  ال��س��رب��ة  ف��رس��ان  ب��ني  التنسيق 
ال���ت���واص���ل وال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى اجل�����واد، 
والهيأة  ال��رك��وب  طريقة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
معايير  وف��ق  واجل���واد،  للفارس  العامة 
يحددها احلكام التابعون للجامعة امللكية 

املغربية للفروسية.
السادسة عشرة  ال��دورة  لقب  أن  يذكر 
لفنون  الثاني  احلسن  جل��ائ��زة   )2016(
نصيب  م��ن  ك���ان  التقليدية  ال��ف��روس��ي��ة 
السربة التي مثلث جهة بني مالل-خنيفرة 
املقدم عبد اجلليل بوعبادي عن  برئاسة 
عمالة الفقيه بنصالح، في صنف الكبار، 
برئاسة  مالل-خنيفرة  بني  جهة  وسربة 

املقدم زهير بجاط عن عمالة خنيفرة.

األمير موالي رشيد يترأس بالرباط حفل تسليم جائزة احلسن الثاني لفنون 
الفروسية التقليدية »التبوريدة« برسم الدوة الثامنة عشرة.

تتويج سربة املقدم عزيز الفاحتي من جهة بني مالل-خنيفرة جائزة احلسن 
الثاني لفنون الفروسية التقليدية كبطلة للدورة الثامنة عشرة لفئة الكبار 
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   توجت سربة املقدم عزيز الفاحتي من جهة 
بني مالل-خنيفرة عمالة بني مالل، لفئة الكبار، 
بطلة للدورة ال18 جلائزة احلسن الثاني لفنون 
بطولة  برسم  )التبوريدة(،  التقليدية  الفروسية 
املركب  احتضنها  ال��ت��ي   ،2017 لسنة  امل��غ��رب 
امللكي للفروسية والتبوريدة دار السالم بالرباط 

من 15 إلى 21 ماي اجلاري.
الثامنة  ال���دورة  جوائز  مجموع  قيمة  وتبلغ 
الفروسية  لفنون  الثاني  احلسن  عشرة جلائزة 
التقليدية مليون و751 ألف درهم، منها مليون 
الكبار و241 ألف و500  و509 ألف درهم لفئة 

درهم لفئة الشبان.
وتقدمت السربة التي مثلت جهة بني مالل-
التظاهرة  ه��ذه  ف��ي  م��الل  بني  عمالة  خنيفرة 
السامية  ال��رع��اي��ة  حت��ت  املنظمة  ال��ري��اض��ي��ة، 
على  ال��س��ادس،  محمد  امل��ل��ك  اجل��الل��ة  لصاحب 
سربة جهة الدار البيضاء-سطات برئاسة املقدم 
»ميدالية  سطات  عمالة  م��ن  ال��ن��اص��ري  توفيق 
فضية«، وسربة جهة الشرق بقيادة املقدم لعرج 

فراجي من عمالة تاوريرت »ميدالية برونزية«.
الشبان  بفئة  اخلاصة  املنافسات  لقب  وع��اد 
برئاسة  القنيطرة،  س��ال  ال��رب��اط  جهة  لسربة 
الصخيرات  عمالة  ع��ن  ج��ب��وج��ي،  رض��ا  امل��ق��دم 
متارة »ذهبية«، متقدمة على سربة جهة سوس 
م��اس��ة، رف��ق��ة امل��ق��دم ح��م��زة ص��ب��ار، م��ن عمالة 
أكادير »ميدالية فضية«، تليها سربة جهة الدار 
البيضاء سطات، مبعية املقدم هشام متوكل، من 

عمالة سيدي بنور »ميدالية برونزية«.
الشبان  بفئة  اخلاصة  املنافسات  نهاية  وفي 
أشرف موالي عبد الله العلوي، رئيس اجلامعة 
امللكية املغربية للفروسية، على توزيع اجلوائز 

وامليداليات على الفرسان املتوجني.
الرياضية،  التظاهرة  ه��ذه  نهائيات  وعرفت 
املغربية  امللكية  اجل��ام��ع��ة  ط���رف  م��ن  املنظمة 
للفروسية، مشاركة 18 مجموعة )سربة( في فئة 
الكبار، و6 في فئة الشبان متثل مختلف مناطق 

وجهات اململكة.
اإلق��ص��اء  بطريقة  السنة  ه��ذه  دورة  وج���رت 
املباشر، حيث تنافست املجموعات ال18 )كبار(، 
فارسا   15 من  منها  واح��دة  كل  تتشكل  والتي 
إلى  املجموعة،  رئيس  املقدم  يتقدمهم  وفرسا 
تأهل عشر سربات،  الذي عرف  غاية اخلميس، 

إلى الدور الثاني.
أرب��ع سربات  إق��ص��اء  الثاني مت  ال���دور  وف��ي 
وتأهل ست سربات الباقية إلى املباراة النهائية، 

الست  تأهلت خمس سربات من أصل  في حني 
املشاركة في فئة الشبان إلى الدور الثاني الذي 
أربع  تدخل  أن  قبل  أيضا،  السبت  أم��س  ج��رى 

سربات إلى غمار املباراة النهائية.
وعرفت هذه الدورة التي تندرج ضمن البطولة 
الوطنية لفنون الفروسية التقليدية )التبوريدة(، 
مشاركة أجود الفرسان واخليول املغربية فضال 
مختلف  متثل  التي  )سربات(  الفرق  أفضل  عن 

جهات اململكة في فئتي الكبار والشبان.
التي  اإلجن����ازات  ال��ت��ب��اري  برنامج  وتضمن 
يحققها فرسان ” السربة” حتت قيادة ” املقدم” 
بانضباط  والسير  اجلماعي  احلركي  والتطابق 
البنادق  حركة  ووح���دة  التشويرة(  أو  )ال��ه��دة 
اللباس  ووح���دة  امل��وح��دة  اجلماعية  والطلقة 

والسروج.
كما يؤخذ بعني االعتبار التنسيق بني فرسان 
ال��س��رب��ة ودرج����ة ال��ت��واص��ل وال��س��ي��ط��رة على 
والهيأة  الركوب  طريقة  إلى  باإلضافة  اجلواد، 
العامة للفارس واجلواد، وفق معايير يحددها 
املغربية  امللكية  للجامعة  ال��ت��اب��ع��ون  احل��ك��ام 

للفروسية.
ويتم تقييم السربة وفقا لسلم تنقيط من 25 
نقطة، يشمل جودة اخليول )8 نقاط( و السروج 
وجل���ام اخل��ي��ل وال��س��الح )6 ن��ق��اط( و اللباس 
التقليدي )6 نقاط( و وحدة حركة الفرسان )5 

نقاط(.
يؤديها  استعراضات  بثالثة  السربة  وتقوم 
الثقافية و عادات كل  للمميزات  الفرسان طبقا 

منطقة.
ألف   500 الكبار  فئة  في  املغرب  بطل  ون��ال 
ألف  و200  للوصيف  دره��م  أل��ف  و300  دره��م 
دره���م ل��ص��اح��ب امل��ي��دال��ي��ة ال��ب��رون��زي��ة )امل��رك��ز 
الثالث(، فيما نال صاحب املركز الرابع 55 ألف 
دره��م واخل��ام��س 45 أل��ف دره��م ، أم��ا صاحب 

املركز السادس فنال 37 ألفا و500 درهم .
وأحرز أصحاب املراكز من السابع إلى العاشر 
33 ألف درهم لكل سربة، أما أصحاب الرتب من 

11 إلى ال18 فنالوا 30 ألف درهم لكل سربة .
ملسابقات  اجل��ه��وي��ة  اإلق��ص��ائ��ي��ات  أن  ي��ذك��ر 
التبوريدة جرت على مدى أربعة أشهر، مبشاركة 

322 سربة، مثلت مختلف جهات اململكة.
 )2016( عشرة  السابعة  ال���دورة  لقب  وك��ان 
جلائزة احلسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية 
من نصيب السربة التي مثلث جهة بني مالل-
خنيفرة برئاسة املقدم عبد اجلليل بوعبادي عن 
عمالة الفقيه بنصالح، في صنف الكبار، وسربة 
زهير  امل��ق��دم  برئاسة  مالل-خنيفرة  بني  جهة 

بجاط عن عمالة خنيفرة »فئة الشبان«.
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متابعات
قضاياسياسة

متابعاتومجتمع
من هنا
وهناك

متابعات

وفد وزاري هام يصل إلى احلسيمة إلطالق مشاريع ذات طابع 
اقتصادي وتنموي جتاوبا مع حراك الريف

> افريك نيوز * متابعة 
 

  جتاوبا مع مطالب سكان منطقة الريف، 
حل صباح يوم االثنني 22 ماي اجلاري ، 
وفد وزاري، مبدينة احلسيمة ، وذلك في 
مشاريع  إط��الق  احلكومة  مخطط  إط��ار 
ذات طابع اقتصادي وتنموي على أرض 
الواقع ، وضم الوفد الوزاري من حكومة 
سعد الدين العثماني كال من عبد الوافي 
أخنوش  عزيز  الداخلية،  وزي��ر  لفتيت 
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
ال���ق���روي���ة وامل���ي���اه وال���غ���اب���ات، حلسن 
الوردي وزير الصحة، عبد القادر اعمارة 
واللوجستيك  وال��ن��ق��ل  التجهيز  وزي���ر 
وامل�����اء، م��ح��م��د األع�����رج وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة 
التربية  وزي��ر  حصاد  محمد  واالتصال، 
والتعليم  املهني  والتكوين  والوطنية 
ال��ع��ال��ي وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وش��رف��ات 
التجهيز  للدولة لدى وزير  أفيالل كاتبة 
والنقل واللوجستيك واملاء مكلفة باملاء، 
الوطني  للمكتب  العام  املدير  إلى جانب 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب الفاسي 

الفهري.
وف��ي االج��ت��م��اع ال���ذي عقد ي��وم اإلثنني 
”رحب  احلسيمة  عمالة  مبقر   ، االخير 
املهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 
والتعليم العالي والبحث العلمي “محمد 
بإقليم  جامعية  ن��واة  بإنشاء  ح��ص��اد” 
احل��س��ي��م��ة ح��ي��ث ق���ال ع��ط��ي��ون��ا االرض 
ماكسيموم  جامعية،  نواة  ليكوم  نديرو 

متفوتش العام اجلاي”.
ك��م��ا ك��ش��ف “ح���ص���اد” ع���ن ت��وف��ي��ر ما 
قطاع  ف��ي  شغل  منصب   500 ع��ن  يزيد 
و  الفالحة  وزي��ر  زار  جهته  من  التعليم 
ميناء  أخنوش”  “عزيز  البحري  الصيد 
مدينة احلسيمة و اجتمع بالصيادين و 
استمع لشكاويهم و مطالبهم خاصًة ما 
قبل أن يلتحق  يتعلق بسمك “النيكرو” 
ب��اإلج��ت��م��اع ال����ذي ح��ض��ره م��س��ؤول��ني 
م��ن��ت��خ��ب��ني و مم��ث��ل��ني عن  و  م��ح��ل��ي��ني 
في  ش��ارك��وا  نشطاء  و  امل��دن��ي  املجتمع 

اإلحتجاجات
و ق��ال “أخ��ن��وش” أن��ه مت��ت اض��اف��ة ما 
مجموعه 12 الف هكتار لغرس االشجار 
باإلضافة  احلسيمة  اقليم  مستوى  على 

مساعدة  اع��داد سياسة  ان��ه سيتم  ال��ى 
الفالحني الصغار عبر دعمهم في غرس 

وزراعة اراضيهم مبا هو مناسب.
كشف  ال��وردي”  “احلسني  وزير الصحة 

بدوره عن إعادة تهيئة و جتهيز مركز عالج 
مليون   15 بتكلفة  باحلسيمة  ال��س��رط��ان 
أبريل  االشغال  فيه  انطلقت  الذي  و  درهم 

املنصرم وستستمر لثالثة أشهر.

االقليمي  املستشفى  أن  أض���اف  ال����وردي 
محمد اخلامس سيكون جاهزًا نهاية هذا 
العام بزيادة قسم الوالدة،و قسم اجلراحة، 
الوالدة  و جراحة االطفال، و قسم حديثي 
م��ش��ي��رًا إل���ى أن م��ج��ل��س اجل��ه��ة اش��ت��رت 
االنكولوجيا  ملركز  بالنسبة  معدات جديدة 
املصدر  ذات  حسب  سيتم  كما  باحلسيمة 
إنشاء 6 مراكز صحية، و مستشفى اقليمي 
سعته 250 س��ري��ر ب��غ��الف م��ال��ي ي��ق��در ب 
374مليون درهم ابتدأت اشغاله في االشهر 
االنكولوجيا  م��رك��ز  أن  ك��اش��ف��ًا  امل��اض��ي��ة، 
اخلاص باألمراض املستعصية كالسرطان 
سيتم دعمه بالعديد من التجهيزات املهمة 
يشهدها  ال��ت��ي  االح��ت��ج��اج��ات  أن  معتبرًا 

اقليم احلسيمة مشروعة ومنطقية.

لشكر: املؤمتر الوطني العاشر لالحتاد االشتراكي محطة حاسمة تعكس دينامية احلزب
> افريك نيوز * الرباط *

االحتاد  حلزب  األول  الكاتب  أكد 
الشعبية،  ل��ل��ق��وات  االش��ت��راك��ي 
ادريس لشكر، يوم السبت االخير 
الوطني  امل��ؤمت��ر  أن  ببوزنيقة، 
في  ينعقد  ال��ذي  للحزب،  العاشر 
ظ��رف��ي��ة ع��امل��ي��ة وإق��ل��ي��م��ي��ة مليئة 
يشكل  وال��ت��ح��دي��ات،  بالتغيرات 
م��ح��ط��ة ج��دي��دة ح��اس��م��ة تعكس 

دينامية احلزب.
املؤمتر  انعقاد  لشكر خالل  وقال 
اجل��اري(  م��اي   19-21( العاشر 
للشباب  رش��ي��د  م����والي  مب��رك��ب 
شعار  حتت  ببوزنيقة  والطفولة 
»ه���دف���ن���ا: م���غ���رب ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
»هذا  إن  والتضامن«،  واحل��داث��ة 
املؤمتر يندرج في سياق سياسي 

يتسم بالعديد من التغيرات وفترة 
حتول ومساءلة وجتديد ويعكس 
اجليل  يرسم  جديدة  حقبة  ب��روز 

اجلديد معاملها ».
وأبرز أيضا ضرورة التموقع في 
مركز التقدم واحلداثة بهدف رفع 
قيم التضامن والعدالة االجتماعية 

والتسامح والعمل من أجل عالم 
عادال جتاه  ويكون  البيئة  يحمي 
ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة، الس��ي��م��ا منها 

البلدان اإلفريقية.
ودع���ا لشكر أي��ض��ا إل��ى ض��رورة 
»بناء جسور مع مغرب املستقبل، 
مغرب  واالبتكار،  املبادرة  مغرب 

السياسية  مب��ؤس��س��ات��ه  ح��دي��ث 
التي حتفظ هويتها املتعددة«.

كما أشاد الكاتب األول بالدينامية 
نظاما  ال��ت��ي وض��ع��ت  امل��غ��رب��ي��ة 
على  قادرا  وسياسيا  مؤسساتيا 
م��واج��ه��ة ه���ذه األزم�����ة ال��ع��امل��ي��ة 
التحول  أهمية  تقييم  من  ومكن 
ال��س��ي��اس��ي ع���ن ط���ري���ق إج��ب��ار 
لالستماع  السياسيني  الفاعلني 
وال��ت��وف��ر  ال��ش��ب��اب  تطلعات  إل���ى 
ع��ل��ى م��ؤس��س��ات ت��ص��ون ك��رام��ة 

املواطن وحقوقه.
أخرى،  ناحية  من  لشكر،  وتطرق 
إلى املشاكل التي تواجه املجتمع، 
بالهشاشة  يتعلق  ما  في  السيما 
مسلطا  وال��ت��ع��ل��ي��م،  واإلق����ص����اء 
الدميقراطية  دور  على  ال��ض��وء 
املشاركة  إلى ضمان  يرمي  ال��ذي 
للمواطنني  وال��ف��ع��ال��ة  النشيطة 

وي���ت���ب���ن���ى س����ي����اس����ة ال����ع����دال����ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة وامل���س���اواة، فضال 
كل  تناهض  التي  السياسات  عن 

مظاهر التهميش
وأض����اف أن ن��ط��اق اإلص��الح��ات 
واسع ولكن وتيرة تنفيذه بطيئة، 
مشيرا إلى ضرورة تعزيز التنمية 
ال��س��وس��ي��و-اق��ت��ص��ادي��ة. وأك���د 
ال��ص��دد،  ه��ذا  ف��ي  األول،  الكاتب 
للتنمية ال  ن��ظ��ام  ض���رورة وض��ع 
يطمح إلى احلداثة فقط، بل يعمل 
على حتريك قوى اإلنتاج الوطنية 

وتعزيز القدرات.
ك��م��ا أب����رز أن احل���ض���ور ال��ق��وي 
وال��ت��زام االحت��ادي��ني، إل��ى جانب 
في  الدوليني  الضيوف  مشاركة 
التي  املكانة  يؤكد  امل��ؤمت��ر،  ه��ذا 
ي��ح��ت��ل��ه��ا االحت������اد االش���ت���راك���ي 
الساحة  على  الشعبية  ل��ل��ق��وات 

الدولية، مسلطا الضوء على دور 
1500 مؤمتر في اتخاذ القرارات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��اض��ر وم��س��ت��ق��ب��ل 

احلزب. 
وأكد لشكر أن اللجنة التحضيرية 
ق��د س��ه��رت ع��ل��ى اح��ت��رام جميع 
اللجنة  اتخذتها  التي  ال��ق��رارات 
اإلداري������ة، ال��ت��ي ان��ع��ق��دت ف��ي 1 
متحورت،  والتي  املاضي  أبريل 
املساطر  ح��ول  اخل��ص��وص،  على 

وتشكيل املجلس الوطني 
وصادق املشاركون في أشغال هذا 
باألساس  ال��ذي متحور  امل��ؤمت��ر، 
حول تدارس الوضعية السياسية 
ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة وت��وج��ه��ات 
احل��زب ووض��ع توصيات إلع��داد 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
على  ب��اإلج��م��اع  التشكيل،  ل��ه��ذا 
التقريرين األدبي واملالي للحزب.
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األخيرةرياضةوفنون قضاياسياسة

وطنيةومجتمع

قضايا ومجتمع
قضايا

ومجتمع

امللك محمد السادس يترأس حفل التوقيع على اتفاقيتني تتعلقان 
مبشروع أنبوب الغاز نيجيريا- املغرب

> افريك نيوز * الرباط *

    ترأس  امللك محمد السادس،  اليوم 
حفل  ب��ال��رب��اط،  امللكي  بالقصر  االث��ن��ني 
التوقيع على اتفاقيتني تتعلقان مبشروع 
أن���ب���وب ن��ق��ل ال���غ���از ن��ي��ج��ي��ري��ا-امل��غ��رب 
وبالتعاون املغربي- النيجيري في مجال 

األسمدة.
وزير  ألقى  احلفل،  هذا  مستهل     وفي 
السيد  النيجيري  اخل��ارج��ي��ة  ال��ش��ؤون 
يدي جاللة  بني  كلمة  أونياما،  جيوفري 
امل��ل��ك ن��ق��ل م��ن خ��الل��ه��ا حت��ي��ات فخامة 
امللك،  جل��الل��ة  ب��وه��اري  محمدو  السيد 
م��ذك��را ب��ال��زي��ارة األخ��ي��رة التي ق��ام بها 
ق���رر خاللها  ج��الل��ت��ه ألب���وج���ا، وال���ت���ي 
الذي  التعاون  في  قدما  املضي  القائدان 

يجمع البلدين ليشمل مجاالت مختلفة 
التوقيع  أن  أونياما  السيد     وأضاف 
على هاتني االتفاقيتني، بعد بضعة أشهر 
جلمهورية  امللك  جاللة  زي���ارة  م��ن  فقط 
نيجيريا، يشكل دليال على جناح الشراكة 
التي جتمع الرباط بأبوجا، وهو النجاح 
ق��ائ��دي  إرادة  ف��ي  تفسيره  ي��ج��د  ال���ذي 
البلدين حيال تكثيف املشاريع الثنائية.

   بعد ذلك، قدم وزير الشؤون اخلارجية 
بوريطة  ناصر  السيد  الدولي  والتعاون 
نقل  أنبوب  ملشروع  العريضة  اخلطوط 
باملغرب،  نيجيريا  سيربط  ال��ذي  الغاز 
املشتركة  للرؤية  يشكل جتسيدا  وال��ذي 
صاحب  البلدين،  قائدا  يتقاسمها  التي 
وفخامة  ال��س��ادس  محمد  امللك  اجلاللة 
ال��رئ��ي��س ال��ن��ي��ج��ي��ري ال��س��ي��د م��ح��م��دو 
بوهاري، من أجل تعاون مشترك مستدام، 
قائم  اإلفريقية  للقارة  ومتضامن  فاعل 

على التعاون جنوب- جنوب.

   وأضاف السيد بوريطة أن هذا املشروع 
الضخم، الذي سينجز من طرف األفارقة 
ومن أجل األفارقة، يشكل جتسيدا بليغا 
لدبلوماسية الفعل والقول، وجتليا آخر 
في  متحكمة  إلفريقيا  امللك  لرؤية جاللة 

مصيرها واثقة في مستقبلها.
ال��غ��از  ن��ق��ل  أن��ب��وب  ال��وزي��ر أن     وقال 
نيجيريا- املغرب سيكون له وقع إيجابي 
مباشر على أزيد من 300 مليون نسمة، 
مشاريع  ت��س��ري��ع  سيتيح  أن���ه  مسجال 
إفريقيا برمتها، مبا  كهربة منطقة غرب 
تنافسي  إقليمي  إلح��داث سوق  يؤسس 

للكهرباء.
   وأكد الوزير بعد تذكيره بأوجه التقدم 
احملرزة واخلبرة التي متت مراكمتها من 
طرف اململكة في مجال النقل، اللوجستيك 
املتجددة،  والطاقات  التحتية  والبنيات 
املغرب،  نيجيريا-  الغاز  نقل  أنبوب  أن 
الذي يشكل آلية فضلى لتحقيق االندماج 
مشروعا  يعد  اإلقليمية،  للتنمية  وأداة 
املتزايدة  احلاجة  لتلبية  يأتي  مستداما 

ألوروبا حيال تنويع مصادرها الطاقية. 
الشركة  م��دي��ر  استعرض  جهته،     من 
السيد  النيجيرية  الوطنية  البترولية 
العريضة  فاروق سعيد غاربا، اخلطوط 
الغاز،  بأنبوب  املتعلقة  التفاهم  ملذكرة 
امل��وق��ع��ة ال���ي���وم ب���ني امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي 
ل��ل��ه��ي��دروك��ارب��ورات وامل��ع��ادن )امل��غ��رب( 
النيجيرية  الوطنية  البترولية  والشركة 

»نيجيريا«.
حكامة  مساطر  غاربا  السيد     وتناول 
املغرب،  نيجيريا-  الغاز  أنبوب  مشروع 
والهندسة،  اجل��دوى  دراس��ات  وتصميم 
أطراف  مختلف  وواجبات  حقوق  وك��ذا 

هذه الشراكة رابح- رابح.
التعاون  له حول موضوع  كلمة     وفي 
النيجيري في مجال األسمدة،  املغربي- 
سلط رئيس اجلمعية النيجيرية ملنتجي 
السيد  )ف��ي��ب��س��ان(  وم�����زودي األس���م���دة 
ط���وم���اس إي���ت���و، ال���ض���وء ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 
الشريف  املكتب  مجموعة  بني  التعاون 
هذه  أن  مسجال  واجلمعية،  للفوسفاط 

للخبرات  حقيقيا  تبادال  تتيح  الشراكة 
األسمدة  مزيج  بنيات  تطوير  مجال  في 

والتخزين والنقل.
في  أيضا،  التعاون،  ه��ذا     وسيساهم 
ال��ف��الح��ي، السيما من  ال��ق��ط��اع  حت��دي��ث 
خالل استعمال أسمدة ذات جودة تتالءم 
مع نوعية التربة والزراعات النيجيرية.

ال��ع��ام  امل���دي���ر  ت���ط���رق     من ج���ان���ب���ه، 
السيد  النيجيرية  االستثمارية  للسلطة 
أوش��ي أورج��ي، ملوضوع تثمني امل��وارد 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة م���ن أج����ل إن���ت���اج األس��م��دة 
إلى  السياق  هذا  في  وأش��ار  بنيجيريا. 
االستثمارية  السلطة  ب��ني  التعاون  أن 
الشريف  املكتب  ومجموعة  النيجيرية 
وتثمني  اس��ت��ك��ش��اف  سيهم  للفوسفاط 
من  بعدد  امل��وج��ودة  الفوسفاط  مناجم 
أوغون،  »سوكوتو،  النيجيرية  الواليات 

إيدو، إميو«
أورج����ي-  ال��س��ي��د  ي��ض��ي��ف     وهكذا- 
املغربية  نيجيريا من اخلبرة  ستستفيد 

في تطوير قطاع الفوسفاط ببالده.
ال��ع��ام ملجموعة  امل��دي��ر  ال��رئ��ي��س     اما 
امل��ك��ت��ب ال��ش��ري��ف ل��ل��ف��وس��ف��اط ال��س��ي��د 
م��ص��ط��ف��ى ال���ت���راب، ف��أك��د أن ال��ش��راك��ة 
تشكل  ونيجيريا  امل��غ��رب  ب��ني  امل��ب��رم��ة 

منوذجا للتعاون جنوب- جنوب.
ه��ذه  أن  إل���ى  ال��ت��راب  ال��س��ي��د     وأشار 
القيمة  سلسلة  مجموع  تهم  ال��ش��راك��ة 
ال��ف��الح��ي��ة، ان��ط��الق��ا م���ن ب���ل���ورة صيغ 
ال��ت��رب��ة  ط��ب��ي��ع��ة  م���ع  ت���ت���الءم  للتسميد 
وال����زراع����ات ال��ن��ي��ج��ي��ري��ة، وص����وال إل��ى 
النيجيرية  ال��س��وق  ف��ي  ت��وف��ر األس��م��دة 
ووض�����ع ت��داب��ي��ر مل��ص��اح��ب��ة ال��ف��الح��ني 
احملليني » املختبرات التعليمية املتنقلة، 

أغريبوستر »
يدخل  ال��ذي  التعاون  ه��ذا     كما سيمكن 

اإلن��ت��اج  مضاعفة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة،  مرحلته 
احمللي من األسمدة، وذلك من خالل إحداث 
األساسية،  الكيماوية  للمنتوجات  أرضية 
النيجيرية  السوق  تزويد  تأمني  ثم،  ومن 
باألسمدة بأسعار تنافسية ودعم املسارات 

احمللية للتوزيع.
امل��ل��ك، مراسم  ت���رأس ج��الل��ة     إثر ذل���ك، 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون تتعلق 
بأنبوب الغاز الرابط بني املغرب ونيجيريا. 
ووقع هذه االتفاقية املديرة العامة للمكتب 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ه��ي��دروك��ارب��ورات وامل��ع��ادن 
ال��س��ي��دة أم��ي��ن��ة ب��ن��خ��ض��رة، وال��رئ��ي��س 
الوطنية  البترولية  للشركة  العام  املدير 

النيجيرية السيد مياكانتي كاكاال بارو. 
بني  املوقعة  الثانية  الوثيقة     وتتعلق 
بني  اتفاق  ببروتوكول  امللك  جاللة  ي��دي 
للفوسفاط  ال��ش��ري��ف  امل��ك��ت��ب  م��ج��م��وع��ة 
إنتاج  ق��درات  تعزيز  أجل  من  و)فيبسان( 
كل  وق��ع��ه  بنيجيريا،  األس��م��دة  وت��وزي��ع 
وطوماس  التراب  مصطفى  السيدين  من 

إيتو.
بعرض  ال��ذي متيز  احلفل  ه��ذا     حضر 
العائدات  يبرزان  مؤسساتيني  شريطني 
ال��س��وس��ي��و- اق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��م��ش��روع��ني 
اإلقليمي  امل��س��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ومكاسبهما 
وال���دول���ي، ب��اخل��ص��وص، ك��ل م��ن رئيس 
احل���ك���وم���ة، ورئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب، 
وأع��ض��اء  اجل��الل��ة،  ص��اح��ب  ومستشارو 
وممثلو  ه��ام،  نيجيري  ووف��د  احلكومة، 
الدول أعضاء املجموعة االقتصادية لدول 
الهيئة  وأعضاء  )سيدياو(،  إفريقيا  غرب 
الدبلوماسية املعتمدة بالرباط، إلى جانب 

عدد من سامي الشخصيات.
   وفي ختام هذه املراسم، أقام جاللة امللك 
الشخصيات  ش��رف  على  استقبال  حفل 

احلاضرة.

> افريك نيوز * الرباط *

لال سلمى،  األميرة  امللكي  السمو     أشرفت صاحبة 
بيكاسو”  “أم��ام  معرض  تدشني  على  االثنني،  اليوم 
وامل��ع��اص��ر  احل��دي��ث  للفن  ال��س��ادس  محمد  مبتحف 

بالرباط.
ويضم هذا املعرض، املنظم من طرف املؤسسة الوطنية 
بيكاسو-  ال��وط��ن��ي  امل��ت��ح��ف  م��ع  ب��ت��ع��اون  للمتاحف 
ب��اري��س، أك��ث��ر م��ن م��ائ��ة ع��م��ل )ل��وح��ات ومنحوتات 
مصدرها  ومطبوعات(  ورس��وم��ات  وص��ور  وخزفيات 

مجموعات املتحف الوطني بيكاسو بباريس.
لال  األميرة  امللكي  السمو  قامت صاحبة  وباملناسبة، 
سلمى، رفقة رئيس املؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي 
قطبي وأعضاء املؤسسة واملتحف بزيارة املعرض قبل 

أن تأخذ سموها صورة تذكارية باملناسبة.
كما تسلمت صاحبة السمو امللكي دليال حول بيكاسو 
املعرض،  مندوبي  أحد  ميكاييل،  أن��دروال  السيدة  من 
الوطنية  باملؤسسة  املسؤولة  مكوار،  منى  والسيدة 

للمتاحف.
وتسلمت سموها أيضا طابعا بريديا يخلد للمعرض، 
من السيدة هند األيوبي، احملافظة املساعدة باملؤسسة 
لكريسا،  الزهراء  فاطمة  للمتاحف، والسيدة  الوطنية 

مسؤولة البرمجة باملؤسسة.
منها  واح���د  ك��ل  يعكس  قسما   11 امل��ع��رض  وي��ض��م 
كرونولوجية  رحلة  بيكاسو، ضمن  عبقرية  من  جزءا 
ما  أف��ض��ل  على  تركز   ذات���ه  اآلن  ف��ي  وموضوعاتية 
أبدعه بيكاسو بني التشكيل والنحت والرسم والنقش 
واخلزف والصور املطبوعة والتصوير الفوتوغرافي.

وابتداء من سنوات شباب بيكاسو وحتى بورتريهاته 
مناسبة  الذاتية األخيرة، يعد معرض “أمام بيكاسو” 

طاملا  الذي  ل”النموذج”  الغني  املفهوم  حول  للتفكير 
استكشفه بيكاسو وعاد إليه مرار خالل حياته.

يزواج  الذي  املتعدد االختصاصات،  املعرض  ويعطي 
ال��رس��م والنحت وال��ن��ق��ش، إج��م��اال رؤي��ة شاملة  ب��ني 
حياته  مسيرة  ط��وال  بيكاسو  أبدعه  ما  مجموع  عن 

الفنية.
ولدى وصولها للمتحف، استعرضت صاحبة السمو 
امللكي األميرة لال سلمى تشكيلة من القوات املساعدة 
التي أدت لسموها التحية، قبل أن تتقدم للسالم على 
سموها الكاتبة العامة لوزارة السياحة والنقل اجلوي 
والصناعة التقليدية واالقتصاد الرقمي، والكاتب العام 
الرباط-سال- جهة  ووالي  واالتصال،  الثقافة  لوزارة 
مجلس  ورئيس  سال،  عمالة  عامل  بالنيابة  القنيطرة 
عمالة الرباط، والنائب األول لرئيس املجلس اجلماعي 

ملدينة الرباط ورئيس املؤسسة الوطنية للمتاحف.
للفنون  العام  املدير  سموها  على  للسالم  تقدم  كما 
اجلميلة والتراث الثقافي إلسبانيا، لويس الفوينتي، 
ال��ش��ؤون  ب����وزارة  الثقافية  للعالقات  ال��ع��ام  وامل��دي��ر 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون اإلس��ب��ان��ي��ة روب��ي��رط��و فاليرا، 
ورئيس مؤسسة أونوارت، ميغيل أنخيل موراتينوس، 
ورئيس معهد العالم العربي جاك النغ، والفنان شارل 
بباريس  بيكاسو  الوطني  املتحف  ورئيس  أزن��اف��ور، 
بيكاسو  بالوما  السيدة  واملصممة  ل��وب��ون،  ل���وران 
املغرب  التصاالت  املديري  املجلس  ورئيس  تيفيني، 
الفرنسي  للمعهد  العام  واملدير  أحيزون،  السالم  عبد 
من  ماديسون  وفيليب  بيرطون،  م��ارك  جون  باملغرب 
العام  امل��دي��ر  م��اج��وري��ل، وال��رئ��ي��س  مؤسسة ح��دائ��ق 
دوب��وش،  ل��وران  والصناعة  للتجارة  املغربي  للبنك 
واملدير العام للبنك املغربي للتجارة والصناعة رشيد 
للمتاحف،  الوطنية  باملؤسسة  وأع��ض��اء  امل��راك��ش��ي، 

فضال عن شخصيات أخرى مغربية وأجنبية.

صاحبة السمو امللكي األميرة لال سلمى تدشن معرض “أمام بيكاسو” 
مبتحف محمد السادس للفن احلديث واملعاصر بالرباط

األميرة لالسلمى تترأس حفل عشاء أقامه جاللة 
الملك بمناسبة افتتاح معرض “أمام بيكاسو” بالرباط

> افريك نيوز * الرباط *

ترأست صاحبة السمو امللكي األميرة لالسلمى، اليوم االثنني بقصر الضيافة بأكدال بالرباط، حفل 
عشاء أقامه صاحب اجلاللة امللك محمد السادس مبناسبة افتتاح معرض “أمام بيكاسو” .

حضر حفل العشاء هذا عدد من أعضاء احلكومة، وشخصيات مغربية و أجنبية.
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> افريك نيوز * الرباط *

  أك��د رئ��ي��س احل��ك��وم��ة، سعد الدين 
بالرباط،  االخير  االثنني  يوم  العثماني، 
املسؤولية  وربط  والشفافية  النزاهة  أن 
للنجاح  قيما أساسية  باحملاسبة تشكل 
العمومية. اإلدارة  إص��الح  أوراش   ف��ي 
وأوضح العثماني، في كلمة ألقاها خالل 
افتتاح االجتماع التنسيقي لشبكة الكتاب 
العامني ملختلف الوزارات والقطاعات، أن 
وتوجهات،  قيم  تنظمه  اإلدارة  »إص��الح 
االنفتاح  النزاهة والشفافية و  قبيل  من 
 وربط املسؤولية باحملاسبة واالنخراط«.
وأبرز رئيس احلكومة أن ورش إصالح 
إط���ار االس��ت��م��راري��ة  ف��ي  ي��ن��درج  اإلدارة 
امل��ج��ت��م��ع  ت���ط���ور  ي����واك����ب  وي���ج���ب أن 
هذا  في  مذكرا  املواطنني،  واحتياجات 
العمومية  اإلدارة  إص��الح  ب��أن  ال��ص��دد 
ي��وج��د ف��ي ص��ل��ب أول���وي���ات احل��ك��وم��ة، 
لصاحب  السامية  للتعليمات  فقا  وذل��ك 
ال���واردة  ال��س��ادس  امللك محمد  اجل��الل��ة 
جاللته  ألقاه  ال��ذي  امللكي  اخلطاب  في 
افتتاح  في   ،2016 أكتوبر   10 بتاريخ 
التشريعية  السنة  م��ن  األول���ى  ال����دورة 
العاشرة.  التشريعية  الوالية  من   األولى 

وأضاف العثماني، من ناحية أخرى، أن 
جوهر  ميثلون  الذين  العامني،  الكتاب 
تنفيذ  في  هاما  دورا  يخولون  اإلدارة، 
بتحسني  املتعلقة  العمومية  السياسات 
اإلدارة العمومية، مسجال أنه ال ميكن ألي 
واإلسهام  انخراط  دون  النجاح  إصالح 
 الفعال لكل كاتب عام في كل وزارة وقطاع.
إدارة  »وض����ع  أن  إل����ى  أي��ض��ا  وأش�����ار 
ملحة«،  ض���رورة  ال��ي��وم  أض��ح��ى  رقمية 
م����ن أج������ل ت���س���ري���ع حت���ق���ي���ق أه������داف 
»اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة امل����غ����رب ال���رق���م���ي«، 
إلى اخلدمات  املواطنني  وتسهيل ولوج 
اململكة.  في  التنمية  ومواكبة   العمومية 
وذكر أيضا أن إصالح اإلدارة العمومية، 
وتعزيز  اإلداري����ة،  اإلج����راءات  وتيسير 
تشكل  الفساد،  على  والقضاء  الشفافية 
أب������رز حت����دي����ات اإلص��������الح، م��وض��ح��ا 
وال��وظ��ي��ف��ة  اإلدارة  إص����الح  وزارة  أن 
في  رئ��ي��س��ي��ا  دورا  ت��ل��ع��ب  ال��ع��م��وم��ي��ة 
اإلص���الح. ه���ذا  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات   تنفيذ 
وأض���اف رئ��ي��س احل��ك��وم��ة أن امل��واط��ن 
أكثر وعيا بحقوقه بفضل تطور  أصبح 
شبكات  تأثير  السيما  اإلع���الم،  وسائل 
في  ساهمت  التي  االجتماعي  التواصل 
وضع، سواء بشكل طوعي أو غير طوعي، 

ينبغي  أن��ه  إل��ى  مشيرا  شفافة«،  »إدارة 
التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  ه���ذا  ي��واك��ب  أن 
ت���ط���ور رق���م���ي ل�������إدارة ي��ش��م��ل أي��ض��ا 
فقط«. التقنيات  وليس  العقليات   »تطور 
العامني  الكتاب  احلكومة  رئيس  ودع��ا 
مل���خ���ت���ل���ف ال����ق����ط����اع����ات إل������ى ت���ع���اون 
وط��ي��د، م��ن أج���ل ض��م��ان ت��ق��دمي أفضل 
ال��ع��م��وم��ي��ة، وإجن����اح تنفيذ  ل��ل��خ��دم��ات 
األهداف  العمومية وحتقيق  السياسات 

واعية  احل��ك��وم��ة  أن  مسجال  امل��رج��وة، 
رفعها  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  بجميع 
ل��ك��س��ب ه����ذا ال���ره���ان وت��ط��وي��ر ج���ودة 
ال��ع��م��وم��ي��ة. اإلدارة  خ��دم��ات   وجن��اع��ة 
املكلف  املنتدب  ال��وزي��ر  أك��د  جانبه،  من 
العمومية،  والوظيفة  اإلدارة  بإصالح 
ال��س��ي��د م��ح��م��د ب���ن ع��ب��د ال����ق����ادر، أن 
ش��ب��ك��ة ال��ك��ت��اب ال��ع��ام��ني ت��ش��ك��ل آل��ي��ة 
العمومية  السياسات  لتنفيذ  أساسية 

»مت��ث��ل  ب��اع��ت��ب��اره��ا  اإلدارة،  إلص����الح 
واستراتيجية«. أساسية  وطنية   ري��ادة 
وأوضح بن عبد القادر أن هذا االجتماع، 
احلكومة،  تشكيل  بعد  نوعه  من  األول 
التنفيذ  أج���ل  م���ن  األه��م��ي��ة  ب��ال��غ  ي��ع��د 
اجل��دي��د. احل��ك��وم��ي  للبرنامج   ال��ف��ع��ال 
ه���ذا  أن  امل���ن���ت���دب  ال����وزي����ر  وأض�������اف 
تنفيذ  اخل��ص��وص،  على  يشمل،  اللقاء 
صاحب  خلطاب  السامية  التوجيهات 
اجل���الل���ة امل��ل��ك م��ح��م��د ال���س���ادس ال���ذي 
أل����ق����اه ج���الل���ت���ه ف����ي اف���ت���ت���اح ال������دورة 
األول��ى  التشريعية  السنة  م��ن  األول���ى 
م����ن ال����والي����ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ال���ع���اش���رة 
ال��ق��ط��اع��ات  مختلف  ت��دخ��ل  وبتنسيق 
ح��ول  ات��ف��اق  إل���ى  للتوصل  احل��ك��وم��ي��ة 
احلكومي. للبرنامج  التنفيذية   التدابير 
ويندرج هذا االجتماع، الذي مت تنظيمه 
ميثلون  الذين  العامني  الكتاب  بحضور 
إط��ار  ف��ي  باململكة،  القطاعات  مختلف 
سلسلة من اللقاءات التي باشرتها وزارة 
إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، وذلك 
في إطار مقاربتها التشاركية الرامية إلى 
تدبير أوراشها والتداول حول الوضعية 
إلص��الح  املستقبلية  وال��رؤي��ة  ال��راه��ن��ة 

اإلدارة.

سعد الدين العثماني: النزاهة والشفافية وربط املسؤولية باحملاسبة قيم أساسية لنجاح إصالح اإلدارة

بوريطة يستقبل وزير خارجية جزر 
القمر الذي سلمه رسالة من الرئيس 

القمري إلى جاللة امللك
> افريك نيوز * الرباط *

السيد  الدولي،  والتعاون  اخلارجية  الشؤون  وزير  استقبل 
الشؤون  وزي��ر  بالرباط،  االثنني  اليوم  مساء  بوريطة،  ناصر 
ال��ذي سلمه  دوس��ار،  بكار  السيد محمد  القمر  اخلارجية جلزر 
رس��ال��ة م��ن ال��رئ��ي��س ال��ق��م��ري إل���ى ج��الل��ة امل��ل��ك. وق���ال السيد 
مباحثاته  إن  اللقاء  ه��ذا  عقب  للصحافة  تصريح  في  دوس��ار، 
املمتازة  بالعالقات  للتذكير  فرصة  شكلت  بوريطة  السيد  مع 
مؤكدا  االستقالل،  فترة  إلى  تعود  التي  البلدين  بني  واالخوية 
ع���زم ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ه���ذه ال��ع��الق��ات وك����ذا إس��ت��ش��راف 
حتديد  أج���ل  م��ن  امل��ش��ت��رك��ة  اللجنة  ع��ق��د  خ���الل  م��ن  املستقبل 
تطويرها. يتعني  التي  املشترك  االهتمام  ذات  التعاون   مجاالت 
سفارة  فتح  إمكانية  كذلك  تناولت  املباحثات  أن  ال��ى  وأش���ار 
جلزر القمر بالرباط قريبا، وذلك من أجل تعزيز أكثر للعالقات 
التعاون  تعزيز  بحث سبل  أيضا  أنه مت  الدبلوماسية، مضيفا 
االقتصادي واالستفادة من خبرة املغرب في العديد من املجاالت 
وتشجيع استثمار القطاع اخلاص بالبلدين. وأكد من جهة أخرى، 
تطابق وجهات نظر البلدين حول العديد من القضايا الدولية، 
وكذا حول الوحدة الترابية للمملكة التي تدعمها جزر القمر في 
 كافة احملافل الدولية، فضال عن دعمها للموقف العادل للمغرب.
مع  أيضا عن تضامنه  يعبر  مافتئ  املغرب  أن  الوزير  وأض��اف 

الوحدة الترابية جلزر القمر.

مندوبية: توقعات أقل تشاؤما بخصوص قدرة األسر على اإلدخار
> افريك نيوز * الرباط *

بأن  للتخطيط  السامية  املندوبية  أف��ادت      
توقعات األسر املغربية كانت، خالل الفصل األول 
ق��درة  بخصوص  تشاؤما  أق��ل   ،2017 سنة  م��ن 

األسر على االدخار في ال� 12 شهرا املقبلة. 
في  للتخطيط�  السامية  املندوبية  وأوضحت 
للتخطيط  السامية  للمندوبية  إخبارية  مذكرة 
الفصل  األس��ر  ل��دى  الظرفية  بحث  نتائج  ح��ول 

التي  األس���ر،  نسبة  أن   ،2017 سنة  م��ن  األول 
صرحت بقدرتها على االدخار خالل ال� 12 شهرا 
املقبلة، ام تتجاوز، خالل الفصل األول من السنة 
اجلارية، 17،9 في املائة، حيث استقر رصيد هذا 
املؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 64،1 نقطة 
عوض ناقص 68،7 نقطة املسجلة خالل الفصل 
السابق وناقص 69،7 نقطة خالل الفصل الرابع 

من السنة املاضية.
وفي ما يتعلق بتطور أثمنة املواد الغذائية، 
أشارت املذكرة إلى أن 87،4 في املائة من األسر 

بأن   ،2017 م��ن  األول  الفصل  خ��الل  ص��رح��ت، 
ال�  ه��الل  ارتفاعا  عرفت  الغذائية  امل��واد  أسعار 
املائة  0،6 في  12 شهرا األخيرة، في حني ترى 

عكس ذلك.
مستوى  في  املؤشر  ه��ذا  رصيد  استقر  وق��د 
 86،8 ناقص  بلغ  حيث  املذكرة،  تضيف  سلبي، 
ن��ق��ط��ة خ���الل ال��ف��ص��ل ال���راب���ع م���ن س��ن��ة 2016 
عوض ناقص 87،3 نقطة خالل الفصل السابق 
وناقص 85،5 نقطة خالل نفس الفترة من السنة 

املاضية.

الغذائية  امل���واد  أس��ع��ار  ت��ط��ور  وبخصوص 
خالل ال12 شهرا املقبلة، أفاد املصدر ذاته بأن 
79،1 في املائة من األسر تتوقع استمرارها في 
التي  األسر  معدل  يتجاوز  ال  في حني  االرتفاع، 

تنتظر انخفاضها 1،4 في املائة.
مستوى  ف��ي  اآلراء  ه��ذه  رصيد  استقر  وق��د 
سلبي بلغ ناقص 77،7 نقطة، عوض ناقص 77، 
وناقص  السابق  الفصل  املسجل خالل  نقطة   3
79، 3 نقطة امل��س��ج��ل خ���الل ن��ف��س ال��ف��ص��ل من 

السنة املاضية.

عبد القادر اعمارة : املغرب عازم على تعميق تعاونه مع البلدان 
اإلفريقية في مختلف مجاالت النقل واللوجيستيك

> افريك نيوز * الرباط *

أك��������د وزي���������ر ال���ت���ج���ه���ي���ز وال���ن���ق���ل 
القادر اعمارة،  واللوجيستيك واملاء عبد 
عازم  املغرب  أن  بالرباط،  االثنني  اليوم 
تعاونه  وتعميق  ش��راك��ات��ه  تعزيز  على 
ال��ن��م��وذج��ي م��ع ال��ب��ل��دان اإلف��ري��ق��ي��ة في 
واللوجيستيك  النقل  م��ج��االت  مختلف 
النهوض بتنميتها االقتصادية.  من أجل 
التدريبية  الدورة  الوزير، مبناسبة  وقال 
النقل  سالمة  ح��ول  اخلامسة  اإلفريقية 
السككي املنظمة لفائدة مسؤولي عدد من 
البلدان اإلفريقية، إن اململكة، التي تتطلع 
»شراكة  مرتبة  إل��ى  بعالقاتها  لالرتقاء 
ال��ت��زام��ا وفاعلية  ج��ن��وب- ج��ن��وب أك��ث��ر 
خبرتها  لتقاسم  مستعدة  وت��ض��ام��ن��ا«، 
اإلفريقية. للبلدان  السككية  الشبكات   مع 
وأش��ار إلى أنه ال غنى، إلى جانب أمور 
تتمكن  ك��ي  التكوين  راف��ع��ة  ع��ن  أخ���رى، 
تطويق،  م��ن  السككية  الشبكات  بعض 
بشكل صحيح، العجز امللحوظ في مجال 
للنقل. التحتية  بنياتها  تأهيل   إع���ادة 
قارة  اليوم  تعد  إفريقيا  إن  اعمارة  وقال 
للنمو  اجل��دي��دة  احل���دود  ب��ل  املستقبل، 
العاملي، بالنظر لألداء الذي سجلته خالل 
التي  والقدرات  األخيرة  العشر  السنوات 
أس��ف��ه ألن شبكات  ع��ن  م��ع��رب��ا  مت��ث��ل��ه��ا، 
ج��ن��وب ال��ص��ح��راء تعاني م��ن ت��أخ��ر في 
 م���ج���ال إع�����ادة ت��أه��ي��ل ج���ه���از اإلن���ت���اج.
وأض�����اف أن ت�����دارك ال��ت��أخ��ر امل��ت��راك��م 
أل���ف كلم   81 ي��ت��ط��ل��ب حت��دي��ث ح���وال���ي 
و200  ألف   13 وبناء  دوالر(،  مليار   24(
مليار   26( م��ن اخل��ط��وط اجل��دي��دة  ك��ل��م 
دراس����ة  خ���الص���ات  ع��ل��ى  ب���ن���اء  دوالر(، 
للسكك احل��دي��دي��ة في  »إع����ادة احل��ي��وي��ة 

ال��ت��ي ص��ادق   »2040 ال��وج��ه��ة  إف��ري��ق��ي��ا: 
بالنقل  املكلفون  األف��ارق��ة  ال���وزراء  عليها 
الثالث  امل��ؤمت��ر  2014 خ��الل  أب��ري��ل  ف��ي 
االستوائية. بغينيا  م��االب��و  ف��ي   املنظم 
التكوينية،  ال�����دورات  ه���ذه  خ���الل  وم���ن 
للخبرات  قطب  لتطوير  امل��غ��رب  يسعى 
لتلبية  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع��ات  ف��ي  وال��ت��ك��وي��ن 
اإلقليمية،  أو  الوطنية  احلاجيات، سواء 
ذلك  غاية  أن  أوضح  الذي  الوزير  حسب 
في  إقليمية  كأرضية  اململكة  إب���راز  ه��ي 
املرتبطة  تلك  خ��اص��ة  ال��ص��ن��اع��ة،  م��ج��ال 
بقطاع النقل، عبر تطوير صناعات البناء، 
واملناولة والصيانة في مجاالت الطيران، 
السفن. وأوراش  السككية،   وامل���ع���دات 
م���ن ج��ه��ت��ه، أك���د م��ح��م��د رب��ي��ع اخل��ل��ي��ع، 
للسكك  ال��وط��ن��ي  للمكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
احل���دي���دي���ة ورئ���ي���س االحت������اد ال���دول���ي 
أن  إفريقيا،  منطقة   - احلديدية  للسكك 
ف��ي إرس��اء  ي���روم املساهمة  ال��ل��ق��اء  ه��ذا 
السككي  للنقل  إفريقية  منظومة  تطوير 
للحركية  حاملة  للحياة،  وقابلة  موثوقة 
امل���س���ت���دام���ة واإلدم����������اج االق���ت���ص���ادي 
ل���ل���ق���ارة، ف��ض��ال ع���ن حت��س��ني مت��وق��ع��ه��ا 

 وت��ن��اف��س��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��س��اح��ة ال��دول��ي��ة.
وجل���ع���ل ه�����ذه ال��������دورة أك���ث���ر ج��اذب��ي��ة 
ولتحقيق األهداف املتوخاة منها، أوضح 
العلمية  ال��ل��ج��ن��ت��ني  أن  خل��ل��ي��ع  ال��س��ي��د 
دروس��ا  تضم  باقة  وضعتا  والتنظيمية 
نظرية وتطبيقية وتقدمي جتارب شبكات 
مختلفة، إلى جانب تنظيم ندوات يتقاسم 
ال��دول��ي  االحت����اد  م��ن  خ��ب��راء  تنشيطها 
للسكك احلديدية واملكتب الوطني للسكك 
وكذا  م��ح��ددة،  مواضيع  ح��ول  احلديدية 
محددة. ألوراش  ميدانية  زي��ارات   تنظيم 
هذه  أن  للمكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وأض���اف 
ال���������دورة ت���ت���وخ���ى ت���ق���دمي دع�����م ت��ق��ن��ي 
النطاق  الواسعة  واملشاريع  لإصالحات 
ف���ي ال���ق���ارة م���ن أج����ل ت���زوي���د إف��ري��ق��ي��ا 
توفر  السككي  للنقل  حقيقية  مبنظومة 
ل��ل��م��واط��ن��ني أف���ض���ل ظ�����روف احل��رك��ي��ة، 
البيئة.  وال��وث��وق��ي��ة، واألم����ان، واح��ت��رام 
وي��س��ت��ف��ي��د م����ن ال���������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
اإلف���ري���ق���ي���ة اخل���ام���س���ة ح����ول ال��س��الم��ة 
ب��ال��ن��ق��ل ال��س��ك��ك��ي، ال��ت��ي ت��ت��واص��ل إل��ى 
غ��اي��ة 26 م��اي اجل���اري، ك��ب��ار مسؤولي 
من  ل��ك��ل  اإلف��ري��ق��ي��ة  السككية  ال��ش��ب��ك��ات 
والكاميرون  ف��اس��و  وبوركينا  اجل��زائ��ر 
وال����ك����وت دي����ف����وار وج��ي��ب��وت��ي وم��ال��ي 
وتونس.  وطوغو  والسنغال   وموريتانيا 
املكتب  ينظمه  ال��ذي  اللقاء،  ه��ذا  ويأتي 
ب��ش��راك��ة مع  ال��وط��ن��ي للسكك احل��دي��دي��ة 
احلديدية، ضمن  للسكك  الدولي  االحت��اد 
التي  التكوينية  ال�����دورات  م��ن  سلسلة 
يبرمجها املغرب سنويا لفائدة مسؤولي 
ال��ش��ب��ك��ات ال��س��ك��ك��ي��ة اإلف��ري��ق��ي��ة ح��ول 
إش��ك��ال��ي��ات وازن����ة ي��ج��ب جت���اوزه���ا، من 
قبيل سالمة وأمن النقل السككي وصيانة 

السكك احلديدية.
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> افريك نيوز * الرباط *

  أك����د وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة واالت���ص���ال، 
الثالثاء  ال��ي��وم  األع���رج،  محمد  السيد 
16 م����اي، أن���ه مت ف���ور ن��ش��ر نصوص 
م��دون��ة ال��ص��ح��اف��ة وال��ن��ش��ر ب��اجل��ري��دة 
الرسمية، وضعها رهن إشارة املهنيني 
اإللكتروني  باملوقع  املواطنني  وعموم 
للوزارة كإجراء تواصلي يهم التعريف 

بالتشريع اجلديد للصحافة والنشر. 
األع��رج في معرض  السيد  وأوض��ح 
العدالة  لفريق  س��ؤال شفوي  على  رده 
والتنمية مبجلس النواب بشأن »غياب 
بخصوص  عمومية  تواصلية  سياسة 
ال���ق���وان���ني اجل���دي���دة ل��ل��ص��ح��اف��ة«، أن 
بعد  نظمت  االت���ص���ال  ق��ط��اع  م��ص��ال��ح 
ص�����دور ن���ص���وص م���دون���ة ال��ص��ح��اف��ة 

الدراسية  األي���ام  م��ن  سلسلة  والنشر 
واللقاءات التواصلية مع املهنيني.

اللقاءات متحورت  هذه  أن  وأض��اف 
مستجدات  أه��م  وتبسيط  ش��رح  ح��ول 
القانون رقم 88.13 املتعلق بالصحافة 
املتعلق   89.13 رقم  والقانون  والنشر 
رقم  وال��ق��ان��ون  املهنيني  بالصحافيني 
امل��ج��ل��س  ب���إح���داث  ال��ق��اض��ي   90.13
جهات  مختلف  في  للصحافة،  الوطني 

اململكة.
وأشار إلى أن الوزارة برمجت أيضا 
مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة 
الصحافيني والقضاة، من أجل التعريف 
والنشر،  الصحافة  مدونة  مبستجدات 
وال���ت���ي ت����روم ت��ع��زي��ز مم���ارس���ة مهنة 
وم��س��ؤول��ة،  ح��رة  مم��ارس��ة  الصحافة، 
حتفظ من جهة شرف املهنة ومن جهة 

ثانية حرمة املؤسسات وشرف األفراد.
مبختلف  االت��ص��ال  وزارة  أن  وأك���د 
عملت  واجلهوية  املركزية  مصاحلها 
القانوني  ال����ورش  ه���ذا  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى 
بحمالت تواصلية تهدف إلى التعريف 
والنشر  الصحافة  مدونة  مبستجدات 

قبل صدور التشريع. 
ون��ظ��م��ت م��ص��ال��ح ق��ط��اع االت��ص��ال، 
لقاءات  األع��رج، سلسلة  السيد  يضيف 
القطاع،  مهنيي  مع  مباشرة  تواصلية 
س��ي��م��ا ال��ع��ام��ل��ني ب��ق��ط��اع ال��ص��ح��اف��ة 
االلكترونية، باعتبار أن مدونة الصحافة 
مستجداتها  أه���م  ض��م��ن  م��ن  وال��ن��ش��ر 
الصحافة  بقطاع  القانوني  االع��ت��راف 
بالصحف  العاملني  ومنح  اإللكترونية 
للعاملني  مم��اث��ل��ة  ض��م��ان��ات  ال��رق��م��ي��ة 

مبجال الصحافة املكتوبة الورقية.

وزير الثقافة واالتصال : وضع نصوص مدونة الصحافة والنشر 
رهن إشارة املهنيني باملوقع االلكتروني للوزارة

وزير العدل : تسجيل قرابة ثالثة آالف متابعة 
تتعلق بجرائم الفساد خالل السنة املاضية

> افريك نيوز * الرباط *

     أفاد وزير العدل، السيد 
الثالثاء،  اليوم  أوجار،  محمد 
بأنه مت تسجيل 2992 متابعة 
خالل  الفساد  بجرائم  تتعلق 
ال��س��ن��ة امل��اض��ي��ة، م���ب���رزا أن 
للحسابات  األع��ل��ى  امل��ج��ل��س 
أح�������ال ع���ل���ى ال�����������وزارة 59 
على  جميعها  أحيلت  قضية 
ال��ق��ض��اء الت��خ��اذ اإلج�����راءات 
بشأنها. املناسبة   القانونية 
وأوض��ح ال��وزي��ر، في معرض 
ش���ف���وي  س��������ؤال  ع���ل���ى  رده 
الفساد  ملفات  »حتريك  ح��ول 
امل������ال������ي« ت����ق����دم ب�����ه ف���ري���ق 
مبجلس  واملعاصرة  األص��ال��ة 
املستشارين، أنه جرى إصدار 
قرارات قضائية نهائية باإلدانة 
ن��اف��ذة  سجنية  ع��ق��وب��ات  م��ع 
ب��ش��أن ب��ع��ض ال��ق��ض��اي��ا التي 
 كانت محل اهتمام الرأي العام.
السيد أوج���ار، في هذا  وذك��ر 
اجل����واب ال����ذي ت���اله ال��وزي��ر 
امل��ن��ت��دب امل��ك��ل��ف ب��ال��ع��الق��ات 
املدني  واملجتمع  البرملان  مع 
الناطق الرسمي باسم احلكومة 
أن  اخللفي،  مصطفى  السيد 
أي  ال��وزارة تعمل على إحالة 
ب���األم���وال  إخ����الل أو ت��الع��ب 
ال���ع���م���وم���ي���ة ع���ل���ى اجل���ه���ات 

امل��خ��ت��ص��ة قصد  ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
القانونية  اإلج����راءات  ات��خ��اذ 
تقارير  أن  مسجال  ال���الزم���ة، 
للحسابات  األع��ل��ى  امل��ج��ل��س 
والتمحيص  للدراسة  تخضع 
ق��ص��د رص����د م���ا ي��س��ج��ل بها 
م�����ن إخ����������الالت ت���س���ت���وج���ب 
 إح���ال���ت���ه���ا ع���ل���ى ال���ق���ض���اء.
ال��ع��دل  وزارة  أن  وأض������اف 
التدابير  من  اتخذت مجموعة 
الفساد،  ملكافحة  واإلج���راءات 
والسيما من خالل إمتام بناء 
الوطنية،  القانونية  الترسانة 
التشريعية  األس��س  وتوطيد 
وامل����ؤس����س����ات����ي����ة حمل����ارب����ة 
قيم  وترسيخ  الفساد،  مظاهر 
ال��ش��ف��اف��ي��ة ف��ي ت��دب��ي��ر ال��ش��أن 
ودستور  يتناسب  مب��ا  ال��ع��ام 
الدولية  والتزاماتها  اململكة 

وت���ن���زي���ل ت���وص���ي���ات م��ي��ث��اق 
 إص�����الح م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��دال��ة. 
وت�����ه�����م ه�������ذه اإلج������������راءات 
وال��ت��داب��ي��ر، ح��س��ب ال���وزي���ر، 
م��راج��ع��ة ال��ق��ان��ون اجل��ن��ائ��ي، 
اجلرائم  أقسام  وهيكلة  ودعم 
امل��ال��ي��ة، وإح����داث أرب���ع ف��رق 
القضائية  ل��ل��ش��رط��ة  ج��ه��وي��ة 
م��ت��خ��ص��ص��ة ف����ي اجل����رائ����م 
وتفعيل  واالقتصادية،  املالية 
بحماية  امل��ت��ع��ل��ق  ال��ت��ش��ري��ع 
والشهود  واخلبراء  الضحايا 
وامل��ب��ل��غ��ني، وإح������داث ال��رق��م 
الرشوة،  عن  للتبليغ  األخضر 
هيئات  تقارير  م��ع  والتفاعل 
ال����رق����اب����ة واحل����ك����ام����ة، إل���ى 
تنفيذ  ف��ي  امل��س��اه��م��ة  ج��ان��ب 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة 

ملكافحة الفساد.

املغرب والكونغو يوقعان بالرباط على 
بروتوكول اتفاق للنهوض بحقوق املرأة

> افريك نيوز * الرباط *

   وقع املغرب وجمهورية الكونغو 
اليوم الثالثاء بالرباط على بروتوكول 
املرأة. النهوض بحقوق  يهم   اتفاق 
وي��ه��دف ب��روت��وك��ول االت���ف���اق ه��ذا 
بسيمة  ال���س���ي���دة  وق��ع��ت��ه  ال�����ذي   ،
احلقاوي، وزيرة األسرة والتضامن 
االجتماعية  والتنمية  وامل���س���اواة 
والسيدة إنيس برتيل نيفير إنكاني 
وإدماجها  باملرأة  النهوض  وزي��رة 
الكونغو،  بجمهورية  التنمية  ف��ي 
باملرأة  النهوض  مجال  إدراج  إل��ى 
الثنائي.  ال��ت��ع��اون  م��ج��االت  ضمن 
الطرفني  لرغبة  أي��ض��ا  ويستجيب 
القائمة  في تعزيز عالقات الصداقة 
والكونغولي،  املغربي  الشعبني  بني 
القائمة  العالقات  لنوعية  وتثمينا 
استراتيجي  كخيار  الشراكة  على 
ف������ي ت���ن���ف���ي���ذ خ����ط����ط وب�����رام�����ج 
 ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة امل������رأة ب��ال��ب��ل��دي��ن.
ك��م��ا ي��ه��دف ال��ب��روت��وك��ول االت��ف��اق 

، ال����ذي مي��ت��د ل�����5 س���ن���وات ق��اب��ل��ة 
مماثلة،  ل��ف��ت��رات  تلقائيا  للتجديد 
لتبادل  املشترك  العمل  تعزيز  إل��ى 
ال���زي���ارات وال��ت��ج��ارب واخل��ب��رات 
واملمارسات اجليدة في مجال تعزيز 
حقوق املرأة واملساواة في املجتمع 
القرار،  اتخاذ  مستويات  كافة  على 
السياسات  ف��ي  ال��ن��وع  بعد  ودم���ج 
ال��ع��ام��ة وم��خ��ت��ل��ف م���راح���ل إع���داد 
أشكال  مختلف  ومكافحة  امليزانية، 
الفرص  تكافؤ  وتشجيع  التمييز 
ب��ني ال��ن��س��اء وال���رج���ال، وم��ح��ارب��ة 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  امل����رأة،  العنف ض��د 
دع��م اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة إل��ى حتسني 
ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ل��ن��س��اء، 
ف��ي تطوير  امل��ش��ت��رك��ة  وامل��س��اه��م��ة 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��واص��ل ون��ش��ر 
املجاالت  ف��ي  وال��دراس��ات  البحوث 
امل��رت��ب��ط��ة ب���أوض���اع���ه���ن، وت���ب���ادل 
املرتبطة  امل���ج���االت  ف��ي  ال��ت��ج��ارب 
ب��ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وت��ع��زي��ز 
 قدرات النساء لتمكينهن اقتصاديا.

إن  املناسبة  بهذه  احلقاوي  وقالت 
ه��ذا ال��ب��روت��وك��ول ي��ن��درج ف��ي إط��ار 
تعزيز العالقات بني املغرب والكونغو 
، في انسجام تام مع التوجه اجلديد 
 ل��ل��ب��الد وان��ف��ت��اح��ه��ا ع��ل��ى اف��ري��ق��ي��ا.
الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  أن  وأض���اف���ت 
االط��الع على  الرغبة في  أعربت عن 
ال��ت��ج��رب��ة امل��غ��رب��ي��ة واس��ت��ل��ه��ام��ه��ا 
من  مندمجة  س��ي��اس��ة  ب��ل��ورة  بغية 
أج�����ل امل�����س�����اواة ب����ني اجل��ن��س��ني، 
مم����اث����ل����ة ل���ل���م���خ���ط���ط احل���ك���وم���ي 
املخطط  ه��ذا  أن  مضيفة   ، )إك����رام( 
أف����رز ن��ت��ائ��ج إي��ج��اب��ي��ة، مم��ا يحفز 
 احل��ك��وم��ة ع��ل��ى إط���الق )إك����رام 2(.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا أع��رب��ت إن��ي��س برتيل 
نيفير إنكاني عن ارتياحها ملستوى 
املتميزة  الديبلوماسية  ال��ع��الق��ات 
القائمة بني املغرب والكونغو ، مشيدة 
السادس  محمد  امللك  بجهود جاللة 
إفريقيا. على  االن��ف��ت��اح  م��ج��ال   ف��ي 
وقالت إن هذه الزيارة شكلت مناسبة 
ل���الط���الع ع��ل��ى امل��خ��ط��ط احل��ك��وم��ي 
االعتبار  بعني  يأخذ  ال��ذي  )إك���رام( 
ب��امل��رأة،  املرتبطة  امليادين  مختلف 
ف��ي أن يتم إع��داد  معربة ع��ن االم��ل 
يرمي  الكونغو  في  حكومي  برنامج 
إل���ى ال��ن��ه��وض ب���امل���رأة وإدم��اج��ه��ا 
 وحمايتها على غرار النموذج املغربي.
وك��ان��ت إن��ك��ان��ي ق��د ب���دأت زي��ارت��ه��ا 
13 م����اي اجل�����اري،  ف���ي  ل��ل��م��غ��رب 
وعقدت سلسلة لقاءات عمل السيما 
م��ع م��دي��ري��ة امل����رأة ب����وزارة األس���رة 
والتنمية  وامل���س���اواة  وال��ت��ض��ام��ن 

االجتماعية.

احلقاوي تكشف أرقاما صادمة عن حرمان األطفال في املغرب
> افريك نيوز * الرباط *

وزيرة  احلقاوي،  بسيمة  كشفت     
األسرة والتضامن واملساواة والتنمية 
االج��ت��م��اع��ي��ة، ع���ن ال��ن��ت��ائ��ج األول��ي��ة 
ح��ول  أجن���زت���ه���ا  الوزارة  ل����دراس����ة 
»الفقر املتعدد األبعاد«، والتي أظهرت 
املغاربة  األطفال  من   73.1% أن  على 
ي���ع���ان���ون م���ن احل����رم����ان ع��ل��ى األق���ل 
يعانون  و40.3%  واح���د،  م��ج��ال  ف��ي 
األق��ل  ف��ي مجالني على  م��ن احل��رم��ان 
الدراسة.  ف��ي  امل��ج��االت احمل���ددة   م��ن 
افتتاح  وأوض��ح��ت احل��ق��اوي، خ��الل 

ال��ل��ق��اء اجل��ه��وي ح��ول »ف��ق��ر األط��ف��ال 
إفريقيا..  وش��م��ال  األوس���ط  ب��ال��ش��رق 
من القياس إلى الفعل«، اليوم االثنني 
بالرباط، والذي ينظمه املرصد الوطني 
اليونيسيف  ومكتب  البشرية  للتنمية 
أن  إفريقيا،  وشمال  األوس��ط  بالشرق 
كبيرة  »تفاوتات  عن  أبانت  ال��دراس��ة 
ب���ني امل��ج��ال��ني احل���ض���ري وال���ق���روي، 
القروي  باملجال  األطفال  يعاني  حيث 
ونسبته  أبعاده  في  كبير  حرمان  من 
وشدته، مبرزة أن %41.7 من األطفال 
أي  م��ن  يعانون  ال  احل��ض��ري  باملجال 
تتعدى  ال  النسبة  هذه  بينما  حرمان، 

%7.9 في املجال القروي«.
في  أنه  نفسها،  املتحدثة  وأضافت 
»ت��داخ��ل م��ج��االت احلرمان  م��ا يخص 
نفس  أبانت  فقد  املركب،  احلرمان  أو 
في  الطفل  حرمان  أن  األولية  النتائج 
بالضرورة  مقترنا  يكون  معني  مجال 
باحلرمان في مجاالت أخرى مرتبطة«، 
أنه ستكون هناك« فرصة  إلى  مشيرة 
لهذا  األول��ي��ة  النتائج  على  ل��الط��الع 
األي���ام  خ���الل  أك��ث��ر  بتفصيل  ال��ب��ح��ث 

الثالث لهذا اللقاء اجلهوي«.
»الطفل  أن  احل���ق���اوي،  وأوض��ح��ت 
الفقير لم يعد هو ذلك الطفل احملروم 

ذلك  أيضا  فقيرا  يعد  بل  فقط،  ماديا 
الولوج  ف��ي  حقه  م��ن  احمل���روم  الطفل 
إل���ى امل����اء، أو خ��دم��ات ال��ص��ح��ة، أو 
ال��ت��ع��ل��ي��م، أو ال��ص��رف ال��ص��ح��ي، أو 
املعلومة«، وأضافت أنه »كلما تداخلت 
هذه العوامل كانت حدة الفقر املسلط 
على الطفل أشد، وقد حددت الدراسة 
ثمانية أبعاد من احلرمان لدى األطفال 
وبينت  معينة،  عمرية  ف��ئ��ات  حسب 

التداخل احلاصل بينهم«.
وأك��دت الوزيرة في هذا اإلط��ار، أن 
عمومية  سياسة  على  ال��ي��وم  امل��غ��رب 
ال��ط��ف��ول��ة -2015 م��ن��دم��ج��ة حل��م��اي��ة 

2025 ت��ع��د ج���واب���ا وط��ن��ي��ا ل��ل��وق��اي��ة 
وحماية الطفولة من كل أشكال العنف 
واإلهمال واالستغالل، وخاصة األطفال 
األك���ث���ر ع���رض���ة ل��ل��خ��ط��ر، وت��ت��م��ح��ور 
استراتيجية  أه����داف  خ��م��س��ة  ح���ول 
حلماية  القانوني  اإلط���ار  تقوية  ه��ي 
وإح���داث  فعاليته،  وت��ع��زي��ز  األط��ف��ال 
أج���ه���زة ت���راب���ي���ة م��ن��دم��ج��ة حل��م��اي��ة 
للمؤسسات  معايير  الطفولة،ووضع 
باملعايير  وال��ن��ه��وض  وامل���م���ارس���ات، 
إلى  باإلضافة  احلمائية،  االجتماعية 
والتتبع  للمعلومات  منظومات  وضع 

والتقييم واملراقبة.
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مختلفات

التوقيع على اتفاقية الشغل اجلماعية بني شركة “سيجيدميا ” ونقابة االحتاد الوطني للشغل.
> افريك نيوز * الرباط *

التشغيل  وزي����ر  ي��ت��ي��م،  م��ح��م��د  أف����اد 
واإلدم��اج املهني، إبان حضوره مراسيم 
اجلماعية  الشغل  اتفاقية  على  التوقيع 
ملرفق  املفوض  التدبير  قطاع  تهم  التي 
النظافة بني شركة “سيجيدميا” و املكتب 
النقابي  بالشركة التابع لالحتاد الوطني 
للشغل باملغرب، باملضيق أن هذا احلدث 
ي��ه��م م��ج��ال ح��ي��وي واس��ت��رات��ي��ج��ي له 
ويعكس  البيئة،  بقضايا  مباشر  ارتباط 
ال��وع��ي  لدى  ال��وق��ت مستوى  نفس  ف��ي 
احلفاظ  بأهمية  باملغرب  اإلنتاج  طرفي 
والتزامات  أه��داف  وترجمة  البيئة  على 
.”COP22“ املؤمتر العاملي لتغير املناخ

وزي������ر ال��ت��ش��غ��ي��ل، أب������رز أن�����ه ع��ل��ى 
ال��وزارة  جعلت  فقد  املستوى  العملي، 
من النهوض باملفاوضة اجلماعية وإبرام 
اتفاقيات الشغل اجلماعية ضمن أولويات 
برنامجا  الغرض  لهذا  ووضعت  عملها، 
باملفاوضة  للنهوض  استرايجيا  وطنيا 

اجلماعية على املستوى اجلهوي، بهدف 
تشجيع ومواكبة املقاوالت املؤهلة إلبرام 
اتفاقيات الشغل اجلماعية، وقد مت إعداد 
م��ق��ارب��ة تشاركية  ال��ب��رن��ام��ج وف���ق  ه���ذا 

عرضه  ومت  االجتماعيني،  الشركاء  م��ع 
املفاوضة  ملجلس  الثامنة  ال��دورة  خ��الل 
م��ارس   28 ب��ت��اري��خ  املنعقد  اجل��م��اع��ي��ة 
على  واملصادقة  دراسته  أجل  من   2017

أهدافه ومنهجية تنفيذه،وسيتم الشروع 
ال��س��ن��ة،  ه���ذه  م���ن  اب���ت���داء  تنفيذه   ف���ي 
البرنامج  ه��ذا  يتقاطع  ذل��ك  ع��ن  فضال 
مستوى  على  ينفذ  برنامج  مع  الوطني 
إط��ار  ف��ي  سطات  البيضاء-  ال���دار  جهة 
الشركاء  بني  املوقع  االجتماعي  امليثاق 
اجلهة،  هذه  مستوى  على  االجتماعيني 
ثم  مع برنامج التعاون مع مكتب العمل 
باملفاوضة  النهوض  يروم  الذي  الدولي 
الفالحية  االستغالليات  داخل  اجلماعية 
بثالث مناطق ) سوسة- ماسة ، القنيطرة 
أجل  من  تقنيا  ومساعدتها   ) ومكناس 
ال��وص��ول إل��ى اب���رام ات��ف��اق��ي��ات الشغل 
اجلماعية، و بدون شك ستساهم كل هذه 
التعاقدي  القانون  تطوير  ف��ي  اجل��ه��ود 
ببالدنا وفي االستقرار االجتماعي داخل 
تنافسيتها  وتعزيز  االنتاجية  الوحدات 

االقتصادية.
مرفق جمع  تدبير  فقد شكل  لإشارة، 
النفايات والنظافة في املاضي أحد املهام 
العمومية،  للسلطات  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 

ول��ك��ن م��ع ال��ت��ح��والت ال��ت��ي ط���رأت على 
املرفق  ه��ذا  أصبح  فقد  ال��دول��ة  وظ��ائ��ف 
في  امل��ف��وض  التدبير  ط��ري��ق  ع��ن  يسير 
القطاعني  بني  التعاقد  أو  الشراكة  إطار 
قانوني  إط��ار  واخل���اص مبوجب  ال��ع��ام 
حول التدبير املفوض الذي على أساسه 
اجلهة  بني  التحمالت  دفاتر  وض��ع  يتم 
على  احلائزة  واملقاولة  املعنية  االداري��ة 
حقوق  يحدد  الذي  املرفق،  تدبير  صفقة 
مدة  طيلة  املتعاقدة  االط��راف  وواجبات 
يترتب عن  ما  العقد، والتي غالبا  تنفيذ 
ال   ، اجتماعي  بعد  ذات  مشاكل  تنفيذها 
إلى  اللجوء  طريق   ع��ن  إال  حلها  ميكن 
القانون التعاقدي للشغل من خالل إبرام 
اتفاقيات جماعية للشغل  كآلية إضافية 
من  وال��ت��ي  امل��ف��وض،  التدبير  عقد  ال��ى 
شأنها  أن تعزز مكانة الشرط االجتماعي 
وبالتالي  ال��ع��ق��د،  تنفيذ  م��رح��ل��ة  خ���الل 
الشغلية  العالقة  استقرار  في  ستساهم 
الشركة  ب��ني  تشاركي  بشكل  وتدبيرها 

وممثلي األجراء بها .

أحزاب األغلبية احلكومية تؤكد على أهمية التعامل مع االحتجاجات االجتماعية 
بإقليم احلسيمة مبا يحقق حاجات الساكنة  والتنمية والعيش الكرمي
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أهمية  على  احلكومية  األغلبية  أح��زاب  أك��دت    
بإقليم  م��ع االح��ت��ج��اج��ات االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ع��ام��ل 
والتنمية  الساكنة  ح��اج��ات  يحقق  مب��ا  احلسيمة 

والعيش الكرمي.

وذكر بالغ ألحزاب األغلبية أنه مت التأكيد خالل 
خالله  واستمعت  األحد  أمس  عقدته  تشاوري  لقاء 
ق��ي��ادات��ه��ا ل��ع��رض ت��ق��دم ب��ه وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ح��ول 
عدة  منذ  احلسيمة  إقليم  يعرفها  التي  األوض���اع 
أسابيع، على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفوال 
جلميع األفراد واجلماعات وفق املقتضيات القانونية 

املؤطرة لهذا الشأن، منبهة إلى أن القانون ال يسمح 
بتحول التجمعات إلى أعمال متس بأمن املواطنني 
العامة  املمتلكات  أو إحراق  إلى تخريب  أو تؤدي 

واخلاصة.
أوراش  ب��ان��ط��الق  األغلبية  أح���زاب  ذك���رت  كما 
احل��ك��وم��ة  وح��ث��ت  ال��ش��م��ال��ي��ة  ب��األق��ال��ي��م  التنمية 
في  اإلس����راع  على  ال��وزاري��ة  قطاعاتها  مبختلف 
التنمية املجالية إلقليم احلسيمة )  إجناز برنامج 
2015 – 2019 ( الذي أشرف صاحب اجلاللة امللك 
محمد السادس على إعطاء انطالقته في 17 أكتوبر 

2015 مبدينة تطوان.
وأش����ارت إل���ى أن امل��واط��ن��ة احل��ق��ة ت��ق��وم على 
بكافة  التمتع  قوامها  ومتوازنة  أساسية  معادلة 
احلقوق مع احلرص التام على القيام بالواجبات 
على  واملسؤولني  املواطنني  قبل  من  الوطن،  جتاه 

حد سواء.
واعتبرت أن املسار الذي قطعه املغرب في بنائه 
واع��ت��زاز جلميع  فخر  م��ص��در  يشكل  ال��دمي��ق��راط��ي 
امل��غ��ارب��ة، وب��ال��ت��ال��ي ف���إن احل��ف��اظ عليه وت��ع��زي��زه 
يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف اجلميع 
قابلة  وغير  محسومة  مسألة  لشرعيته  واخلضوع 

للنقاش.
وخلصت إلى أن التعبير عن املطالب االجتماعية 
يوفر  للمملكة  املؤسساتي  البناء  وأن  مشروع  أمر 
من اإلمكانات والوسائل القانونية والوسائطية ما 
لروح  التام  بذلك في أجواء جتسد االحترام  يسهم 
ترفض  األغلبية  أح���زاب  لكن  وم��س��اط��ره،  القانون 
ومصالح  واالستقرار  األم��ن  تستهدف  محاولة  أي 

الوطن.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، أب����رز ب���الغ أح����زاب األغلبية 
تقييم  االجتماع  ه��ذا  ب��داي��ة  ف��ي  مت  أن��ه  احلكومية 
والتي  األخ��ي��رة،  الفترة  ه��ذه  خ��الل  األغلبية  عمل 
ال��ق��ان��ون امل��ال��ي مبجلس  ب��امل��ص��ادق��ة على  مت��ي��زت 
النواب وتدارس مشروعي برنامج حتفيز االستثمار 
ومخطط إصالح اإلدارة في املجلس احلكومي، كما 
الذي  ومضامينه  األغلبية  ميثاق  حول  التداول  مت 
احلزبية  املؤسسات  بني  العالقات  ينظم  أن  يتعني 
والفرق البرملانية مبا ميكن من تقدمي الدعم الالزم 

للعمل احلكومي.
ونوهت األغلبية باملناسبة، بفرقها ومجموعاتها 
مبجلسي البرملان على العمل الدؤوب واجليد الذي 

ميز مساهمتها في هذه املرحلة.

الرباط : اإلمارات تخصص مليوني دوالر إلفطار األسر املغربية املعوزة
   أع��ط��ي��ت ي���وم ال��ث��الث��اء االخ��ي��ر 
“ص��اح��ب  ان��ط��الق��ة حملة  ب��ال��رب��اط، 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
إلفطار الصائم لعام ″2017، املندرجة 
التي  في إطار مبادرات “عام اخلير” 
أطلقتها اإلمارات لدعم العمل اخليري 

واإلنساني عبر العالم.
اإلنسانية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتشمل 
ال��ش��ي��خ محمد بن  ال��س��م��و  ل��ص��اح��ب 
أب��و ظبي  ول��ي عهد  نهيان،  آل  زاي��د 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، 
انطالقتها  إع��ط��اء  على  أش��رف  التي 
سفير دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الكتبي،  مطر  سهيل  السيد  بالرباط، 
العامل  الكرماعي،  ن��دي��رة  والسيدة 
الوطنية  للمبادرة  الوطنية  املنسقة 
للتنمية البشرية، وخصص لها غالف 
من  أزي��د  دوالر،  مبليوني  يقدر  مالي 
25 ألف أسرة مغربية، ستستفيد من 

األساسية  الغذائية  املواد  من  كميات 
عبر أكثر من 150 جمعية موزعة على 

مختلف مناطق اململكة.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد، أوض��ح السفير 
اإلماراتي في كلمة خالل لقاء تواصلي 
اخليرية  املبادرة  هذه  أن  باملناسبة، 
األخوية  العالقات  سياق  في  تندرج 
املغربية- اإلماراتية، فضال عن كونها 
تتم مبباركة من صاحب اجلاللة امللك 
السمو  ال���س���ادس وص��اح��ب  م��ح��م��د 
نهيان،  آل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال��ش��ي��خ 
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
الشيخ  السمو  صاحب  من  ومبكرمة 

محمد بن زايد آل نهيان.
وأوضح أن هذه احلملة السنوية، 
مع  والتنسيق  بالتعاون  تنظم  التي 
ال��س��ل��ط��ات امل��غ��رب��ي��ة، س��ت��ع��م ع��م��وم 
امل���غ���رب، الس��ي��م��ا امل��ن��اط��ق ال��ن��ائ��ي��ة، 
التي  ب��ال��دور  امل��ق��ام  ذات  ف��ي  مشيدا 

ت��ض��ط��ل��ع ب���ه ال��ت��ن��س��ي��ق��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
البشرية  للتنمية  الوطنية  للمبادرة 
بني  والتكافل  التضامن  قيم  نشر  في 
جهتها،  من  املغربي.  الشعب  أوساط 
أشارت السيدة الكرماعي إلى أن هذا 
املبادرة تعتبر تكريسا لقيم التضامن 
ت��ت��ق��وى باخلصوص  ال��ت��ي  وال���ت���آزر 
األب����رك، معربة  رم��ض��ان  خ��الل شهر 
عن إشادتها بهذه املبادرة اإلنسانية 
ستمكن  وال���ت���ي  اإلم��������ارات،  ل���دول���ة 
العديد من اجلمعيات التي تنشط في 
ومحاربة  االجتماعي  التكافل  مجال 
الهشاشة من مساعدة األسر املعوزة.

املستفيدة  اجلمعيات  أعربت  وقد 
جزيل  عن  اخليرية  احلملة  ه��ذه  من 
ش��ك��ره��ا وإش���ادت���ه���ا ب��ه��ذه امل���ب���ادرة 
في  تساهم  التي  الكرمية،  اإلنسانية 
األسر  من  عدد  معاناة  من  التخفيف 

املتعففة خالل هذا الشهر الفضيل.
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  دع����ا ال��س��ي��د م��ح��م��د األع������رج، وزي���ر 
إيجاد  على  العمل  إلى  واالتصال  الثقافة 
أجوبة لقضايا أخالقيات اإلعالم في إطار 

املسؤولية املشتركة. 
وق����ال ال��س��ي��د األع�����رج، ف���ي ك��ل��م��ة ي��وم 
األربعاء االخير ، بالرباط خالل يوم دراسي 
 ، امل��س��اري  ال��ع��رب��ي  محمد  ك��رس��ي  نظمه 
حول  واالت��ص��ال  ل��إع��الم  العالي  باملعهد 
باملغرب  واالت���ص���ال  اإلع����الم  »أخ��الق��ي��ات 
على  امل��ط��روح  إن  وال��ره��ان��ات«،  القيم   ..
الفاعلني في احلقل اإلعالمي إيجاد أجوبة 
نفسها  تفرض  التي  لالستفهامات  شافية 
والرقمية  التقنية  التحوالت  آثار  قبيل  من 
ع��ل��ى امل���م���ارس���ة امل��ه��ن��ي��ة، وك���ي���ف ميكن 
التقنيات  من  تستفيد  أن  اإلع��الم  لوسائل 
التفريط  دومنا  التكنولوجية  واملستجدات 
ف��ي ال��ق��ي��م وال��ق��واع��د ال��ت��ي حت���دد ش��روط 
ال��ذي  األخ��الق��ي��ات  ومن���وذج  ؟،  اشتغالها 
ينبغي بلوغه وكذا املعايير والشروط التي 
تضمن املهنية الرفيعة وحتقق التوازن بني 

احلرية واملسؤولية. 
وس��ج��ل ال���وزي���ر أن ال��ب��ن��ي��ة اإلع��الم��ي��ة 
والتواصلية اجلديدة أدت إلى نشوء وعي 
املهنة.  أخ��الق��ي��ات  قضايا  بأهمية  م��ط��رد 
ويرتبط هذا الوعي بتطور العمل الصحفي 
ووفرة املعلومات وتعدد الفرص التواصلية 
ال���ت���ي ت��ت��ي��ح��ه��ا ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���ذك���اء 
اإلعالمية  املضامني  وتناسل  االصطناعي 
ت��ع��ب��ي��ري��ة مبستويات  أش��ك��ال  خ���الل  م��ن 
متفاوتة باإلضافة إلى املتغيرات السياسية 
التقنية  وك��ذا  واالجتماعية  واالقتصادية 

املتسارعة التي متس الصحافة واإلعالم. 
وقيمها  امل��ه��ن��ة  آداب  أن  ع��ل��ى  وش����دد 
امل��س��ؤول��ي��ة،  ح���س  ع���ن  ج��م��اع��ي  كتعبير 
املصداقية  وجت��ل��ب  باملهنة  تسمو  “غ��اي��ة 
ورضى اجلمهور، كما حتمي استقالليتها، 
سوء  كل  من  وحتصينها  مناعتها  وتعزز 

استخدام”. 
ال���ت���زام وزارة  األع�����رج  ال��س��ي��د  وأك�����د 

إرساء  أجل  من  بالعمل  واالتصال  الثقافة 
الصحفي  اجلسم  مع  وبناء  فعال  تعاون 
رهانات  لكسب  القطاع  في  الفاعلني  وك��ل 
اإلصالحات  تعميق  في  واملتمثلة  املرحلة، 
اجلماعية  السياسية  اإلرادة  مع  متاشيا 
الدميقراطي  التنزيل  مواصلة  إلى  الهادفة 
والتشاركي لدستور 2011، مبا ميك ن من 
التأسيس إلعالم مهني ومسؤول وتنافسي 
ق��ائ��م ع��ل��ى م��ع��اي��ي��ر اجل����ودة و ال��ت��ع��ددي��ة 
التحريرية  واالستقاللية  الفرص  وتكافئ 

واملبادرة املبدعة. 
وذكر برهانات املرحلة املقبلة في قطاعي 
تعميق  ف��ي  املتمثلة  واإلع����الم  الصحافة 
مضامني  وت��ن��زي��ل  الهيكلية  االص��الح��ات 
القوانني التي متت املصادقة عليها والعمل 
املؤطرة  القانونية  الترسانة  حتديث  على 
ومتكني  االت��ص��ال،  قطاع  مجاالت  ملختلف 
مختلف املهن من التأهيل الضروري لكسب 
رهان التنافسية وتكريس إشعاع املضمون 
السمعي البصري الوطني وتثمني اإلنتاج 
املغربية  السينما  إشعاع  وتقوية  الوطني 
للمقاولة  االق��ت��ص��ادي  ال��ن��م��وذج  وت��ق��وي��ة 

الصحفية الوطنية. 
كما أكد ضرورة إيالء أهمية أكبر إلخراج 
يعتبر  ال���ذي  للصحافة  الوطني  املجلس 

القطاع  تأهيل  مواكبة  في  أساسية  رافعة 
عن  والوساطة  والرصد  املتابعة  من خالل 
طريق إعمال آليات التنظيم الذاتي للمهنة 

كما هو متعارف عليه دوليا. 
وأك���د ال��وزي��ر ال��ت��زام��ه ب��إرس��اء تعاون 
لكسب  الصحافي  اجلسم  مع  وبناء  فعال 
مبا  اإلصالحات  وتعميق  املرحلة  رهانات 
ميكن من التأسيس إعالم مهني ومسؤول، 
يقوم على تكريس قواعد احلرية والتعددية 
وضمان احلق في احلصول على املعلومة، 
الصحافة  م��دون��ة  بتنزيل  وع���ودا  مقدما 
وال��ن��ش��ر وع��ل��ى رأس��ه��ا إخ����راج املجلس 
قوية  ترسانة  ووض��ع  للصحافة،  الوطني 
لتكريس إشعاع بالقطاع السمعي البصري 

وغيرها.
واعتبر عبد الله البقالي، رئيس النقابة 
الوطنية للصحافة املغربية، أن اإلشكاليات 
بقوة  تتنامى  املهنة  بأخالقيات  املتعلقة 
باملغرب، مستحضرا عمل خلية أخالقيات 
والتتبع،  بالرصد  مكلفة  كانت  التي  املهنة 
إلى  مشيرا  ب�«الصادمة«،  نتائجها  واصفا 
أكثر  بشكل  معني  العمومي  اإلع���الم  أن 
حدة بأخالقيات املهنة مقارنة باملؤسسات 
احترام  ع��دم  أن  موضحا  العمومية،  غير 
الذي  الدولة  مبوقف  تلتصق  األخالقيات 

أن  دون  فجائي  بشكل  عنه  تعلن  أن  ميكن 
تعمد هذه الوسائل إلى نشر اخلبر املتعلق 

ى. به حَتّ
للصحافة  الوطنية  النقابة  رئيس  وزاد 
امل��غ��رب��ي��ة أن أزي���د م��ن 80 ف��ي امل��ائ��ة من 
املقاالت التي تسجل خاللها جتاوزات في 
أخالقيات املهنة، ال حتمل توقيع صحافي، 
أط��راف  ب��ني  مبشاكل  ب��األس��اس  ومرتبطة 
ما  اق��ت��ص��ادي��ني؛ وه��و  ُف��رق��اء  أو  سياسية 
باملؤسسات  ترتبط  اإلشكالية  أن  يعني 
وليست  التحرير  وخطها  ككل  اإلعالمية 

لصيقة باسم صحافي دون غيره.
وأكد عبد الله البقالي أن النقابة ستعمل 
الصحافة  لقانون  الفعلي  التطبيق  على 
عمل  ورص��د  تتبع  على  وستسهر  اجلديد، 
القانون  تطبيق  على  العمومية  السلطات 
نشر  م��دي��ري  ب��ك��ون  املتعلق  ذل���ك  خ��اص��ة 
مهنيون  صحافيون  اإلعالمية،  املؤسسات 

باألساس، على حد قوله.
الناجي،  الدين  جمال  اعتبر  جهته،  من 
للسمعي  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
تدور  الصحافة  مهنة  ماهية  أن  البصري، 
حول حب ممارستها، موضحا أن املمارسني 
لها ميلكون هاجسا لفهم العالم من حولهم 
حاور  والَتّ للتجاوب  وُمحاولة  بطريقتهم، 

اليوم يطلب بصفة  القارئ  أن  مبرزا  معه، 
احلدث،  خفايا  وراء  والبحث  احلكي  أكبر 
استقراًء  امليدان  إلى  الصحافي  ينزل  وأن 
مادية  إمكانات  يتطلب  ما  وه��و  للوقائع؛ 
دعم  على  ق���ادرة  عمومية  سياسة  تسائل 

املؤسسات اإلعالمية.
إل����ى ذل�����ك، ي����رى ع��ب��د امل��ج��ي��د ف��اض��ل، 
م��دي��ر املعهد ال��ع��ال��ي ل��إع��الم واالت��ص��ال، 
في  زال��ت  ما  املهنة  أخالقيات  إشكالية  أن 
والتعاون  والتعميق  التدقيق  إل��ى  حاجة 
بني مختلف األوساط من أجل سمو املهنة 
وحتقيق ال��ه��داف امل��رج��وة، الف��ت��ا إل��ى أن 
التكوين في سياقاتها  برامج  يدعم  املعهد 
في  املجهودات  دعم  إلى  الرامية  املختلفة 
الصحافيني  وتشجيع  اإلع��الم��ي  امل��ج��ال 

لتفادي األخطاء املهنية.
ي��ذك��ر أن أش��غ��ال ه��ذا ال��ي��وم ال��دراس��ي 
مت��ح��ورت ح��ول ث��الث��ة م��ح��اور ك��ب��رى هي 
األخالقيات”،  وسؤال  االعالمية  “املمارسة 
و”ال���ش���روط ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ق��ي��م��ي��ة ملهنة 
و”االع����الم اجل��دي��د ب��ني احلرية  اإلع����الم” 

وقواعد املمارسة املهنية للصحافيني”. 
ونشط فعاليات هذا اليوم الدراسي نخبة 
من األساتذة الباحثني واإلعالميني املهنيني 

واملهتمني مبجالي االعالم واالتصال. 

»أخالقيات اإلعالم واالتصال باملغرب .. القيم والرهانات« موضوع يوم دراسي لكرسي محمد العربي املساري

وزير الثقافة واالتصال يستقبل ثالثة 
مكاتب نقابية حملترفي الفن واملوسيقى

> افريك نيوز * الرباط *

ال��س��ي��د محمد     اس��ت��ق��ب��ل 
األعرج وزير الثقافة واالتصال، 
يوم  ب��ال��رب��اط،  ال����وزارة  مبقر 
 ،2017 م�����اي   19 اجل���م���ع���ة 
أع���ض���اء امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال��وط��ن��ي��ة  م���ن  النقابة  ل��ُك��ل 
ل���ل���م���وس���ي���ق���ي���ني احمل���ت���رف���ني 
وال��ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة 
األغ���ن���ي���ة  والنقابة  مل��ب��دع��ي 

املغربية للفنان احملترف.
الثقافة  وزي��ر  السيد  وعبر 
ه��ذا  مستهل  ف��ي  واالت���ص���ال، 
ع��ن ش��ك��ره، وترحيبه  ال��ل��ق��اء، 
ب���أع���ض���اء امل���ك���ات���ب، م���ؤك���دا 
احل��وار  على  ال���وزارة  انفتاح 
جانب  إلى  والبناء  املتواصل 
ب���اق���ي ال��ن��ق��اب��ات وال��ه��ي��ئ��ات 

مقاربة  وفق  املشتغلة  املهنية 
إلى  بالنظر  وذل���ك  ت��ش��ارك��ي��ة. 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ق��ط��اع ال��ت��ي 
لتطوير  ب��ال��غ��ة  أه��م��ي��ة  ت��ول��ي 
املهنية  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ع  ال��ع��م��ل 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ش��ري��ك��ا أس��اس��ي��ا 
الثقافي  ف��ي اإلش��ع��اع  وف��ع��اال 

والفني.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة 
ل���ل���وق���وف ع���ل���ى واق������ع ال��ف��ن 
التي  والتحديات  واملوسيقى، 
يعيشها القطاع ببالدنا، حيث 
أكد السيد الوزير على ضرورة 
مواصلة اللقاءات مع الفنانني 
هذا  في  واملتدخلني  واملبدعني 
القطاع قصد تقدمي مقترحاتهم 
وآرائهم وت��دارس سبل تعزيز 
بالفنان  ت��ل��ي��ق  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة 
واملبدع إن على مستوى وضع 
ل��ل��وزارة  العمومية  السياسة 

على  العمل  مستوى  على  أو 
حفظ احلقوق وتأمني الظروف 

الالزمة ملواصلة اإلبداع.
و بعد تهنئة السيد الوزير 
الغالية،  امل��ول��وي��ة  الثقة  على 
الثالثة  النقابات  أعضاء  ثمن 
الوزير،  السيد  مع  اللقاء  هذا 
كما سجلوا االنفتاح اإليجابي 
ل��ل��وزارة على احل���وار، مبدين 
استعدادهم للعمل مع الوزارة 
األوراش  اس��ت��ك��م��ال  أج���ل  م��ن 
الفاعلني  باقي  مع  واملساهمة 
وال��ه��ي��ئ��ات امل��ه��ن��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز 
دوره������ا و م��ك��ان��ت��ه��ا ك��ف��اع��ل 
الثقافي  احل��ق��ل  ف��ي  أس��اس��ي 
ب���ب���الدن���ا، وك����ذا ال���دف���ع ق��دم��ا 
املطروحة  الرهانات  نحو ربح 

وحتقيق األهداف املتوخاة.
ك��م��ا ت���ن���اول ال��ن��ق��اش أه��م 
أول���وي���ات ال��ن��ق��اب��ات ال��ث��الث��ة 
تنظيم  التي تخص  وال سيما 
امل���ه���ن و جت���وي���د اخل���دم���ات 
آليات  كذا  و  للفنانني  املقدمة 
الظروف  إغفال  دون  احلكامة 
امل���ادي���ة وامل��ع��ي��ش��ي��ة ل��ل��ف��ن��ان 

بشكل عام.  
األولي،  اللقاء  هذا  وخلص 
اجلهود  تكثيف  ض��رورة  إل��ى 
م����ن أج�����ل م���واص���ل���ة ال��ع��م��ل 
والتنسيق  النقاش  وتعميق 
ل��رف��ع ال��ت��ح��دي��ات وم��ع��اجل��ة 
بشكل  امل���ط���روح���ة  امل���ش���اك���ل 
األوراش  وم��واك��ب  ت��دري��ج��ي 
التي تهم مجال عمل الهيئات.

وزير الثقافة واالتصال يستقبل
 نقابات املهن الفنية واملوسيقية

 * ن����ي����وز  اف�����ري�����ك   <  
الرباط *

  استقبل  السيد محمد 
األع�������رج وزي������ر ال��ث��ق��اف��ة 
واالت��ص��ال ، ي��وم اجلمعة 
مب��ق��ر   ،2017 م�����اي   19
بالرباط  أعضاء  ال���وزارة 
املغربية  النقابة  مكاتب 
للمهن املوسيقية والنقابة 
احل���������رة ل��ل��م��وس��ي��ق��ي��ني 
املغربية  والنقابة  املغاربة 

ملهنيي الفنون الدرامية. 
وخ�������الل ه������ذا ال���ل���ق���اء 
الثقافة  وزي��ر  السيد  عبر 
واالت����ص����ال، ع���ن ش��ك��ره، 
وترحيبه بأعضاء املكاتب 
النقاش  وت��ن��اول  الثالثة، 

م��ج��م��وع��ة م���ن امل��واض��ي��ع 
بالقطاع،  املرتبطة  واإلش��ك��ال��ي��ات 
العنصر  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  أب���رزه���ا، 
وضرورة  أساسي،  كفاعل  البشري 
تشاركي  بشكل  ال��ن��ق��اب��ات  إش���راك 
إضافة  والهيئات،  اللجان  عمل  في 
بعض  تهم  التي  اإلص��الح��ات  إل��ى 
و  والتنظيمية  اإلداري����ة  الهياكل 
مبجال  العالقة  ذات  البرامج  ك��ذا 

اشتغال هذه الهيئات.
وف���ي ه���ذا ال��ص��دد ط��ل��ب السيد 
تقدمي  النقابات  أعضاء  من  الوزير 
م��ق��ت��رح��ات ج����ادة، ل��ل��م��ش��ارك��ة في 
ت��ن��زي��ل  قانون  و  لتفعيل  اق��ت��راح 
و  حلماية  آل��ي��ات  وتطوير  الفنان 

والفنانني  املبدعني  ح��ق��وق  ت��أم��ني 
تنظيم  مقترحا  املجاورة  واحلقوق 
بالفنانني  خاصة  دراس��ي��ة  ل��ق��اءات 
بأرضية  إغنائها  يتم  واملوسيقيني 
ع��الق��ة  ذات  أوراش  و  ل��ل��ن��ق��اش 
مب��ش��اغ��ل واه���ت���م���ام���ات ال��ق��ط��اع، 
وذلك بهدف حتقيق صناعة ثقافية 

متكاملة اجلوانب واألهداف. 
وم���ن ج��ه��ة أخ����رى ه��ن��أ أع��ض��اء 
النقابات الثالثة، السيد الوزير على 
الثقة املولوية التي حظي بها، كما 
ع��ب��روا ع��ن س��روره��م ب��وج��ود رجل 
التشريع  مجال  في  متمرس  قانون 
على رأس وزارة الثقافة واالتصال.

وت����ن����اول  أعضاء  النقابات 

تعترض  التي  اإلكراهات  بالنقاش، 
امل���ب���دع���ني وال���ف���ن���ان���ني امل���غ���ارب���ة، 
مطالبني، السيد الوزير العمل بشكل 
من  النقابية،  الهيئات  مع  تشاركي 
الفنانني  إم��ك��ان��ي��ات  ت��ط��وي��ر  أج���ل 
املغاربة والرفع من قيمة إبداعاتهم، 
ع���ب���ر اس���ت���ف���ادت���ه���م م����ن جت����ارب 
إب��داع��ي��ة أخ����رى، وت��وف��ي��ر ظ��روف 
أكادميي. تكوين   أحسن  لتحقيق 
و أخ���ي���را رح����ب ال��س��ي��د ال���وزي���ر 
باقتراحات النقابات الثالثة، معتبرا 
لقاءات  سيليه  أولي  اللقاء  هذا  أن 
وبشكل  التواصل  فيها  يتم  أخ��رى 
ت��ش��ارك��ي ح���ول ت��ن��زي��ل و إجن���اح 

األوراش اآلنية واملستقبلية.

إعالمشؤون إعالمية



العدد 175

ماي 2017

AFRIQUENEWS.MA

15 قضايا
ومجتمع

إستراتجية
األخيرةرياضةحكومية مختلفاتسياسة

زيان: األغلبية احلكومية 
مجموعة “حماق” تنهج 

سياسة »طحن مو«

   هاجم الناشط السياسي محمد زيان، أحزاب األغلبية 
الريف”  “ح��راك  بخصوص  تصريحاتها  بسبب  احلكومية 
والتي أكدت فيها أن املغرب ال ميكنه أن يتسامح مع املس 
بالثوابت واملقدسات الوطنية من خالل الركوب على مطالب 
بالوحدة  مي��س  بشكل  احلسيمة  إقليم  لسكان  اجتماعية 
الترابية ويروج ألفكار هدامة تخلق الفتنة في املنطقة، وذلك 
لفتيت  الوافي  عبد  الداخلية  وزير  مع  عقدته  اجتماع  عقب 

حول “مستجدات األوضاع بإقليم احلسيمة”.
احلز  رئيس  زي��ان  محمد  انتقد   ، صحفي  تصريح  وف��ي 
الليبرالي املغربي، تصريحات أحزاب األغلبية قائال ” هؤالء 
سبب  ه��م  ه��ؤالء  امل��غ��رب..أم��ث��ال  يسيرون  كيف  يعرفون  ال 
املغامرات والوضع احلالي في العالم العربي.. أحزاب ليست 
في مستوى الظرفية التاريخية املغربية احلالية”. وأوضح 
زيان، بأن زيارة امللك محمد السادس ملناطق الشمال ساهمت 
جتهيز  من  ذل��ك  وغير  عمرانيا  املنطقة  وتنمية  تطوير  في 
املوانئ واملطارات، مضيفا أن ” منطقة الريف كانت متأخرة 
جدا وكانت تعيش في القرون الوسطى واآلن ما زالت تعاني 
ال  احلكومية  األغلبية  ولكن  عويصة  اجتماعية  مشاكل  من 

تفهم هذه املشاكل ألن “فاقد الشيء ال يعطيه” يورد زيان. 
هؤالء   ” قائال  األغلبية  أح��زاب  على  زيان هجومه  وتابع 
مجموعة حماق..هذه سياسة “طحن مو”.. هذه أمور خطيرة.. 
أنا ريفي ومنذ ولدت باملغرب وأنا أحس بفخر واعتزاز أنني 
مغربي.. ال يجب على هؤالء أن يشعرونني بأنني ريفي قبل 
الذي يحس  هو  واألمي واجلاهل  مغربيا..والبليد  أكون  أن 

بأنني ريفي قبل أن أكون مغربيا”.

املغرب يستدعي سفير اجلزائر بعد االعتداء على دبلوماسي مغربي
 

  > افريك نيوز * الرباط *

  استدعى املغرب القائم باألعمال بالنيابة 
ف��ي س��ف��ارة اجل���زائ���ر ب��ال��رب��اط، إل���ى وزارة 
وذلك  الدولي،  والتعاون  اخلارجية  الشؤون 
ع��ق��ب االع���ت���داء اجل���س���دي ال����ذي ت��ع��رض له 
الديبلوماسي املغربي، محمد علي اخلمليشي، 
من قبل املدير العام لوزارة الشؤون اخلارجية 

اجلزائرية.
وذكرت وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون 
ال��دول��ي ف��ي ب���الغ، أن��ه مت إب��الغ��ه استغراب 
ال��ذي  ال��ت��ص��رف  ه���ذا  إزاء  امل��غ��رب��ي��ة  اململكة 
يخرق كل األعراف واملمارسات الديبلوماسية، 
عن  يتوقف  ال  بلد  ممثل  عليه  أق���دم  وال���ذي 
االدعاء، بصوت عال، أنه ليس طرفا في النزاع 

اإلقليمي حول الصحراء املغربية.
وأضاف املصدر ذاته أنه إزاء هذا التصرف 
ديبلوماسي  مسؤول  ط��رف  من  املقبول  غير 
ج���زائ���ري س�����ام، ط��ل��ب م��ن��ه أن ي��ت��م ت��ق��دمي 

اعتذارات.
وكانت وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون 
الدولي، قد أفادت اليوم اجلمعة، بأن مساعد 

رئيس البعثة بالسفارة املغربية في »كاستريس« 
الكاريبي، محمد  بدولة »سانت لوسي« بجزر 
من  جسدي  العتداء  تعرض  اخلمليشي،  علي 
اخلارجية  الشؤون  ل��وزارة  العام  املدير  قبل 

اجلزائرية، سفيان ميموني.
وأوض����ح����ت ال����������وزارة، ف����ي ب�����الغ ب��ه��ذا 
اخل��ص��وص، أن ه��ذا االع��ت��داء وق��ع بعد ظهر 
أم��س اخلميس 18 م��اي، خ��الل »ن��دوة لألمم 
باحلكم  املتمتعة  غير  األقاليم  ح��ول  املتحدة 
ال����ذات����ي«، ال��ت��ي ت��ن��ع��ق��د ف���ي س����ان ف��ان��س��ان 

وغرونادين منذ 15 ماي.
وأكد البالغ أنه في وقت ساندت فيه العديد 

املنتخبني شرعيا  املمثلني  مشاركة  الدول  من 
هاجم  للمملكة،  اجلنوبية  األق��ال��ي��م  لسكان 
اخلارجية  الشؤون  وزارة  في  الثالث  الرجل 
حالة  ف��ي  امل��غ��رب��ي،  الدبلوماسي  اجل��زائ��ري��ة 
املشاركة  الدول  مندوبي  هيستيرية، بحضور 

وسكرتارية منظمة األمم املتحدة.
املستشفى  إل���ى  اخلمليشي  ن��ق��ل  مت  وق���د 
لتلقي العالجات الضرورية، ووضع الضحية 
شكوى، مرفقة مبلف طبي مفصل، لدى الشرطة 

احمللية، ضد سفيان ميموني.
وذك���ر ال��ب��الغ أن ه��ذا ال��س��ل��وك ال��ع��دوان��ي 
للدبلوماسية  القصوى  التوتر  حالة  يعكس 
اجلزائرية إثر التطورات األخيرة التي عرفها 
ع��ودة  وخصوصا  املغربية،  الصحراء  ملف 
االفريقي، والقرار األخير  إلى االحتاد  املغرب 
أزمة  إليه  انتهت  ال��ذي  األم��ن، وامل��آل  ملجلس 
الكركرات، ومقتضيات قانون املالية األمريكي 

.2017
واعتبر البالغ أن هذا التصرف يكشف عجز 
احلجج  دح��ض  عن  اجلزائرية  الدبلوماسية 
تدعم  ال��ت��ي  املقنعة  والسياسية  القانونية 
للمملكة،  اجلنوبية  األقاليم  منتخبي  مشاركة 

كممثلني شرعيني لساكنة املنطقة.

العثماني ينبه وزراء حكومته إلى ضرورة التجاوب مع نبض 
املجتمع في العالم االفتراضي

   وجه رئيس احلكومة سعد 
ال���دي���ن ال��ع��ث��م��ان��ى ، حت��ذي��رات 
ش���دي���دة ال��ل��ه��ج��ة إل����ى وزرائ�����ه 
التجاوب  ض���رورة  إل��ى  ينبههم 
العالم  ف��ي  املجتمع  ن��ب��ض  م��ع 
التطور  وم��واك��ب��ة  االف��ت��راض��ي، 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ب��ت��ط��ور رق��م��ي 
تطوير  أي��ض��ا  ي��ش��م��ل  ل������الدارة 
فقط.  التقنيات  وليس  العقليات 
،  أن  مطلعة  م��ص��ادر  ذك���رت  و 
العثماني أدرك أن املواطن أصبح 
أكثر وعيا بحقوقه بفضل تطور 
تأثير  االع�����الم، س��ي��م��ا  وس��ائ��ل 
األجتماعي  ال��ت��واص��ل  ش���ب″ات 
اإلدارة  جعل  في  ساهمت  التي 

أكثر شفافية. 
ودعا رئيس احلكومة، في كلمة 

االجتماع  افتتاح  خ��الل  القاها 
التنسيقي لشبكة الكتاب العامني 
والقطاعات،  ال���وزارات  ملختلف 
أمس بالرباط، إلى تقدمي أفضل 
وإجن��اح  العمومية،  للخدمات 

العمومية  ال��س��ي��اس��ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
وحت��ق��ي��ق األه�������داف امل���رج���وة، 
واع��ي��ة  أن احل���ك���وم���ة  م��س��ج��ال 
يجب  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  بجميع 
رف���ع���ه���ا ل��ك��س��ب ه�����ذا ال���ره���ان 

خدمات  جودة وجناعة  وتطوير 
اإلدارة العمومية.

واع���ت���ب���ر رئ���ي���س احل��ك��وم��ة 
ورب��ط  والشفافية  ال��زاه��ة  أن    ،
تشكل  ب��احمل��اس��ب��ة  امل��س��ؤول��ي��ة 
قيما أساسية للنجاح في أوراش 
الذي  العمومية،  اإلدارة  إصالح 
ي��ن��درج ف��ي إط���ار االس��ت��م��راري��ة 
وم����واك����ب����ة ت����ط����ور امل��ج��ت��م��ع 
مذكرا  امل��واط��ن��ني،  واحتياجات 
بأن ذلك يوجد في صلب أولويات 
امللك  لتعليمات  وفقا  احلكومية، 
الواردة في اخلطاب امللكي الذي 
 ،2016 10 أكتوبر  ألقاه بتاريخ 
ف��ي اف��ت��ت��اح ال����دورة األول���ى من 
من  األول����ى  التشريعية  ال��س��ن��ة 

الوالية التشريعية العاشرة

تحت المجهر
تحت

المجهر

وزير الثقافة واالتصال: تنزيل القوانني املصادق عليها وتعزيز النموذج االقتصادي للمقاولة 
الصحفية وتقوية إشعاع السينما املغربية أبرز رهانات قطاع الصحافة واإلعالم

قال وزير الثقافة واالتصال السيد 
محمد االعرج اليوم الثالثاء بالرباط 
إن إب���رز ره��ان��ات امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة 
تتمثل  واإلع��الم  الصحافة  قطاع  في 
أساسا في تنزيل مضامني القوانني 
التي متت املصادقة عليها، و تقوية 
وتعزيز  املغربية،  السينما  إش��ع��اع 
و ت��ق��وي��ة ال���ن���م���وذج االق���ت���ص���ادي 
 ل��ل��م��ق��اول��ة ال��ص��ح��ف��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة. 
وأض�����اف ال���وزي���ر ف���ي ع���رض ت��ق��دم 
ب���ه أم����ام جل��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ث��ق��اف��ة 
واالتصال مبجلس النواب ،في اطار 
الفرعية  امل��ي��زان��ي��ة  م��ش��روع  دراس���ة 
هذه  أن   ،2017 برسم سنة  ل��ل��وزارة 
جديدة  مرحلة  ف��ي  تأتي  ال��ره��ان��ات 
منها  ال��ه��دف  احل��ك��وم��ي  العمل  م��ن 
ال��ت��ي عرفها  اإلص���الح���ات  ت��ع��م��ي��ق 
ال��ق��ط��اع ب��ع��د إق����رار دس��ت��ور 2011 
و ال���ت���ي مت���ي���زت أس���اس���ا ب���إخ���راج 
تعديل  و  النشر  و  الصحافة  مدونة 
البصري  السمعي  االت��ص��ال  ق��ان��ون 
بالهيأة  املتعلق  القانون  إخ���راج  و 
قانون  و  البصري  للسمعي  العليا 
بحقوق  املتعلق  اخل��اص��ة  النسخة 
العالي  امل��ع��ه��د  إخ����راج  و  امل��ؤل��ف��ني 
البصري.  السمعي  و  السينما   ملهن 
وأبرز أن الهدف الذي تصبو الوزارة 
الى حتقيقه، يتمثل في إعالم عمومي 
مهني ومسؤول وتنافسي، قائم على 

وتكافؤ  والتعددية  اجل��ودة  معايير 
التحريرية  واالس��ت��ق��الل��ي��ة  ال��ف��رص 
تعزيز  على  وك��ذا  املبدعة،  واملبادرة 
والصحافة  اإلع��الم  حرية  ضمانات 
الصحافة  ملهنة  ال��ذات��ي  والتنظيم 
على  احلصول  في  احلق  مع ضمان 
امل��ع��ل��وم��ة و االل����ت����زام ب��أخ��الق��ي��ات 
 املهنة كما هو متعارف عليها عامليا.
أبرز  باملناسبة  ال��وزي��ر  واستعرض 
واج��ه��ات عمل ال����وزارة خ��الل سنة 
يخص  فيما  سترتكز  وال��ت��ي   2017
صحافة الوكالة، على استكمال ورش 
حتديث االطار القانوني واملؤسساتي 
ل���وك���ال���ة امل���غ���رب ال���ع���رب���ي ل��ألن��ب��اء 
ومواصلة تطوير أدوارها الريادية و 
إشعاع  خدمة  في  تنافسيتها  تعزيز 
وتقوية  وتوسيع  املغربي،  النموذج 
األقطاب الدولية واجلهوية، وتنظيم 
اجلمعية العمومية السنوية لوكاالت 
 أن���ب���اء ال��ب��ح��ر األب���ي���ض امل��ت��وس��ط.
وسجل السيد االعرج في هذا االطار، 
أن منتوج الوكالة عرف منوا ملحوظا 
حيث تطور من 294 قصاصة / يوم 
خالل سنة 2011 إلى أكثر من 540 
2016 وهو ما  قصاصة / يوم سنة 
يعادل زيادة بنسبة 82 باملائة مثمنا 
والتي  الوكالة  تبذلها  التي  اجلهود 
أثمرت، فضال عن إعادة هيكلة أقسام 
التحرير سواء على املستوى املركزي 

تدشني  اخل��ارج��ي��ة،  متثيلياتها  أو 
 2016 سنة  للوكالة  أق��ط��اب  ث��الث��ة 
وه��ي غ��رب أوروب���ا وامل��غ��رب الكبير 
واس��ك��ن��دي��ن��اف��ي��ا ون��ق��ل م��رك��ز قطب 
أبابا  أدي���س  ال��ى  الشرقية  إفريقيا 
مل��واك��ب��ة ع���ودة امل��غ��رب ال��ى االحت��اد 
عملها  مواصلة  جانب  الى  االفريقي 
ف���ي ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ق��ض��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
 و م��واك��ب��ة ال��س��ي��اس��ات ال��وط��ن��ي��ة.
كما أشار الوزير الى تتويج الوكالة 
إمتياز  ملتقى  ف��ي  التميز  ب��ج��ائ��زة 
كاعتراف  »املضمون«  فئة  في   2016
ل��ه��ا ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ل��ل��رف��ع من 
امل��غ��رب. ف��ي  ال��وك��ال��ة   قيمة صحافة 
ال��وزارة سنة 2017،  وسيشمل عمل 
وفقا للسيد األعرج، تنزيل املقتضيات 
الواردة في مدونة الصحافة و النشر 
للصحافة  الوطني  املجلس  وإخ��راج 
سلطة  باعتباره  ال��وج��ود  حيز  إل��ى 
التنظيم  أج��ل  من  مستقلة  مرجعية 
الذاتي للمهنة واملساهمة في تعزيز 
ال���ن���م���وذج االق���ت���ص���ادي ل��ل��م��ق��اول��ة 
الصحفية من خالل تقوية وضعيتها 
من  عائداتها  حماية  و  التفاوضية 
اإلش��ه��ار اإلل��ك��ت��رون��ي وحت��ي��ني عقد 
ال��ب��رن��ام��ج اخل����اص ب��دع��م امل��ق��اول��ة 
 الصحفية من أجل مواكبة املتغيرات.
وف����ي امل���ج���ال ال��س��م��ع��ي ال��ب��ص��ري 
سيرتكز العمل أساسا على جتويد و 

تنويع العرض السمعي البصري مع 
واحل��رص  التعددية  حماية  تكريس 
ع��ل��ى ال��ت��ن��وع ال��ل��غ��وي وال��ث��ق��اف��ي 
العرض  تقوية  متابعة  و  واملجالي، 
اإلخ���ب���اري، واالس��ت��م��رار ف��ي تعبئة 
امل����وارد امل��ال��ي��ة ال��ض��روري��ة لضمان 
ال��س��ي��ر ال����ع����ادي ل���ق���ن���وات ال��ق��ط��ب 
الوطني  اإلن��ت��اج  دع��م  و  العمومي 
 الداخلي وإخراج حلة جديدة للعرض.
وبالنسبة للقطاع السينمائي تعتزم 
ال������وزارة م��واص��ل��ة إجن����از م��ش��روع 
للمركز  السينمائية  ال��ذاك��رة  رقمنة 

السينمائي واستكمال إعداد وإصدار 
ال��ق��وان��ني امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ق��ط��اع اوف���ق 
مقاربة تشاركية مع املهنيني، السيما 
بإعادة  املتعلقني  القوانني  مشروعي 
املغربي  السينمائي  امل��رك��ز  تنظيم 
بتنظيم  املتعلق  ال��ق��ان��ون  وت��ع��دي��ل 
ال��ص��ن��اع��ة ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة وم��ش��روع 
السينمائي  اإلن���ت���اج  دع���م  م��رس��وم 
األج��ن��ب��ي وم��واص��ل��ة دع���م اإلن��ت��اج 
السينمائي الوطني. أما في اجلانب 
امل��رت��ب��ط ب��ال��ت��واص��ل امل��ؤس��س��ات��ي 
وال��ت��ع��اون��ي ال���دول���ي ف��س��ي��ت��م، على 

اخلصوص، تنظيم حمالت تواصلية 
وتقوية  املغربي  بالنموذج  للتعريف 
إشعاعه والتعريف بإصالحاته، وكذا 
رحالت إلى اململكة لفائدة الصحافة 
األج��ن��ب��ي��ة، وت��ط��وي��ر آل��ي��ات ال��رص��د 
مختلف  ف��ي  امل��غ��رب  ص���ورة  وتتبع 
الوسائط واستكمال الرصد اإلخباري 
السمعي البصري عبر إرساء منظومة 
م��ع��ل��وم��ات��ي��ة م��ت��خ��ص��ص��ة وت��ق��وي��ة 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ال���ذاك���رة ال��وط��ن��ي��ة 
ع��ب��ر رق��م��ن��ة ال��رص��ي��د ال��ت��وث��ي��ق��ي 
الرقمي. احل��ض��ور  تقوية   للقطاع 
التي  ال��ت��داب��ي��ر  ح��زم��ة  تشمل  كما 
املؤلفني  ح��ق��وق  ال��وزي��ر،  عرضها 
واحل����ق����وق امل����ج����اورة وم���ج���االت 
واحل���ك���ام���ة.  واالدارة  ال��ت��ك��وي��ن 
أساسا  االج���راءات  ه��ذه  وتتمحور 
حول تفعيل قانون النسخة اخلاصة، 
اإلستخالصات،  والرفع من جناعة 
عن  املمتنعة  املؤسسات  ومتابعة 
الهيكلة  وإخ���راج  قضائيا،  األداء 
و  لإعالم  العالي  للمعهد  اإلداري��ة 
اإلتصال، واعتماد سلك املهندسني 
ب��امل��ع��ه��د ال��ع��ال��ي مل��ه��ن ال��س��م��ع��ي 
،واس��ت��ك��م��ال  والسينما  ال��ب��ص��ري 
التدبير  وتعميم  الرقمنة  مسلسل 
والعمل  القطاع  لعمل  اإللكتروني 
ال��وظ��ائ��ف  لتدبير  ت��وق��ع��ي  ب��ن��ظ��ام 

والكفاءات.
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في الواجهة 

الذكرى ال61 لتأسيس القوات املسلحة امللكية ..
 عقود طويلة من التضحيات اجلسام والتاريخ احلافل في الدفاع عن حياض الوطن

    ي��ش��ك��ل االح���ت���ف���ال، ب��ع��د غ���د األح���د، 
املسلحة  القوات  لتأسيس  ال61  بالذكرى 
قاطبة  املغربي  للشعب  مناسبة  امللكية، 
القوات  لهذه  العالية  املهنية  الستحضار 
في  وسهرها  وبسالتها  تضحياتها  ومدى 
الدفاع عن حياض الوطن ووحدته الترابية، 
حتت  االجتماعية،  أدواره���ا  إشعاع  وك��ذا 
قيادة قائدها األعلى ورئيس أركانها العامة 

صاحب اجلاللة امللك محمد السادس.
ومنذ تأسيسها في 14 ماي 1956 على 
يد جاللة املغفور له محمد اخلامس، طيب 
ال��ل��ه ث����راه، ال���ذي أرس���ى ال��دع��ائ��م األول���ى 
اململكة  بعد حصول  مهني  إلح��داث جيش 
على استقاللها، ومرورا بعصرنتها وتعزيز 
ترسانتها العسكرية من طرف جاللة املغفور 
باتت  مثواه،  الله  أكرم  الثاني،  له احلسن 
صاحب  بقيادة  امللكية،  املسلحة  ال��ق��وات 
ال��ذي عمل  ال��س��ادس،  امللك محمد  اجلاللة 
على تطوير قدراتها املختلفة بشكل نوعي، 
سدا منيعا ال تقوى الطموحات اخلارجية، 
االقتراب  مجرد  على  تلويناتها،  مبختلف 

منه.
محمد  امل��ل��ك  اجل��الل��ة  أكد صاحب  وق��د 
ال���س���ادس٬ ن��ص��ره ال��ل��ه٬ ال��ق��ائ��د األع��ل��ى 
ورئ��ي��س أرك����ان احل����رب ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات 
في   ،2016 ماي   14 يوم  امللكية،  املسلحة 
امللكية،  املسلحة  للقوات  اليومي”  “األم��ر 
وذلك مبناسبة الذكرى الستني لتأسيسها، 
ليزداد  ال��ي��وم  بكم  واع��ت��زازن��ا  فخرنا  “إن 
املشرقة  احملطات  نسترجع  ونحن  توهجا 
التي رصعت سجل قواتنا املسلحة امللكية 
احلافل باملنجزات والتضحيات، وكذلك ملا 
وتفاعل  وعزمية  إص��رار  من  فيكم  نلمسه 
إي��ج��اب��ي م��ن أج���ل ال��دف��اع ع��ن مكتسبات 
الوطن وسيادته، صادقني في عهدكم على 
ورئيس  األع��ل��ى  لقائدكم  وال���والء  الطاعة 
ل��ل��ق��وات املسلحة  ال��ع��ام��ة  أرك����ان احل���رب 
ال��ذي  ال��ق��وي  بالتالحم  م��ؤازري��ن  امللكية، 
يجمع أفراد الشعب املغربي حول مقدسات 
الوطن العليا، وعلى رأسها قضية وحدتنا 

الترابية”.
وفي ظرفية دولية بالغة التعقيد تواجه 
وجودية  مخاطر  باملنطقة  اجليوش  فيها 
تشمل حلها أو استنزافها كمدخل لتحطيم 
مختلف  ت��ب��ذل  عليها،  وال��س��ي��ط��رة  ال���دول 
جهودا  امللكية  املسلحة  ال��ق��وات  مكونات 
مضنية حلماية السيادة الوطنية واحلفاظ 
ع��ل��ى امل��ؤس��س��ات ال��ش��رع��ي��ة وال���دف���اع عن 

الوحدة الترابية، وتصل الليل بالنهار وبال 
عالية  مبهنية  املهام  بهذه  لإضطالع  كلل 

واستنادا إلى عقيدة عسكرية حصيفة.
املسلحة  ال���ق���وات  ف���إن  ش��ك  دون  وم���ن 
امللكية، التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع 
ومقدساتها وسيادتها  األمة  مقومات  على 
منها  وفاء  احلضارية،  وهويتها  الوطنية 
“الله، الوطن، امللك”، مبثابة حاجز  لشعار 
اإلرهاب  دون متدد سرطان  رئيسي يحول 
أن��واع��ه  مبختلف  وال��ت��ه��ري��ب  وال��ت��ط��رف 

مبنطقة الساحل والصحراء.
وع���رف���ان���ا ب���ه���ذه اجل����ه����ود، ي��س��ت��رج��ع 
حتفل  التي  الذكرى،  هذه  املغربي  الشعب 
الكبيرة  التاريخية  باملهام  واملسؤوليات 
التي أحدثت ألجلها القوات املسلحة امللكية، 
سواء في الدفاع عن الوطن واملساهمة في 
ب��ن��اء امل��غ��رب احل��دي��ث ف��ي مرحلة م��ا بعد 
وعمليات  اإلنسانية  املهام  أو  االستقالل، 

حفظ السالم في عدة مناطق من العالم.
من  امللكية،  املسلحة  القوات  بذلت  فقد 
الغالي  ال حتصى،  التي  تضحياتها  خالل 
كيد  وردت  ال��وط��ن،  ع��ن  دف��اع��ا  والنفيس 
لزعزعة  امل��وج��ه��ة  اجلهنمية  امل��خ��ط��ط��ات 
اس��ت��ق��رار امل��م��ل��ك��ة واإلض������رار ب��وح��دت��ه��ا 
الترابية إلى صدور من استسهل إطالقها 

دون التفكير في عواقبها الوخيمة.
التي  امللكية،  املسلحة  ال��ق��وات  وظ��ل��ت 
ك��ل��ف ج��الل��ة امل��غ��ف��ور ل��ه محمد اخل��ام��س 
ولي عهده آنذاك جاللة املغفور له احلسن 
أهم  أح��د  األول��ى،  نواتها  بتشكيل  الثاني 
املؤسسات التي واكبت بناء الدولة املغربية 

كل  لها ضد  واقيا  درعا  وشكلت  احلديثة، 
عدوان خارجي، وأداة وقاية وأمن وإغاثة 
عند وقوع الكوارث الطبيعية، كما ساهمت 
عدة  ف��ي  فعال  بشكل  ومعداتها  برجالها 

مشاريع تنموية مبختلف ربوع اململكة.
محمد  لهما  املغفور  جاللتا  خص  وق��د 
اخل��ام��س واحل��س��ن ال��ث��ان��ي، ث��م صاحب 
ال��ق��وات  ال���س���ادس،  اجل��الل��ة امل��ل��ك محمد 
امل��س��ل��ح��ة امل��ل��ك��ي��ة ب��ع��ن��اي��ة خ��اص��ة شملت 
واجلنود  الصف  وضباط  الضباط  تكوين 
العسكرية  واملعاهد  امل��دارس  مختلف  في 
وت���زوي���د مختلف  ال��وط��ن��ي��ة واألج��ن��ب��ي��ة، 
والبحرية  ال��ب��ري��ة  ال��ق��وات  ه���ذه  وح����دات 
واجل��وي��ة ب��األس��ل��ح��ة ال��ع��ص��ري��ة وإص���الح 

أنظمتها وتطوير قيادتها.
 1960 وس��واء خالل زل��زال أكادير سنة 
1957 وزل����زال  ت��اف��ي��الل��ت س��ن��ة  وع��م��ل��ي��ة 
 2004 فبراير  ف��ي  وضواحيها  احلسيمة 
في  باململكة  امل��ن��اط��ق  بعض  وف��ي��ض��ان��ات 
القوات املسلحة  أبانت  السنوات األخيرة، 
امللكية عن قدرة لوجستية وتنظيمية كبيرة 
ساعدت على تقدمي كل أنواع اإلغاثة والدعم 

للمنكوبني في الوقت املناسب.
امللكية عدة  املسلحة  وأقامت القوات 
مناطق  في  عسكرية  ميدانية  مستشفيات 
اإلنسانية  املهام  إط��ار  في  باململكة،  نائية 
ال��ت��ي ت��ض��ط��ل��ع ب��ه��ا ف���ي ع���دد م���ن ج��ه��ات 
للقرب  توفير خدمات طبية  املغرب، بهدف 
اس��ت��ف��ادة  وت��ي��رة  م��ن  وال��رف��ع  للمواطنني 
الفئات الهشة من خدمات طبية ذات جودة 
الدعم  وتقدمي  للعالجات  الولوج  وتسهيل 

الطقس  قساوة  من  يعانون  الذين  للسكان 
ووعورة التضاريس.

القوات  دأب��ت  ال��دول��ي،  املستوى  وعلى 
إرساء  في  املساهمة  على  امللكية  املسلحة 
سلط  وقد  عدة،  بدول  السالم  واالستقرار 
ال��ه��ج��وم اجل��ب��ان ال���ذي اس��ت��ه��دف دوري���ة 
لتجريدة القوات املسلحة امللكية ببعثة األمم 
لتحقيق  األبعاد  متعددة  املتكاملة  املتحدة 
الوسطى  إفريقيا  جمهورية  في  االستقرار 
التي  التضحيات  على  )مينوسكا(،مؤخرا، 
على  حفاظا  الباسلة  القوات  ه��ذه  تبذلها 

االستقرار بالدول الشقيقة والصديقة.
إلى  مغربية  جتريدة  أول  إيفاد  مت  وقد 
م���رورا   ،1960 ف��ي  ال��ك��ون��غ��و  ج��م��ه��وري��ة 
العربية  احل��رب  خ��الل  وسيناء  ب��اجل��والن 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة، وع��م��ل��ه��ا ف���ي ال��ب��وس��ن��ة 
وك��وس��وف��و، وال��ع��م��ل��ي��ات اإلن��س��ان��ي��ة في 
ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��ق��راط��ي��ة، وك���وت دي��ف��وار، 
وص������وال إل�����ى ال���ع���اص���م���ة ال��ك��ون��غ��ول��ي��ة 
)ب��رازاف��ي��ل(، حيث أق���ام امل��غ��رب ف��ي شهر 
ميدانيا،  عسكريا  مستشفى   2012 مارس 
ب��ت��ع��ل��ي��م��ات م��ل��ك��ي��ة س���ام���ي���ة، ف����ي إط����ار 
اململكة  أرسلتها  التي  العاجلة  املساعدات 
التي هزت مستودعا  االنفجارات  إثر  على 
للذخيرة بهذه املدينة، وخلفت مئات القتلى 

واجلرحى.
كما ساهمت القوات املسلحة امللكية، في 
شهر يناير 2010، في اجلهود الدولية لنقل 
لضحايا  املستعجلة  اإلنسانية  املساعدات 

زلزال هايتي الذي أودى بحياة اآلالف.
وأقامت القوات املسلحة امللكية مستشفى 
االخ��ت��ص��اص��ات  م��ت��ع��دد  مغربيا  عسكريا 
مبدينة جرجيس باجلنوب التونسي لفائدة 
قدم  حيث  ليبيا،  م��ن  ال��ن��ازح��ني  الالجئني 
آلالف  ض��روري��ة  إسعافات  املستشفى  ه��ذا 
املرضى وخدمات ووصفات طبية لعشرات 
والتونسيني  الليبيني  النازحني  من  اآلالف 

ومن جنسيات مختلفة.
وق����د وج����دت امل���ه���ام ال��ن��ب��ي��ل��ة ل��ل��ق��وات 
أروق��ة  داخ���ل  لها  ص��دى  امللكية  املسلحة 
في  أقيم،  حيث  بنيويورك،  املتحدة  األمم 
2011، معرض للصور يؤرخ  شهر شتنبر 
لنصف قرن من انخراط هذه القوات لفائدة 

حفظ السالم في العالم.
وأبرز هذا املعرض، بالصورة والصوت، 
مساهمة جتريدات مغربية مبشاركة املنظمة 
األممية لفائدة قيم السلم واألمن، وكذا عمل 
في  اإلنسانية  القضايا  أج��ل  م��ن  اململكة 

مناطق مختلفة من بقاع األرض.
ك��م��ا ش��ك��ل إع��ط��اء ج��الل��ة امل��ل��ك محمد 
ال����س����ادس ت��ع��ل��ي��م��ات��ه ال��س��ام��ي��ة إلق��ام��ة 
مستشفى ميداني في مخيم الزعتري سنة 
امللكية،  املسلحة  قبل القوات  م��ن   2012
الس��ت��ق��ب��ال  ج���ه���وده  ف���ي  األردن  مل��س��اع��دة 
بارزة  محطة  السوريني،  الالجئني  وإي��واء 
لتأكيد تضامن املغرب مع الشعب السوري 

الشقيق في محنته اإلنسانية.
وقدم هذا املستشفى املغربي، الذي يضم 
عددا كبيرا من األطر الطبية وشبه الطبية، 
الالجئني  لفائدة  الطبية  اخل��دم��ات  آالف 

السوريني باألردن.
املسلحة  سارعت القوات  غ���زة،  وف���ي 
امل��ل��ك��ي��ة، غ���داة احل���رب اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة على 
مستشفى  نصب  إلى   ،2008 سنة  القطاع 
ملكية  بتعليمات  أقامته،  باملدينة  ميداني 
وف��ر خالل  ال��ذي  املستشفى  وه��و  سامية، 
مدة اشتغاله خدمات طبية متنوعة لفائدة 

الفلسطينيني.
امللك  ج��الل��ة  أع��ط��ى   ،2013 س��ن��ة  وف���ي 
محمد السادس تعليماته السامية من أجل 
إقامة مستشفى عسكري ميداني في باماكو 
للمملكة  الفعال  للتضامن  )مالي( جتسيدا 
إزاء البلدان اإلفريقية الشقيقة، وخاصة مع 
التي تربطها باملغرب عالقات عريقة  مالي 

ومتميزة.
ك��م��ا أق����ام امل���غ���رب، ف��ي م����ارس 2016، 
بغينيا  طبيا-جراحيا  عسكريا  مستشفى 
كوناكري، وذلك في إطار عالقات الصداقة 
جتمع  التي  والتضامن  العريقة  واألخ��وة 

بني الشعبني املغربي والغيني.
التي  التاريخية  املالحم  على  وللحفاظ 
مت  امل��ل��ك��ي��ة،  امل��س��ل��ح��ة  سجلتها القوات 
العسكري  للتاريخ  املغربية  اللجنة  إحداث 
التراث  بحماية  لالضطالع   )2000 )م��اي 
العسكري وتطوير البحث العلمي في هذا 

املجال.
14 ماي من كل  ذك��رى  إذن، ستظل  هكذا 
سنة مناسبة متجددة الستحضار، بكل فخر 
املسلحة  القوات  ومنجزات  أعمال  واعتزاز، 
رأسها  وعلى  الثوابت،  أولى  راعية  امللكية، 
ال���دف���اع ع���ن ح����وزة ال���وط���ن وم��ك��ت��س��ب��ات��ه، 
ك��ل األخ��ط��ار  وال���وق���وف س���دا منيعا ض��د 
احملدقة به من خالل تضحية جنود بواسل 
يعملون بكل تفان ونكران للذات في صمود 
راسخ ضد كل ما من شأنه استهداف الوحدة 

الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية.

ولي العهد األمير موالي احلسن يترأس مأدبة غداء 
أقامها امللك محمد السادس بنادي الضباط مبناسبة 

الذكرى الواحدة والستني لتأسيس القوات املسلحة امللكية
العليا  للقيادة  ب��الغ  ذك��ر    
ل���ل���ق���وات امل��س��ل��ح��ة امل��ل��ك��ي��ة، 
أن���ه وب��أم��ر م��ن امل��ل��ك محمد 
ال�����س�����ادس، ال���ق���ائ���د األع���ل���ى 
العامة  أرك��ان احلرب  ورئيس 
ل���ل���ق���وات امل��س��ل��ح��ة امل��ل��ك��ي��ة، 
ت�����رأس ول����ي ال��ع��ه��د األم��ي��ر 
موالي احلسن، يوم األحد 14 
بالرباط،  الضباط  بنادي  ماي 
مأدبة غداء أقامها امللك محمد 
ال���س���ادس مب��ن��اس��ب��ة ال��ذك��رى 
لتأسيس  والستني  ال��واح��دة 

القوات املسلحة امللكية. 
ول���دى وص���ول ول��ي العهد 
لنادي  احلسن  م��والي  األم��ي��ر 
على  للسالم  ت��ق��دم  ال��ض��ب��اط، 
ديفزيون  دو  اجل��ن��رال  سموه 
املفتش  ال����وراق  ال��ف��ت��اح  عبد 
العام للقوات املسلحة امللكية، 
عبد  م���اج���ور  وال���ك���ول���ون���ي���ل 
ال��ق��ادر زواه���ر ق��ائ��د احلامية 

قبل  سال،  للرباط-  العسكرية 
تشكيلة  سموه  يستعرض  أن 
من فوج املقر العام التي أدت 

التحية.
على  للسالم  تقدم  ذلك،  إثر 
ول����ي ال��ع��ه��د األم���ي���ر م���والي 
احل���س���ن، رئ���ي���س احل��ك��وم��ة 
س���ع���د ال����دي����ن ال���ع���ث���م���ان���ي، 
رئيس  ل��دى  املنتدب  وال��وزي��ر 
احلكومة املكلف بإدارة الدفاع 
لوديي،  اللطيف  عبد  الوطني 
واجل�����ن�����رال دوك�������ور دارم�����ي 
الدرك  قائد  بنسليمان  حسني 
بريكاد  دو  واجل��ن��رال  امللكي، 
ال���ع���اب���د ب��وح��ام��ي��د ال��ع��ل��وي 
مفتش القوات امللكية اجلوية، 
مصطفى  أم��ي��رال  والكونتر- 
علمي مفتش البحرية امللكية.

رئيسا  امل��أدب��ة  ه��ذه  حضر 
ومستشارو  البرملان،  غرفتي 
امللك محمد السادس، وأعضاء 

احملكمة  ورئ��ي��س  احل��ك��وم��ة، 
للملك  العام  والوكيل  العليا، 
ل���دى ه���ذه احمل��ك��م��ة، ورئ��ي��س 
املجلس الدستوري، والضباط 
ال��س��ام��ون ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة 
ل���ل���ق���وات امل��س��ل��ح��ة امل��ل��ك��ي��ة، 
وامل���ل���ح���ق���ون ال��ع��س��ك��ري��ون 
بالرباط،  املعتمدون  األجانب 
الوطني  لألمن  العام  وامل��دي��ر 
امل��دي��ر ال��ع��ام مل��راق��ب��ة ال��ت��راب 
ال��وط��ن��ي، وم��دي��رو ال��دواوي��ن 
الرباط-  جهة  ووال��ي  امللكية، 
جانب  إل��ى  القنيطرة،  س��ال- 
املدنية  الشخصيات  من  ع��دد 

والعسكرية
وقد جرى االحتفاء بالذكرى 
لتأسيس  والستني  ال��واح��دة 
ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة امل��ل��ك��ي��ة 
مبختلف احلاميات العسكرية 
التابعة  والوحدات  والثكنات 
ل���ل���ق���وات امل��س��ل��ح��ة امل��ل��ك��ي��ة، 

على  متيزت،  حفالت  بتنظيم 
اخل����ص����وص، ب��ت��ح��ي��ة ال��ع��ل��م 
وت����الوة األم���ر ال��ي��وم��ي ال��ذي 
وج��ه��ه امل��ل��ك محمد ال��س��ادس 
أرك��ان  ورئيس  األعلى  القائد 
احل�������رب ال����ع����ام����ة ل���ل���ق���وات 
امل��س��ل��ح��ة امل��ل��ك��ي��ة إل���ى أف���راد 
بتسليم  وأيضا  القوات،  هذه 
ف��ض��ال ع��ن تنظيم  األوس���م���ة، 
ل���ق���اءات ري��اض��ي��ة ب���ني ف��رق 

مدنية وعسكرية.
أقيم نفس احلفل على  وقد 
املنطقة  ت��ش��ك��ي��الت  م��س��ت��وى 
ال��ق��وات  ووح����دات  اجلنوبية 
مبختلف  امل��ل��ك��ي��ة  امل��س��ل��ح��ة 

مكوناتها
وقد رفعت باملناسبة برقية 
امل��ل��ك  إل�����ى  وإخ�������الص  والء 
محمد السادس، القائد األعلى 
العامة  أرك��ان احلرب  ورئيس 

للقوات املسلحة امللكية.

الواجهة
في


