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

الرئيس  املدير العام:  احممد اعبابو

جريدة جهوية تعىن بأخبار
 جهة الرباط - سال - القنيطرة  

   » تصدر من عاصمة األنوار مرتني يف الشهر«

الثمن: 3 دراهم تأسست سنة 2007  >   العدد 176 >  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«

مكتب مجلس جماعة سال يتدارس وضعية مشاريع مجموعة العمران بسال

امللك محمد السادس يقرر عدم الترخيص لعدد 
من الوزراء باالستفادة من العطلة السنوية

وزير الداخلية يشرف على تنصيب 
“واليا على جهة الرباط  “محمد مهيدية 
سال القنيطرة، وعامال على عمالة الرباط

االحتياطات الدولية للمغرب 
تتراجع بنسبة 10.8 في املائة

الرباط والدارالبيضاء حتتالن الرتبة الثانية والثالثة 
على املستوى املغاربي في مؤشر جودة احلياة باملدن

تفاصيل اكتشاف العلماء ألقدم بقايا لفصيلة 
اإلنسان العاقل بجبل إيغود بإقليم اليوسفية 
..ويعود تاريخها إلى أكثر من 300 ألف سنة
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امللك محمد السادس يقرر عدم الترخيص لعدد من الوزراء باالستفادة من العطلة السنوية
< افريك نيوز * الرباط *

    ترأس صاحب اجلاللة امللك محمد 
الله، يوم األحد بالقصر  السادس نصره 

امللكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا. 
وف��ي م��ا يلي ن��ص ال��ب��الغ ال���ذي تاله 
الناطق الرسمي باسم القصر امللكي السيد 

عبد احلق املريني بهذا اخلصوص:
محمد  امللك  اجل��الل��ة  صاحب  »ت���رأس 
رمضان   30 يومه  الله،  نصره  السادس، 
م،   2017 يونيو   25 امل��واف��ق  ه���،   1438
مجلسا  البيضاء،  بالدار  امللكي  بالقصر 

وزاريا.
عبر  املجلس،  ه��ذا  أشغال  بداية  وف��ي 
املعنيني  وللوزراء  للحكومة،  امللك  جاللة 
ببرنامج احلسيمة منارة املتوسط، بصفة 
وقلقه،  وانزعاجه  استيائه  عن  خاصة، 
التي  امل��ش��اري��ع  تنفيذ  ع���دم  ب��خ��ص��وص 
يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، 
الفعلية  الرئاسة  حتت  توقيعه  مت  ال��ذي 
في   ،2015 أكتوبر  في  بتطوان  جلاللته، 

اآلجال احملددة لها.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد، أص��در جاللة امللك 
الداخلية  ل��وزي��ري  السامية،  تعليماته 
ق��ي��ام ك��ل م��ن املفتشية  وامل��ال��ي��ة، ق��ص��د 
الداخلية  الترابية بوزارة  العامة لإلدارة 
ب��األب��ح��اث  للمالية،  ال��ع��ام��ة  واملفتشية 
وال��ت��ح��ري��ات ال��الزم��ة ب��ش��أن ع��دم تنفيذ 
املشاريع املبرمجة، وحتديد املسؤوليات، 
ورف����ع ت��ق��ري��ر ب��ه��ذا ال���ش���أن، ف���ي أق���رب 

اآلجال.
الترخيص  ع��دم  امللك  ق��رر جاللة  وق��د 
العطلة  من  باالستفادة  املعنيني  للوزراء 
سير  متابعة  على  واالنكباب  السنوية، 

أعمال املشاريع املذكورة
ك��م��ا ذك���ر ج��الل��ة امل���ل���ك، م���رة أخ���رى، 
بتعليماته السامية، التي سبق أن أعطاها 
ال  بأن  السابقة،  وللحكومات  للمسؤولني 
يتم تقدمي أمام جاللة امللك، إال املشاريع 
واالتفاقيات التي تستوفي جميع شروط 
بتصفية  يتعلق  م��ا  ف��ي  اإلجن���از، س���واء 
وض��ع��ي��ة ال��ع��ق��ار، أو ت��وف��ي��ر ال��ت��م��وي��ل، 
تعطى  أن  على  ب��ال��دراس��ات،  ال��ق��ي��ام  أو 
االن��ط��الق��ة ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��أش��غ��ال ف��ي أج��ل 

معقول. 
وأك����د ج��الل��ت��ه ع��ل��ى ض�����رورة جتنب 
تسييس املشاريع االجتماعية والتنموية 
التي يتم إجنازها، أو استغاللها ألغراض 

ضيقة.
وم��ن جهة أخ���رى، وف��ي إط���ار تعزيز 
استقالل السلطة القضائية، أصدر جاللة 
السامية،  تعليماته  ال��ل��ه،  أع���زه  امل��ل��ك، 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ب����اإلس����راع ب��ع��رض م��ش��روع 
رئاسة  ب�«اختصاصات  املتعلق  القانون 
على  تنظيمها«،  وقواعد  العامة  النيابة 

ال��ب��رمل��ان، ق��ص��د امل��ص��ادق��ة ع��ل��ي��ه خ��الل 
الدورة التشريعية احلالية.

ب���إج���راء م��راس��ي��م   كما أم���ر ج��الل��ت��ه 
ت��س��ل��ي��م ال��س��ل��ط، ب��ع��د امل���ص���ادق���ة على 
أكتوبر  قبل شهر  وذلك  املذكور،  القانون 
املقبل، وبإيجاد مقر الئق لهذه املؤسسة 

القضائية الهامة.
إث���ر ذل����ك، ق���دم ال��س��ي��د وزي����ر ال��ط��اق��ة 
واملعادن والتنمية املستدامة عرضا حول 
للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  مشروع 

املستدامة 2030.
االستراتيجية  هذه  مشروع  ويستلهم 
م��رج��ع��ي��ت��ه م��ن أح��ك��ام ال��دس��ت��ور، وم��ن 
ويتضمن  السامية،  امللكية  التوجيهات 
احلالية  للوضعية  متكامال  تشخيصا 

لبالدنا.
ويهدف هذا املشروع إلى رفع رهانات 
االنتقال  التنمية، وحتقيق  تعزيز حكامة 
ال��ت��دري��ج��ي ن��ح��و االق��ت��ص��اد األخ��ض��ر، 
وحتسني تدبير وتثمني املوارد الطبيعية، 
للتغير  والتصدي  البيولوجي،  والتنوع 
الترابية  باملجاالت  واالعتناء  املناخي، 
االجتماعية  ال��ف��وارق  وتقليص  الهشة، 
التنمية  ث��ق��اف��ة  وت��ش��ج��ي��ع  وامل��ج��ال��ي��ة، 

املستدامة.
ومل�����واك�����ب�����ة وت����ت����ب����ع ت���ن���ف���ي���ذ ه����ذه 
االستراتيجية، سيتم إحداث جلنة وزارية 
دائمة للسهر على تنسيق أعمال مختلف 
امل��ت��دخ��ل��ني، م��ن أج���ل إدم����اج ال��ره��ان��ات 
القطاعية  ال��س��ي��اس��ات  ضمن  امل���ذك���ورة، 
وإع���داد  بالتقييم  وال��ق��ي��ام  وامل��ج��ال��ي��ة، 

التقارير بشأنها.
ك��م��ا ص����ادق امل��ج��ل��س ال������وزاري على 
وتتميم  بتغيير  تنظيمي  قانون  مشروع 
في  بالتعيني  املتعلق  التنظيمي  القانون 
املشروع  ه��ذا  وي��ه��دف  العليا.  املناصب 
واملقاوالت  املؤسسات  لوائح  إلى حتيني 
العمومية احملددة في امللحقني 1 و2 من 
هذا القانون التنظيمي، وخاصة من خالل 

للطاقة  املغربية  »الوكالة  تسمية  تبديل 
الشمسية« التي أصبحت تسمى »الوكالة 
وتغيير  امل��س��ت��دام��ة«،  للطاقة  امل��غ��رب��ي��ة 
ب�«املراكز  االستشفائية«،  »املراكز  تسمية 

االستشفائية اجلامعية«
ثم متت املصادقة على مشروع مرسوم 
بقانون،  املرسوم  على  باملصادقة  يقضي 
باملديرية  ال��ع��ام��ل��ني  ب��إخ��ض��اع  املتعلق 
االنضباط  لقواعد  املدنية  للوقاية  العامة 

العسكري.
وينص هذا املرسوم بقانون على إلزام 
هذه الفئة مبسؤوليات القيادة والتكوين 
على بعض املهارات العسكرية، واالمتثال 
ينص  كما  العسكري.  االنضباط  لقواعد 
بهذه  العاملني  املوظفني  استفادة  على 
املديرية العامة من الضمانات األساسية 
نظام  إق���رار  م��ع  للعسكريني،  املمنوحة 
للمماثلة بني أصناف موظفي هذه الهيئة 

وبني مختلف الرتب العسكرية.
وطبقا ألحكام الفصل 49 من الدستور، 
احلكومة،  رئيس  السيد  م��ن  وب��اق��ت��راح 
ومبادرة من السيد وزير الداخلية، تفضل 
الله، بتعيني مجموعة  جالل امللك، أعزه 
من املسؤولني، من والة وعمال، باإلدارة 
وال  وك��ذا  الترابية،  وب���اإلدارة  املركزية 

مدير عام لصندوق التجهيز اجلماعي.
م��ن   49 ال���ف���ص���ل  وط���ب���ق���ا ألح����ك����ام 
ال��دس��ت��ور، وب��اق��ت��راح م��ن السيد رئيس 
احل��ك��وم��ة، وم���ب���ادرة م��ن ال��س��ي��د وزي��ر 
الدولي،  والتعاون  اخلارجية  ال��ش��ؤون 
عني جاللته عددا من السفراء. وستعلق 

األمر بكل من : 
ممثال  سفيرا   : زنيبر  عمر  السيد   -
األمم  مكتب  لدى  املغربية  للمملكة  دائما 

املتحدة واملنظمات الدولية بجنيف ؛ 
- السيد مصطفى املنصوري : سفيرا 

باململكة العربية السعودية ؛
سفيرة   : بنيعيش  ك��رمي��ة  ال��س��ي��دة   -

باململكة اإلسبانية ؛

: س��ف��ي��را  م����ك����وار  ع���زي���ز  ال���س���ي���د   -
بجمهورية الصني الشعبية ؛

سفيرا   : ال��ع��روس��ي  محمد  السيد   -
ممثال دائما للمملكة املغربية لدى االحتاد 

اإلفريقي ؛
: س��ف��ي��را  ح��م��ي��د ش���ب���ار  ال���س���ي���د   -

باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية ؛
سفيرة   : عثماني  ص��وري��ا  السيدة   -

بكندا ؛
سفيرا   : باحنيني  ع��ث��م��ان  ال��س��ي��د   -

بجمهورية البرتغال ؛
: سفيرة  ال��ع��ش��اب��ي  ف���وز  ال��س��ي��دة   -

بجمهورية أوكرانيا  
سفيرا   : بنيعيش  ف��اض��ل  ال��س��ي��د   -

برومانيا ؛
: سفيرة  ال��س��ع��دي  ال��س��ي��دة ح��ن��ان   -

بجمهورية التشيك ؛
- ال��س��ي��د م��ح��م��د ف���رح���ات : س��ف��ي��را 

بجمهورية غانا ؛
: سفيرا  ال��ع��ط��ار  ب��وغ��ال��ب  ال��س��ي��د   -

بكوبا.
وطبقا ألحكام الفصل 49 من الدستور، 
احلكومة،  رئ��ي��س  السيد  م��ن  وب��اق��ت��راح 
وم����ب����ادرة م���ن ال��س��ي��د وزي����ر ال��ص��ن��اع��ة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، 
حسيبي،  العرب  عز  السيد  جاللته  عني 
م��دي��را ع��ام��ا ل��ل��وك��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة لتقنني 

املواصالت.
بالتزاماته  امل��غ��رب  وف���اء  إط���ار  وف���ي 
الدولية، وتعزيز عالقاته الثنائية ومتعددة 
األطراف، مع املنظمات الدولية ومع عدد 
ص��ادق  والصديقة،  الشقيقة  ال���دول  م��ن 
املجلس الوزاري على 42 اتفاقية دولية، 

منها 34 اتفاقية مدعومة بقوانني.
وتندرج 28 اتفاقية من هذه االتفاقيات 
القانونية  املساطر  استكمال  إط���ار  ف��ي 
ل��رج��وع ب��الدن��ا إل���ى االحت����اد اإلف��ري��ق��ي، 
ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن امل��س��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة في 
مختلف أجهزة االحتاد، فضال عن تعزيز 

عالقات املغرب مع دول القارة. 
وتهم االتفاقيات األربعة عشر، الثنائية 
واملتعددة األطراف، تعزيز التبادل احلر في 
املنطقتني العربية واملتوسطية، والتعاون 
وفي  واجلمركي،  والضريبي  االقتصادي 
وك��ذا  البيئة،  وحماية  الطاقة،  م��ج��االت 

التعاون القضائي والعسكري.
وف���ي م��ا ي��ل��ي الئ��ح��ة ال����والة وال��ع��م��ال 

اجلدد:
وي��ت��ع��ل��ق األم�����ر ب ال������والة ب������اإلدارة 

املركزية 
العام  الكاتب  الوالي  ف��وزي،  محمد   -

لوزارة الداخلية
العام  امل��دي��ر  ال��وال��ي  سفير،  خ��ال��د   -

للجماعات احمللية
- زينب العدوي، الوالي املفتش العام 

لإلدارة الترابية 
املدير  الوالي،  التازي،  - سمير محمد 

العام لصندوق التجهيز اجلماعي
الوالة باإلدارة الترابية:

الرباط-  جهة  وال��ي  مهيدية،  محمد   -
سال- القنيطرة وعامل عمالة الرباط  

- عبد الكبير زاهود، والي جهة الدار 
ال��دار  عمالة  وع��ام��ل  س��ط��ات،  البيضاء- 

البيضاء
الشرق  جهة  وال��ي  اجلامعي،  معاذ   -

وعامل عمالة وجدة- أجناد
- أح��م��د ح��ج��ي، وال���ي ج��ه��ة س��وس- 

ماسة وعامل عمالة أكادير- إداوتنان
درع��ة-  وال���ي جهة  ب��ن��رب��اك،  - محمد 

تافياللت وعامل إقليم الرشيدية
وال���ي جهة  أب��ه��اي،  ال��ن��اج��م  - محمد 

كلميم- واد نون وعامل إقليم كلميم 
العمال باإلدارة الترابية:

اشتوكة-  إقليم  عامل  - جمال خلوق، 
آيت باها

- فريد شوراق، عامل إقليم احلسيمة 
- عثمان سوالي، عامل إقليم ميدلت

إقليم  عامل  الصبتي،  سالم  محمد   -
اليوسفية

إقليم  عامل  رش��دي،  محمد   -
الدرويش 

- عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة 
إقليم  ع��ام��ل  أوع���ب���و،  ال���دي���ن  ن���ور   -

برشيد 
- نبيل خروبي، عامل عمالة مقاطعات 

سيدي البرنوصي 
- علي خليل، عامل إقليم الناظور 

إقليم  ع��ام��ل  ح��ب��وه��ا،  ع��ل��ي  محمد   -
بركان 

- ال��ع��رب��ي ال��ت��وي��ج��ر، ع���ام���ل إق��ل��ي��م 
تاوريرت 

- يونس التازي، عامل إقليم تطوان 
- محمد الكروج، عامل إقليم اجلديدة

الفقيه  إقليم  عامل  قرناشي،  محمد   -
بن صالح 

- حميد نعيمي، عامل إقليم السمارة 
- محمد ضرهم، عامل إقليم فجيج 

إقليم  عامل  إبراهيم،  اب��ن  إبراهيم   -
بوجدور

إقليم  ع��ام��ل  امل���اح���ي،  اب���ن  - ح��س��ن 
كرسيف

وخ���الل ه���ذا االس��ت��ق��ب��ال، أدى ال���والة 
جاللة  ي��دي  ب��ني  القسم  اجل��دد  والعمال 

امللك.
الداخلية  وزي��ر  االستقبال  هذا  حضر 
ال��س��ي��د ع��ب��د ال���واف���ي ل��ف��ت��ي��ت، وال��وزي��ر 
نور  السيد  الداخلية  وزي��ر  لدى  املنتدب 
سيدي  امللكي  واحلاجب  بوطيب،  الدين 

محمد العلوي.

الئحة الوالة و العمال اجلدد الذين عينهم جاللة امللك 
> افريك نيوز * الرباط *

امللك  اجلاللة  استقبل صاحب    
االخير  األحد  يوم  السادس،  محمد 
البيضاء،  ب��ال��دار  امللكي  بالقصر 
ع���ددا م��ن ال����والة وال��ع��م��ال اجل��دد 
ال���ذي���ن ع��ي��ن��ه��م ج��الل��ت��ه ب������اإلدارة 

الترابية وباإلدارة املركزية. 
ويتعلق األمر ب ال��والة ب��اإلدارة 

املركزية:
ال��وال��ي الكاتب  ف��وزي،  محمد   –

العام لوزارة الداخلية
– خالد سفير، الوالي املدير العام 

للجماعات احمللية
زينب العدوي، الوالي املفتش   –

العام لإلدارة الترابية 
الوالي،  التازي،  محمد  سمير   –
التجهيز  ل��ص��ن��دوق  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

اجلماعي 
الوالة باإلدارة الترابية: 

م��ح��م��د م��ه��ي��دي��ة، وال����ي جهة   –
وع��ام��ل  القنيطرة  س���ال-  ال���رب���اط- 

عمالة الرباط 
– عبد الكبير زاه��ود، والي جهة 
ال����دار ال��ب��ي��ض��اء- س��ط��ات، وع��ام��ل 

عمالة الدار البيضاء
– م��ع��اذ اجل��ام��ع��ي، وال���ي جهة 

الشرق وعامل عمالة وجدة- أجناد
– أح���م���د ح���ج���ي، وال������ي ج��ه��ة 
سوس- ماسة وعامل عمالة أكادير- 

إداوتنان
– محمد بنرباك، والي جهة درعة- 

تافياللت وعامل إقليم الرشيدي 
محمد ال��ن��اج��م أب��ه��اي، وال��ي   –

جهة كلميم- واد نون وعامل إقليم 
كلميم 

العمال باإلدارة الترابية:
– ج��م��ال خ���ل���وق، ع��ام��ل إق��ل��ي��م 

اشتوكة- آيت باها 
إقليم  ع��ام��ل  ف��ري��د ش������وراق،   –

احلسيمة 

ع��ث��م��ان س��وال��ي، ع��ام��ل إقليم   –
ميدلت

عامل  الصبتي،  سالم  محمد   –
إقليم اليوسفية

إقليم  ع��ام��ل  م��ح��م��د رش�����دي،   –
الدرويش 

ع��زي��ز ب��وي��ن��ي��ان، ع��ام��ل إقليم   –
الرحامنة 

نور الدين أوعبو، عامل إقليم   –
برشيد 

ن��ب��ي��ل خ���روب���ي، ع��ام��ل عمالة   –
مقاطعات سيدي البرنوصي  

– ع���ل���ي خ���ل���ي���ل، ع���ام���ل إق��ل��ي��م 
الناظور 

– محمد علي حبوها، عامل إقليم 
بركان 

إقليم  عامل  التويجر،  العربي   –
تاوريرت 

ي��ون��س ال���ت���ازي، ع��ام��ل إقليم   –
تطوان 

إقليم  ع��ام��ل  ال���ك���روج،  محمد   –
اجلديدة

إقليم  ع��ام��ل  ق��رن��اش��ي،  محمد   –
الفقيه بن صالح 

ن��ع��ي��م��ي، ع��ام��ل إقليم  ح��م��ي��د   –
السمارة 

م��ح��م��د ض���ره���م، ع��ام��ل إقليم   –
فجيج 

– إب��راه��ي��م اب��ن إب��راه��ي��م، عامل 
إقليم بوجدور

– حسن ابن املاحي، عامل إقليم 
كرسيف 

وخ����الل ه����ذا االس��ت��ق��ب��ال، أدى 
بني  القسم  اجل��دد  والعمال  ال���والة 

يدي جاللة امللك.
ح��ض��ر ه����ذا االس���ت���ق���ب���ال وزي���ر 
الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، 
والوزير املنتدب لدى وزير الداخلية 
السيد نور الدين بوطيب، واحلاجب 

امللكي سيدي محمد العلوي.
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جاللة امللك يترأس بالدار البيضاء حفل نهاية السنة الدراسية للمدرسة املولوية
> افريك نيوز * الرباط *

     ت��رأس صاحب اجلاللة امللك 
محمد السادس، نصره الله، مرفوقا 
العهد  ول��ي  امللكي  السمو  بصاحب 
األم���ي���ر م����والي احل���س���ن، وص��اح��ب 
رشيد،  م��والي  األمير  امللكي  السمو 
األميرات  امللكي  السمو  وصاحبات 
األمير  السمو  وصاحب  اجلليالت، 
م�����والي إس���م���اع���ي���ل، ي����وم ال��س��ب��ت 
بالقصر امللكي بالدار البيضاء، حفل 
للمدرسة  ال��دراس��ي��ة  السنة  نهاية 

املولوية.
واستهل هذا احلفل الذي حضره 
ع���دد م��ن أص��ح��اب ال��س��م��و األم���راء 
الذكر  من  بينات  بآيات  واألم��ي��رات، 
احلكيم تلتها صاحبة السمو امللكي 

األميرة لال خديجة.
إث���ر ذل���ك، أل��ق��ت ص��اح��ب��ة السمو 
األميرة لال خديجة كلمة بني  امللكي 
فيها  عبرت  اجل��الل��ة،  صاحب  ي��دي 
زميالتها  كافة  عن  وأصالة  باسمها 
الكبيرة  فرحتها  ع��ن  ال��دراس��ة،  ف��ي 
واع���ت���زازه���ا ب��ال��رع��اي��ة ال��س��ام��ي��ة 
بهما  أح��اط  التي  الفائقة  والعناية 

جاللة امللك هذا احلفل.

امللكي  السمو  صاحبة  وأب����رزت 
السنة  ه��ذه  أن  لال خديجة  األم��ي��رة 
متيزت بأنشطة شبه مدرسية مكثفة، 
م��ش��ي��رة س��م��وه��ا إل���ى أن��ه��ا متكنت 
رفقة زميالتها في الدراسة من زيارة 
العلمية  ال��ت��ظ��اه��رات  م��ن  مجموعة 
والثقافية، السيما تلك املنظمة على 
هامش الدورة ال 22 ملؤمتر األطراف 
املتحدة  ل��أمم  اإلط��ار  االتفاقية  في 
 )22 )كوب  املناخية  التغيرات  حول 

التي عقدت مبراكش.

صاحبة  عبرت  املناسبة،  وب��ه��ذه 
السمو امللكي األميرة لال خديجة عن 
عزمها على مضاعفة جهودها خالل 
السنة املقبلة سعيا إلى النجاح في 
السادسة  للسنة  النهائي  االمتحان 
تكون  وأن  االب��ت��دائ��ي،  ال��س��ل��ك  م��ن 
سموها بذلك في مستوى انتظارات 

جاللة امللك.
ابتهلت  الكلمة،  ه��ذه  ختام  وف��ي 
لال  األم��ي��رة  امللكي  السمو  صاحبة 
ميتع  ب��أن  تعالى  الله  إل��ى  خديجة 

صاحب اجلاللة امللك محمد السادس 
وب��ط��ول  وال��ع��اف��ي��ة  ال��ص��ح��ة  بنعمة 
بولي  يقر عني جاللته  وب��أن  العمر، 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  عهده 
موالي احلسن، ويشد أزره بصاحب 
رشيد،  م��والي  األمير  امللكي  السمو 
األس���رة  أف����راد  س��ائ��ر  ف��ي  ويحفظه 

امللكية الكرمية.
السمو  ق��دم��ت صاحبة  ذل���ك،  إث��ر 
امللكي األميرة لال خديجة وزميالتها 
الفنية  اللوحات  من  ع��ددا  بالقسم، 
ب���ال���ل���غ���ات ال���ع���رب���ي���ة وال��ف��رن��س��ي��ة 
والروسية  واإلجنليزية  واإلسبانية 
انفتاح  سموها  مبرزة  والصينية، 
املغرب على بعده اإلفريقي ومشاعر 
احلب العميق واخلالص الذي يكنه 

كافة املغاربة لوطنهم األم.
ب��ع��د ذل����ك، أل��ق��ى م��دي��ر امل��درس��ة 
امل���ول���وي���ة ال��س��ي��د ع���زي���ز احل��س��ني 
في  عبر  امللك  جاللة  ي��دي  بني  كلمة 
ونيابة  نفسه  عن  أصالة  مستهلها، 
عن سائر أطر املدرسة عن بالغ الفخر 
جاللة  يسبغه  ملا  السعادة  وص��ادق 
امللك من عطف ورعاية ساميني على 

هذا احلفل املدرسي.
وأك����د ال��س��ي��د ع��زي��ز احل��س��ني أن 

لال  األم��ي��رة  امللكي  السمو  صاحبة 
السنة  بنجاح هذه  اجتازت  خديجة 
مثابرتها  بفضل  وذل���ك  ال��دراس��ي��ة، 

وذكائها وحسن سلوكها.
السامية  بالعناية  ت��ذك��ي��ره  وب��ع��د 
امللك  جاللة  بها  يحيط  فتئ  م��ا  التي 
امل��درس��ة  م��دي��ر  أش���ار  التعليم،  ق��ط��اع 
خالل  التركيز  سيتم  أنه  إلى  املولوية 
تنمية  على  املقبلة  امل��درس��ي��ة  السنة 
ملكات الفهم واإلبداع لدى التلميذات، 
وال��ن��ه��وض ب��امل��ب��ادرة ال��ف��ردي��ة لديهن 

وكذا إتقانهن للغات األجنبية.
امللك، حفظه  ذلك، سلم جاللة  إثر 
ال���ل���ه، اجل����ائ����زة األول������ى “ج���ائ���زة 
امللكي  السمو  لصاحبة  االم��ت��ي��از” 

األميرة لال خديجة.
الثانية  اجلائزة  سلم جاللته  كما 
ليليا  للتلميذات  التهاني«  »ج��ائ��زة 
وهبة  أب��و سفيان،  وم���روة  م��زي��ان، 
الشرف”  “لوحة  وجائزة  والد،  أمل 

للتلميذة نسرين صابر.
حضر هذا احلفل رئيس احلكومة 
السيد سعد الدين العثماني، ووزير 
املهني  والتكوين  الوطنية  التربية 
العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 

السيد محمد حصاد.

اجلاللة  ص��اح��ب  املؤمنني  أم��ي��ر  ت���رأس 
الله، مرفوقا  السادس، نصره  امللك محمد 
األمير  العهد  ولي  امللكي  السمو  بصاحب 
امللكي  السمو  احل��س��ن، وص��اح��ب  م��والي 
األم��ي��ر م���والي رش��ي��د، وص��اح��ب السمو 
األم��ي��ر م����والي إس��م��اع��ي��ل، م��س��اء ال��ي��وم 
بالدار  الثاني  احلسن  مبسجد  األرب��ع��اء 
لليلة  إحياء  كبيرا  دينيا  حفال  البيضاء، 

القدر املباركة.
  وبعد صالتي العشاء والتراويح، رتل 
املقرئ الطفل الزبير الغوزي »13سنة« من 
مدينة الدار البيضاء، وهو الفائز بالرتبة 
الوطنية  ال��س��ادس  محمد  جلائزة  األول��ى 
في حفظ القرآن الكرمي وجتويده وترتيله، 
تقدم  ث��م  احلكيم،  ال��ذك��ر  م��ن  بينات  آي��ات 
اجلائزة  وتسلم  امللك  جاللة  على  للسالم 

من يدي جاللته.
 وتعكس هذه اجلائزة االهتمام والرعاية 
ال��ل��ذي��ن م��ا ف��ت��ئ أم��ي��ر امل��ؤم��ن��ني يوليهما 
حلفظة كتاب الله وتشجيع النشء الصاعد 

على حفظ وجتويد القرآن الكرمي.
غزالي  محمد  األستاذ  ألقى  ذل��ك،  إثر     
يدي  جكني عالم من غينيا كوناكري، بني 
جاللة امللك، كلمة باسم العلماء املشاركني 
لعام  الرمضانية  احلسنية  ال���دروس  ف��ي 
1438 ه�، أع��رب فيها عن شكرهم اجلزيل 
وام��ت��ن��ان��ه��م ال��ك��ب��ي��ر جل��الل��ة امل��ل��ك على 

تشريفهم باملشاركة في هذه الدروس.
   وقال في هذا الصدد، ” وإذا كان جدكم 
الله  طيب  اخل��ام��س  محمد  م��والن��ا  املنعم 
ثراه ، قد أرسى أسس التالحم بني احلاكم 
واحمل��ك��وم، بعد حت��ري��ر ال��وط��ن م��ن ربقة 
االستعمار، وإذا كان والدكم املشمول بعفو 
الله، موالنا احلسن الثاني قدس الله روحه، 
احلديث،بعد  املغرب  بناء  لبنات  وضع  قد 
الله  توحيده، فإنكم يا موالي، مبا حباكم 
به من بصيرة نافذة، واصلتم هذه املسيرة 
بتجديد قافلة التطور، واملضي بالبالد إلى 
مدارج الرقي واالزده��ار في شتى مجاالت 

احلياة، بعزم وعزمية وصبر واصطبار”.
الله الظاهرة على  “نعم      وأض��اف أن 
مملكتكم العزيزة إلى األفاق تترى، وإن من 
الله  إفريقيا إحداثكم، نصركم  أجلها على 
للعلماء  السادس  محمد  ملؤسسة  ورعاكم، 
علماء  توحيد جهود  أج��ل  م��ن   ، األف��ارق��ة 
امل��غ��رب، وب��اق��ي ال���دول اإلف��ري��ق��ي��ة خلدمة 

مصالح الدين اإلسالمي”.
    وخلص األستاذ جكني بالقول “باسم 
أرفع  املشاركني،  العلماء  الكرام،  ضيوفكم 
الشكر  ج��زي��ل  بالله  ال��ع��ال��ي  مقامكم  إل��ى 
لقيناه من حسن  وواف��ر االمتنان، على ما 
تعالى  وال��ل��ه  الضيافة،  وك��رم  االستقبال 
بالد  وجميع  وب��الدك��م  يحفظكم  أن  نسأل 
وال��ق��رآن  املثاني  السبع  ببركة  االس���الم، 
العظيم، كما نضرع إليه سبحانه وتعالى 
البلد  بهذا  السير  في  مبتغاكم  يحقق  أن 
األم����ني ن��ح��و م��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم وال��رف��ع��ة 

والهناء”.
    وبهذه املناسبة الدينية العظيمة، مت 

العالمة  ط��رف  من  البخاري  صحيح  ختم 
عمر محسن رئيس املجلس العلمي احمللي 
أنفا،   – البيضاء  ال��دار  مقاطعات  بعمالة 
من طرف الفقيه  بعد سرد “حديث اخلتم” 
محمد جناح عضو املجلس العلمي احمللي 

بعمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا.
   وبعد ذلك، سلم أمير املؤمنني جائزة 
وجائزة  القرآن”  “أه��ل  ل  السادس  محمد 
محمد السادس ل “أهل احلديث”، للفائزين 
العوني  ال��س��ي��دان  ال��ت��وال��ي،  ع��ل��ى  بهما 
بالصخيرات،  الفتح  إمام مبسجد  الزاوية 
وم��ح��م��د ال��ط��ب��ران��ي أس��ت��اذ ع��ل��وم ال��ق��رآن 

بجامعة القاضي عياض مبراكش.
   كما سلم جاللة امللك، حفظه الله، جائزة 
محمد السادس للكتاتيب القرآنية بفروعها 
الثالثة، للسيد حسن بعزة من كتاب مسجد 
بأكادير  بالدراركة  أن��س  اب��ن  مالك  اإلم��ام 
عياد  والسيد  التلقني(،  منهجية  )ج��ائ��زة 
فنادي من كتاب اإلمام نافع مبدرسة سيدي 
أحمد الصوابي باشتوكة آيت باها )جائزة 

املردودية(، والسيد إدريس العروصي  من 
منصور  ب��أوالد  محمد حلمر  كتاب سيدي 

القنيطرة »جائزة التسيير«.
جائزة  املؤمنني  أمير  سلم  ذل��ك،  إث��ر     
التي  والتهليل  ل����أذان  ال��س��ادس  محمد 
بفرعيها،  وذل��ك  جاللته،  من  بأمر  أحدثت 
من  رفيق  محمد  للسيدين  التوالي،  على 
الدار البيضاء »اجلائزة التقديرية«، وأحمد 

فتاح من تنغير »اجلائزة التكرميية«.
     وفي ختام هذا احلفل الديني املهيب، 
املولى عز وجل  إلى  الضراعة  أكف  رفعت 
امل��ؤم��ن��ني ح��ام��ي حمى  أم��ي��ر  ب���أن يحفظ 
محمد  امللك  اجلاللة  صاحب  والدين  امللة 
به  يعز  مبينا  ن��ص��را  وينصره  ال��س��ادس 
بالنجاح  يتوج  وب��أن  واملسلمني،  اإلس��الم 
ويبارك  وآم��ال��ه  مطامحه  ويحقق  أعماله 
عينه  يقر  وبأن  السديدة،  خطوات جاللته 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  عهده  بولي 
موالي احلسن، ويشد أزر جاللته بشقيقه 
صاحب السمو امللكي األمير موالي رشيد 

وبباقي أفراد األسرة امللكية الشريفة.
إلى  بالدعاء  احل��اض��رون  توجه  كما       
العلي جلت قدرته بأن ميطر شآبيب رحمته 
واإلس��الم  العروبة  فقيدي  على  ورض��وان��ه 
جاللة املغفور لهما محمد اخلامس واحلسن 

الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما.
    إثر ذلك، تقدم للسالم على جاللة امللك، 
السيد أبو بكر الرفاعي املستشار اخلاص 

لرئيس جمهورية نيجيريا.
    ح��ض��ر ه����ذا احل���ف���ل ال���دي���ن���ي، على 
ورئيسا  احل��ك��وم��ة،  رئ��ي��س  اخل���ص���وص، 
مجلسي النواب واملستشارين، ومستشارو 
ص��اح��ب اجل���الل���ة، وأع���ض���اء احل��ك��وم��ة، 
وس���ف���راء ال�����دول اإلس��الم��ي��ة امل��ع��ت��م��دون 
ب��امل��غ��رب، وك��ب��ار ض��ب��اط ال��ق��ي��ادة العليا 
الذين  والعلماء  امللكية،  املسلحة  للقوات 
شاركوا في الدروس احلسنية الرمضانية، 
واملنتخبون  العلمية  املجالس  ورؤس���اء 

وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.

أمير املؤمنني يترأس مبسجد احلسن الثاني بالدار البيضاء 
حفال دينيا كبيرا إحياء لليلة القدر املباركة
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استراتيجية حكومية
ملكية

األغلبية احلكومية تؤكد على احلق في االحتجاج تعبيرا عن املطالب االجتماعية 
املشروعة وتدعو إلى التفاعل اإليجابي مع مطالب ساكنة إقليم احلسيمة

   أكدت أحزاب األغلبية احلكومية، 
م��ج��ددا، ع��ل��ى احل���ق ف��ي االح��ت��ج��اج 
ت��ع��ب��ي��را ع���ن امل��ط��ال��ب االج��ت��م��اع��ي��ة 
القانونية  املقتضيات  وفق  املشروعة 
احلكومة  داعية  العمل،  بها  اجل��اري 
مع  اإليجابي  التفاعل  من  مزيد  إل��ى 
إقليم  ل��س��اك��ن��ة  امل��ش��روع��ة  امل��ط��ال��ب 
احلسيمة وغيرها من مناطق اململكة.

وجددت أحزاب األغلبية احلكومية 
الوطني  والتجمع  التنمية،  »العدالة 
لأحرار، واحلركة الشعبية، واالحتاد 
االشتراكي للقوات الشعبية واالحتاد 
ال��دس��ت��وري وال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة«، 
اجتماع  عقب  أص��درت��ه  لها  ب��الغ  في 
لهيئة رئاستها انعقد، أمس األربعاء، 
ب��ح��ض��ور أم��ن��ائ��ه��ا ال��ع��ام��ني أو من 
ي��ن��وب ع��ن��ه��م، حت���ت رئ���اس���ة رئ��ي��س 
احلكومة بوصفه رئيسا لهذه الهيئة، 
املكلف بحقوق  الدولة  بحضور وزير 
على  التأكيد  العدل،  ووزي��ر  اإلنسان 
احل����ق ف���ي االح���ت���ج���اج ت��ع��ب��ي��را عن 
وفق  املشروعة  االجتماعية  املطالب 

بها  اجل���اري  القانونية  املقتضيات 
العمل، مذكرة أنه من واجب اجلميع 
صيانة مم��ارس��ة ه��ذا احل��ق م��ن أي 
إخالل أو شطط، والعمل على تعزيز 
تطلعات  واح��ت��ض��ان  احل�����وار  ن��ه��ج 
امل��واط��ن��ني وامل��واط��ن��ات ف��ي احل��ري��ة 
وال��ك��رام��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��ع��دال��ة 

االجتماعية.
وأضاف البالغ أن أحزاب األغلبية 

دعت احلكومة إلى »مزيد من التفاعل 
اإلي���ج���اب���ي م���ع امل��ط��ال��ب امل��ش��روع��ة 
من  وغيرها  احلسيمة  إقليم  لساكنة 
م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة«، م��ج��ددة »دع��وت��ه��ا 
الصادرة في بالغها بتاريخ 14 ماي 
اجل����اري إل���ى ت��س��ري��ع وت��ي��رة إجن��از 
األوراش واملشاريع التنموية املبرمجة 

والتعامل بحزم في تفعيلها«.
ون���وه���ت ه���ذه األح������زاب، يضيف 

اتبعته  الذي  احل��وار  ب«نهج  البالغ، 
احل��ك��وم��ة وال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة في 
تعاملها مع تلك االحتجاجات، وحتيي 
بكل  األم��ن  لقوات  امل��س��ؤول  التعامل 

مكوناتها معها«.
كما دعت »اجلميع إلى العمل على 
واخلاصة  العامة  املمتلكات  حماية 
لأمن  تعزيزا  املؤسسات،  واح��ت��رام 
واالس���ت���ق���رار«، م���ؤك���دة ع��ل��ى »م��زي��د 
م���ن ال��س��ه��ر ع��ل��ى اح���ت���رام امل��س��اط��ر 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ف��ي امل��ت��اب��ع��ات وض��م��ان 
للمتابعني،  العادلة  احملاكمة  ش��روط 
إط��ار  ف��ي  القانون  لسيادة  انتصارا 

دولة احلق واملؤسسات«.
ودعت أيضا احلكومة إلى »انتهاج 
س���ي���اس���ة ت���واص���ل���ي���ة ف���ع���ال���ة جت���اه 
العام  وال��رأي  واملواطنات  املواطنني 
املتعلقة  امل��ع��ط��ي��ات  ب��ش��أن  ال��وط��ن��ي 
عبر  باخلصوص  وذل��ك  ب��امل��وض��وع، 

مختلف قنوات اإلعالم والتواصل«.
وذكرت أحزاب األغلبية احلكومية، 
ب«مسؤولية  االج��ت��م��اع،  ه��ذا  خ��الل 

نهج  تعزيز  على  العمل  في  اجلميع 
اإلص����الح ف��ي ظ��ل االس��ت��ق��رار حتت 
وهو  الله،  حفظه  امللك  جاللة  قيادة 
مراكمة  من  بالدنا  مكن  ال��ذي  النهج 
مكتسبات دميقراطية وتنموية هامة. 
وهو ما يؤكد حاجة بالدنا أكثر من أي 
وقت مضى إلى تعزيز الدور اإليجابي 
ل���أح���زاب ال��س��ي��اس��ي��ة، إل����ى ج��ان��ب 
ووسائل  املدني  واملجتمع  النقابات 
مؤسساتية  آليات  بوصفها  اإلع��الم، 

للوساطة بني الدولة واملجتمع«.
وأضاف املصدر ذاته أن وزير العدل 
ت��ق��دم، خ��الل ه��ذا االج��ت��م��اع، بتقرير 
باملتابعات  املرتبطة  املعطيات  حول 
على  املواطنني  بعض  بشأن  اجلارية 
خ��ل��ف��ي��ة احل�����راك االج��ت��م��اع��ي ال���ذي 
على  وأك���د  احلسيمة،  إقليم  يعرفه 
احلرص على احترام حقوق اإلنسان 
سالمة  وع��ل��ى  ال��ق��ان��ون  ومقتضيات 
فتح  في  املتبعة  القانونية  املساطر 
امل��ت��اب��ع��ات امل���ذك���ورة حت��ت إش���راف 

ومراقبة النيابة العامة.

حلبيب املالكي يخفض 
تذاكر السفر للبرملانيني 

منت اخلطوط امللكية 
املغربية داخل التراب 

الوطني وخارجه

   ق����ام رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب، 
الفرق  ل��ة  مب���راس   املالكي،  احلبيب 
لتبليغهم بتخفيضات كبيرة  البرملانية 
ف���ي ت���ذاك���ر ال��س��ف��ر داخ�����ل ال���ت���راب 
اخلطوط  منت  على  وخ��ارج��ه  الوطني 

امللكية املغربية.
ال��ن��واب،  رئ��ي��س مجلس  وأوض����ح 
اإلثنني،  يوم  بحسب مصادر مطلعة، 
ف��ي م��راس��ل��ت��ة ل��ل��ف��رق ال��ب��رمل��ان��ي��ة أن 
امل��غ��رب��ي��ة ستمنح  امل��ل��ك��ي��ة  اخل���ط���وط 
ت���خ���ف���ي���ض���ات ه����ام����ة ع���ل���ى ت���ذاك���ر 
هذه  ط��وال  البرملانيني  لفائدة  السفر 
نطاق  ف��ي  س��واء  التشريعية،  الفترة 
الرسمية. أو  الشخصية   األس��ف��ار 
ف��إن مجلس  امل��ص��ادر،  ذات  وحسب 
النواب قد عقد احتماعات مع مسؤولي 
وقد  املغربية،  امللكية  اخلطوط  شركة 
أسفرت عن منح تخفيض يصل إلى 
60 ف��ي امل��ائ��ة م��ن امل��ل��ف اإلج��م��ال��ي 
االقتصادية  للدرجة  بالنسبة  للتذكرة 
ال��رح��ات  األع���م���ال، تشمل  ودرج����ة 
إلى  املتوجهة  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية 
أوروبا وأمريكا الشمالية وباقي الدول 
األفريقية، كما بلغت نسبة التخفيض 
ال���ت���ي ت��خ��ص رح�����ات ال��ب��رمل��ان��ي��ني 
ص��وب دول امل��ش��رق ال��ع��رب��ي70 في 
للتذكرة  اإلج��م��ال��ي  املبلغ  م��ن  امل��ائ��ة 
بالنسبة للدرجة االقتصادية، بحسب 
 االت����ف����اق ب���ني امل��ج��ل��س وال���ش���رك���ة.
ويأتي هذا االمتياز ضمن مجموعة من 
االمتيازات التي يستفيد منها النواب 
البرملانيون، من قبيل املبيت في فنادق 
العاصمة لضمان احلضور جللسات 

البرملان، والتنقل والهاتف، وغيرها.
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الوطنية  التربية  وزارة  تطلق     
العالي  والتعليم  املهني  والتكوين 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��ي��وم اخل��م��ي��س، 
لفائدة  »منحتي«،  اإللكترونية  اخلدمة 
لنيل شهادة  واملترشحني  املترشحات 
ال��دراس��ي��ة  السنة  ب��رس��م  ال��ب��ك��ال��وري��ا 
2017-2016، الراغبني في االستفادة 
من منحة التعليم العالي برسم السنة 

اجلامعية 2017-2018. 
ل��ل��وزارة أن اخلدمة  وأوض���ح ب��الغ 
ستستمر  التي  »منحتي«  اإللكترونية 
متاحة   ،2017 يوليوز   31 غاية  إل��ى 
عبر  للوزارة  اإللكترونية  البوابة  عبر 

http://www.minhaty.ma الرابط
وأض�����اف أن ه���ذه اخل���دم���ة، ال��ت��ي 
ألول  اعتمادها  في  ال���وزارة  ستشرع 
م���رة ب��رس��م ه���ذا امل��وس��م ال���دراس���ي، 

تهدف إلى حتسني وجتويد اخلدمات 
املقدمة من خالل تبني خيار االنفتاح 

وال��ت��واص��ل وال��ت��ح��دي��ث، وك����ذا إل��ى 
من  االستفادة  طلبات  إج��راء  تبسيط 

اإلداري���ة  اإلج�����راءات  وتسهيل  امل��ن��ح 
ذات الصلة.

وأبرزت أنه ميكن االطالع على مزيد 
م��ن امل��ع��ل��وم��ات ب��خ��ص��وص اخل��دم��ة 
اإللكترونية »منحتي« من خالل البوابة 
www.men. ل��ل��وزارة  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
االت��ص��ال  رب��ط  كما ميكن   ،  gov.ma
 «   0800001122« األخ��ض��ر  بالرقم 
الولوج  كيفية  لالستفسار بخصوص 

إليها. 
للمترشحات  مي��ك��ن  أن���ه  وس��ج��ل��ت 
من  يتمكنوا  ل��م  ال��ذي��ن  وامل��ت��رش��ح��ني 
املسطحة  ه��ذه  عبر  طلباتهم  إي���داع 
أن يتبعوا االجراء املعمول به سابقا 
امللف  اقتناء  على  أساسا،  واملرتكز، 
وتعبئته  املكتبات  من  األزرق  الورقي 

وإيداعه لدى املصالح املختصة.

إطالق اخلدمة اإللكترونية »منحتي« اخلاصة بالتالميذ املترشحني 
الجتياز امتحانات البكالوريا لطلب منحة التعليم العالي

مجلس املستشارين يصادق باألغلبية على مشروع قانون املالية لسنة 2017
م����ج����ل����س  ص�����������������ادق   
جلسة  ف���ي  امل��س��ت��ش��اري��ن 
ع���ام���ة، ال���ي���وم اخل��م��ي��س، 
ب��األغ��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى م��ش��روع 
 ،2017 لسنة  املالية  قانون 
وذل���ك ب��ع��د امل��ص��ادق��ة على 

اجلزء الثاني من املشروع
القانون  مشروع  وحظي 
م��س��ت��ش��ارا   44 ب���ت���أي���ي���د 
 10 وامتناع   22 ومعارضة 

عن التصويت.
ومتيزت مناقشة املجلس 
باملصادقة  القانون  ملشروع 
على مجموعة من التعديالت 
التي همت عددا من املواد، 
السيما املادة 8 مكررة التي 
مت التصويت باإلجماع على 

حذفها من املشروع.
وس��ت��ت��م إح��ال��ة م��ش��روع 
القانون مجددا على مجلس 
النواب للمصادقة عليه في 

إطار قراءة ثانية.
وك�����ان وزي�����ر االق��ت��ص��اد 
بوسعيد  م��ح��م��د  وامل��ال��ي��ة 
ق��د ك��ش��ف ف��ي م��ع��رض رده 
ع���ل���ى م�����داخ�����الت ال���ف���رق 
وامل���ج���م���وع���ات ال��ن��ي��اب��ي��ة 
عقدت  عمومية  جلسة  ف��ي 
احلكومة  أن  اليوم،  صباح 
جت���اوب���ت م���ع ال��ت��ع��دي��الت 
امل���ق���دم���ة م����ن ط�����رف ف���رق 
عبر  وامل��ع��ارض��ة،  األغلبية 
قبولها 60 تعديال من أصل 

.154
ال�����وزي�����ر أن  وأوض���������ح 
املتوفرة  الظرفية  مؤشرات 
السنة اجلارية  في مستهل 
تشير إلى وضعية إيجابية 
لالقتصاد الوطني وإلى أن 
يسجل  االقتصادي  النشاط 
املجمل،  في  إيجابيا  من��وا 
اإلص����الح����ات  أن  م����ب����رزا 

ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة ال���ت���ي ت��واص��ل 
قبيل  من  تنزيلها  احلكومة 
صندوق املقاصة واإلصالح 
القانون  وإص��الح  اجلبائي 

املالية  ل��ق��ان��ون  التنظيمي 
وح�����ك�����ام�����ة امل����ؤس����س����ات 
وامل�����ق�����اوالت ال��ع��م��وم��ي��ة، 
ومحاربة  التقاعد  وإصالح 

تثبيت  الرشوة ستمكن من 
وال��رف��ع  املالية  ال��ت��وازن��ات 
املالية  وشفافية  فعالية  من 

العمومية.
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بوسعيد: مرتكزات مشروع قانون املالية 2017 تؤسس ملرحلة مابعد استعادة التوازنات املاكرو اقتصادية
   >  افريك نيوز * الرباط *

 
محمد  واملالية  االقتصاد  وزي��ر  أك��د   
أن  م���اي،   31 االرب��ع��اء  ي��وم  بوسعيد، 
لسنة  املالية  قانون  مشروع  مرتكزات 
2017 تؤسس ملرحلة ما بعد استعادة 

التوازنات املاكرو اقتصادية.
وق���ال ال��وزي��ر ف��ي م��ع��رض رده على 
مداخالت الفرق واملجموعات البرملانية 
مبجلس املستشارين خالل جلسة عامة 
خ��ص��ص��ت مل��ن��اق��ش��ة م��ض��ام��ني م��ش��روع 
املرحلة  هذه  عنوان  إن  املالي،  القانون 
مستدام  ق��وي  اقتصاد  بناء  في  يتمثل 
وجهاته،  املجتمع  ف��ئ��ات  لكل  وم��دم��ج 
وقائم على االستثمار العمومي الناجع 
ال��ش��راك��ات  وت��ن��وي��ع  التصنيع  ودع����م 
وتسريع  االفريقية،  ال��ق��ارة  مع  خاصة 
االصالحات وخاصة في مجال التعليم 
الى جانب جعل اجلهوية رافعة للتنمية 
ال��ت��راب��ي��ة امل��ن��دم��ج��ة وإرس�����اء ال��ع��دال��ة 

االجتماعية 
واعتبر املسؤول احلكومي أن كسب 
بالتعبئة  اال  يتأتى  لن  الرهانات  ه��ذه 

لكل  اإلرادي  واالن����خ����راط  اجل��م��اع��ي��ة 
امل��ؤس��س��ات وال��ف��اع��ل��ني االق��ت��ص��ادي��ني 
واالج���ت���م���اع���ي���ني وامل���ج���ت���م���ع امل���دن���ي 

وامل��ن��ت��خ��ب��ني ع��ل��ى امل���س���ت���وى احمل��ل��ي 
واجلهوي من أجل حتصني املكتسبات.

مرتفعة  نسبا  حقق  املغرب  أن  وسجل 
خالل السنوات املاضية ومتكن من احلفاظ 
على التوازنات الكبرى رغم تداعيات االزمة 
االقتصادية العاملية، مشيرا الى انه متت 
مضاعفة الناجت الداخلي اخلام باالسعار 
اجلارية بني سنتي2003 و2016 إذ انتقل 
من 498 مليار درهم الى ما يفوق 1000 
مليار درهم سنة 2016، فضال عن حتقيق 
جل أهداف االلفية للتنمية وتقليص نسبة 
الفقر من 15،3 في املائة سنة 2001 الى 

4،2 سنة 2014.
التوازنات  أن استعادة  أكد  و بعدما 
االص��الح��ات  ونهج  اقتصادية  امل��اك��رو 
م��ق��ارب��ة  »ل��ي��س��ت  ال��ش��ج��اع��ة  الهيكلية 
الفئات  حساب  على  تقنية  موازناتية 
هذه  أن  بوسعيد  أب���رز  املستضعفة«، 
االصالحات هي التي مكنت املغرب من 
وكفلت  اخلطير  االزم���ة  منزلق  جت��اوز 

ل��ه م��واص��ل��ة اس��ت��ه��داف ه���ذه ال��ف��ئ��ات 
برامج  اط��ار  ف��ي  والهشة  املستضعفة 
البشرية  للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  امل���ب���ادرة 
وبرنامج »راميد« والدعم املالي املباشر 
لالسر في اطار برنامج »تيسير« ودعم 
االحتياجات  وذوي  واملطلقات  االرم��ل 

اخلاصة والرفع من املنحة«. 
النقاش  ال��وزي��ر  ثمن  أخ���رى،  جهة  م��ن 
الفرق  مختلف  قبل  من  والبناء«  »ال��ه��ادف 
املالي  القانون  مشروع  ملضامني  البرملانية 
والتعبئة الكبيرة التي أبانت عنها من أجل 
االجال  أق��رب  في  عليه  واملصادقة  دراسته 
قصد االنكباب على التحضير ملشروع قانون 
املالية لسنة 2018 »الذي سيشكل املنطلق 

الفعلي لتنزيل البرنامح احلكومي«. 
على  احلكومة  بوسعيد حرص  وأكد 
ال��ت��ج��اوب م��ع ال��ت��ع��دي��الت امل��ق��دم��ة من 
 60 قبول  الى  املستشارين، مشيرا  قبل 
تعديال من أصل 154 مت التقدم بها مع 

عدم اللجوء نهائيا الى الفصل 77.

> افريك نيوز * الرباط *

اك���د ال��س��ي��د احل��ب��ي��ب امل��ال��ك��ي 
رئيس مجلس النواب يوم الثالثاء 
التشريعية  امل��ب��ادرة  أن  بالرباط 
للبرملان في حاجة الى تطوير كمي 
 ون��وع��ي وإل���ى حتسني وجت��وي��د.
له  كلمة  في  املالكي  السيد  وق��ال 
خالل لقاء دراسي حول »التشريع 
واملراقبة« احتضنه مجلس النواب 
صالحياته  مي���ارس  ال��ب��رمل��ان  إن 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ف����ي م�����لء ال���ف���راغ 
األنشطة  من  ع��دد  في  التشريعي 
املجتمعية  والقضايا  والقطاعات 
 2011 دس���ت���ور  اع���م���ال  وم��ن��ه��ا 
وال��ت��ج��اوب م��ع ان��ت��ظ��ارات ال��رأي 
العام ومع حاجيات املواطنني في 
 صون حقوقهم وحتديد واجباتهم .
و اع��ت��ب��ر أن ال��ت��ش��ري��ع ي��ج��ب أن 
ي���واك���ب دي��ن��ام��ي��ة امل��ج��ت��م��ع في 
والثقافة  واالق��ت��ص��اد  ال��س��ي��اس��ة 
واالدارة  االجتماعية  واخل��دم��ات 
يتعلق  االم��ر  أن  م��ب��رزا  وغيرها، 

بورش مفتوح ال يتوقف والينتهي 
وبالتالي  يتطور  املجتمع  لكون 
التطور  لهذا  القانونية  فاملواكبة 
 ت��ع��د م���ن م��س��ت��ل��زم��ات ال��ت��ق��دم.
ول���ف���ت رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب 
االنتباه الى أن املغرب في حاجة 
الى مجهود تشريعي كبير لتجديد 
تشريعاته ومنها تشريعات تعود 
وال��ى  االستعمارية  املرحلة  ال��ى 
بداية االستقالل الى جانب حترير 
التي  التعقيدات  من  التشريعات 
ت���واج���ه ال��دي��ن��ام��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
 واالق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة.
وأش�������ار ف����ي ه�����ذا ال����ص����دد ال���ى 
االش���ك���االت ال��ع��ق��اري��ة وأراض����ي 
تترتب  التي  الساللية  اجلماعات 
ع��ن��ه��ا ع�����دة ن����زاع����ات وت��ع��رق��ل 
بأن  مقرا   ، والتشغيل  االستثمار 
ألول  يعود  تشريعيا  عجزا  هناك 
ودعا  املغرب،  في  تشريعية  والية 
ال���ى ض�����رورة ال��ق��ي��ام ب »رج���ة« 
التشريعية  باملؤسسة  للنهوض 
 ح��ت��ى ت���واك���ب ت���ط���ور امل��ج��ت��م��ع.

الى  النواب  مجلس  رئيس  وحث 
من  التشريعية  امل��ب��ادرات  تكثيف 
التشريعي  اخل��ص��اص  س��د  أج��ل 
وت���ع���زي���ز ال���ب���ن���اء ال��ت��ش��ري��ع��ي 
املبادرات  تواضع  أن  الى  مشيرا 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ألع���ض���اء ال��ب��رمل��ان 
ت���ف���س���ر ب����أس����ب����اب م��وض��وع��ي��ة 
والظرفية  ب��ال��س��ي��اق��ات  مرتبطة 
السياسية وأسباب ذاتية مرتبطة 
وبالتواصل  واملهارات  باخلبرات 
 وب����ال����ص����ي����اغ����ة ال����ق����ان����ون����ي����ة.
اج��راءات  املالكي  السيد  واقترح 
م���ن ب��ي��ن��ه��ا ض������رورة ارف������اق كل 
تتناول  ب��دراس��ة  ق��ان��ون  م��ق��ت��رح 
س��ي��اق ط��رح��ه وأس���ب���اب ن��زول��ه 
وع��ن��اص��ر م��ق��ارن��ة ب��االض��اف��ة الى 
حت���س���ني ص���ي���اغ���ة امل���ق���ت���رح���ات 
وتكون  مقرؤيتها  تتيسر  حتى 
 ص��ي��اغ��ت��ه��ا م��ط��اب��ق��ة ل��ل��ت��ش��ري��ع .
ومن جهته قال نائب األول لرئيس 
م��ج��ل��س ال����ن����واب ع���ب���د ال��ع��زي��ز 
عزز   2011 دس��ت��ور  أن  ال��ع��م��اري 
الهندسة  البرملان مبرزا أن  مكانة 
ع��ل��ى مفاهيم  ت��ؤك��د  ال��دس��ت��وري��ة 
 فصل السلط والتعاون فيما بينها.
يضطلع  البرملان  أن  ال��ى  وأش���ار 
بدور مراقبة عمل السلطة التنفيذية 
وضع   2011 دس��ت��ور  أن  مسجال 
جلسة  منها  مهمة  مراقبة  أليات 
سنوية لتقييم سياسات العمومية 
 وم���س���اءل���ة رئ���ي���س احل���ك���وم���ة .
امل���رج���ع���ي  االط��������ار  أن  وأب��������رز 
يتمثل  ال��ع��م��وم��ي��ة  ل��ل��س��ي��اس��ي��ات 
ف���ي ال���ب���رن���ام���ج احل���ك���وم���ي ه��ذا 
األخ���ي���ر أص���ب���ح مب��ث��اب��ة ت��ع��اق��د 
 جديد محل التصريح احلكومي .
أما النائب الثاني لرئيس مجلس 

ال���ن���واب رش��ي��د ال��ع��ب��دي، ف��أش��ار 
يتضمن   2011 دس��ت��ور  أن  ال���ى 
الكالسيكية  األسئلة  جانب  ال��ى 
ال����ع����ادي����ة، األس���ئ���ل���ة ال��ش��ه��ري��ة 
 وال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة.
وب��خ��ص��وص ع��ق��ل��ن��ة اجل��ل��س��ات 
ال��ش��ه��ري��ة ف��ق��د ح����رص ال��ن��ظ��ام 
لسنة  ال��ن��واب  ملجلس  ال��داخ��ل��ي 
العبدي،  السيد  ،يضيف   2013
املتعلقة  املسطرة  توضيح  على 
اجللسة  أعمال  ج��دول  ببرمجة 
الشهرية وذلك بتخصيص جلسة 
منتظم  بشكل  شهر  ك��ل  واح���دة 
الشهرية  البرمجة  م��راع��اة  م��ع 
األسبوعية. الشفوية   لأسئلة 
ال��ل��ق��اء  ه�����ذا  أن  ال�����ى  ي���ش���ار 
ن��اق��ش ج��م��ل��ة م���ن امل��ق��ت��رح��ات 
وحتديد  تعريف  أس��اس��ا  همت 
ال��س��ي��اس��ة ال���ع���ام���ة، وت��وق��ي��ت 
داعني  احلكومة  رئيس  مساءلة 
الى عقدها في يوم آخر عوض 
األي�������ام امل��خ��ص��ص��ة ل��أس��ئ��ل��ة 
ال��ش��ف��وي��ة ال��ق��ط��اع��ي��ة ع���الوة 
ع��ل��ى ت���دوي���ن ت��ع��ه��دات رئ��ي��س 
 احل���ك���وم���ة ف���ي س��ج��ل خ���اص.
اليوم  هذا  برنامج  تضمن  وقد 
ال���دراس���ي، ع���ددا م��ن ال��ع��روض 
وامل������داخ������الت ت���ن���اول���ت ع��ل��ى 
اخلصوص مقترحات القوانني، 
وق��راءة  التشريعية،  واحلكامة 
في املنت التشريعي النيابي من 
التشريعيتني  ال��والي��ت��ني  خ��الل 
-  2011« و   «  -2007  2011«
ال��ى عرضني  باالضافة   «  2016
ت��ق��ن��ي��ني ح���ول آل���ي���ات وق��واع��د 
النشر  و  التشريعية،  الصياغة 

العمومي ملقترحات القوانني.

رئيس مؤمتر »كوب 22« يعرب 
عن استيائه »العميق« إزاء انسحاب 
الواليات املتحدة من اتفاق باريس

اإلطار  االتفاقية  األط��راف في    عبر رئيس مؤمتر 
 )22 )ك��وب  املناخية  التغيرات  ح��ول  املتحدة  ل��أمم 
»ال��ع��م��ي��ق« بعد  ع��ن استيائه  م����زوار،  ال��دي��ن  ص��الح 
ق���رار ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة االن��س��ح��اب من 
هو  التاريخي  االتفاق  هذا  أن  مؤكدا  باريس،  اتفاق 
املتدخلة. األط���راف  مختلف  بني  طويل  تعاون   ثمرة 
إنه »رغم   ،  )22 م��زوار، في بالغ لرئاسة )كوب  وقال 
تشهد  لن  املناخي  الفعل  ديناميكية  فإن  القرار،  هذا 
التغيرات  ملكافحة  اجلماعية  مجهوداتنا  ت��راج��ع��ا. 
العكس  ع��ل��ى  ب��ل  ه��ن��ا واآلن،  ت��ت��وق��ف  ل��ن  امل��ن��اخ��ي��ة 
املنشودة«. االه���داف  لبلوغ  مجهوداتنا   ستتواصل 
ال��ع��م��وم��ي��ني  وال��ف��اع��ل��ني  ال��ع��ال��م  »أمم  أن  وأض�����اف 
وغ��ي��ر ال��ع��م��وم��ي��ني واحل��ك��وم��ات وامل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي 
وامل����ق����اوالت وج��م��ع��ي��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي وامل����دن 
مستقبل  ف���ي  م��ن��خ��رط��ون  ج��م��ي��ع��ه��م  واجل���ام���ع���ات 
والتنمية  ال��ش��غ��ل  ب��ف��رص  غ��ن��ي  وم��س��ت��دام،  نظيف 
 االق��ت��ص��ادي��ة، م���ع ه��اج��س احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة«. 
أهمية احملافظة  )ك��وب22( على  وشدد رئيس مؤمتر 
على روح التعاون ومواصلة املجهودات لتنفيذ اتفاق 
باريس، املعلن عنه في نداء مراكش، مجددا االنخراط 
التام والقوي ومواصلة العمل اجلماعي لفائدة املناخ 
األكثر ضعفا،  للفئات  املستدامة، خصوصا  والتنمية 

ألن »مستقبل أطفالنا و كوكبنا يعتمد على ذلك.

احلبيب املالكي : املبادرة التشريعية للبرملان في حاجة الى 
تطوير كمي ونوعي والى حتسني وجتويد

 شؤون
حكومية

> افريك نيوز * الرباط *

 ت���رأس رئ��ي��س احل��ك��وم��ة سعد 
ال����دي����ن ال��ع��ث��م��ان��ي ص���ب���اح ي���وم 
  2017 ي���ون���ي���و  ف�����احت  اخل���م���ي���س 
م���ج���ل���س���ا ل���ل���ح���ك���وم���ة، وت���ط���رق 
إلى  املجلس  افتتاح  في  العثماني 
إقليم  يشهدها  التي  االحتجاجات 

احلسيمة.
وأكد سعد الدين العثماني على 
كون امللف التنموي إلقليم احلسيمة 
حاضرا دائما في اجندة احلكومة، 

م���ذك���را ب���ال���زي���ارة األخ���ي���رة ل��وف��د 
احلكومة  مخطط  إطار  وزاري  في 
إلطالق مشاريع استراتيجية تشمل 
مجاالت متعددة  جتاوبا مع مطالب 

سكان املنطقة.
وشدد العثماني على أن احلكومة 
تتجاوب بشكل إيجابي مع مطالب 
س��اك��ن��ة احل��س��ي��م��ة، وك���ذا مطالب 
جميع املواطنني حيث ما كانوا في 
املغرب، مضيفا انه عقد اجتماعات 
مع عدد من الوزراء لتتبع مجموعة 

من امللفات  التنموية.

م���ن ج��ه��ة أخ������رى، أك����د رئ��ي��س 
احلكومة انه من مسؤولية احلكومة 
واملمتلكات  ال��ع��ام  االم����ن  ح��م��اي��ة 
العامة واخلاصة، وتعزيز استقرار 
عقد  قد  كان  انه  إال  مشيرا  البالد، 
ل��ق��اءا م��ع ك��ل م��ن وزي����ري ال��ع��دل 
وال��داخ��ل��ي��ة مل��ن��اق��ش��ة امل���وض���وع. 
لقاء أكدوا من خالله على ضرورة 
واحترام  االن��س��ان،  حقوق  إحترام 
عليها  منصوص  هو  كما  املساطر 
قانونيا، مشيرا إلى ان ملف حقوق 
كبيرة  أهمية  ل��ه  أول��ي��ت  االن��س��ان 

خالل هذه النقاشات.
ه�������ذا وق�������د ك�����ان�����ت اح�������زاب 
يوم  ب��الغ��ا،  اص���درت  ق��د  االغلبية 
التأكيد،  فيه  اخل��م��ي��س،  جددت 
تعبيرا  االحتجاج  في  احلق  على 
عن املطالب االجتماعية املشروعة 
وفق املقتضيات القانونية اجلاري 
إلى  احلكومة  داعية  العمل،  بها 
مع  اإلي��ج��اب��ي  التفاعل  م��ن  م��زي��د 
إقليم  لساكنة  املشروعة  املطالب 
م���ن مناطق  وغ��ي��ره��ا  احل��س��ي��م��ة 

اململكة.

سعد الدين العثماني يتطرق لتطورات ملف احلسيمة في اجتماع املجلس احلكومي.
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رئيس احلكومة: إعداد برنامج لتنمية العالم القروي بغالف مالي يناهز 50 مليار درهم
> افريك نيوز * الرباط *

 
   قال رئيس احلكومة، سعد الدين 
يونيو،   20 الثالثاء  اليوم  العثماني، 
للتوجيهات  تنفيذا  ح��ال��ي��ا،  يتم  إن��ه 
امللكية السامية، إعداد برنامج طموح 
الفترة  برسم  ال��ق��روي  العالم  لتنمية 
املمتدة ما بني 2016 و2022، بغالف 

مالي يقدر ب� 50 مليار درهم.
وأوضح العثماني، في معرض رده 
“العدالة  م��وض��وع  ح��ول  أسئلة  على 
فرق  بها  تقدمت  والتنمية”  املجالية 
النواب،  مبجلس  نيابية  ومجموعات 
املتعلقة  الشهرية  اجللسة  إط��ار  ف��ي 
البرنامج  ه��ذا  أن  العامة،  بالسياسة 
يرمي إلى حتقيق أهداف استراتيجية 
تشمل فك العزلة عن السكان باملناطق 
القروية واجلبلية وتعميم أو حتسني 
ولوج الساكنة إلى اخلدمات األساسية 
والتعليم(  والصحة  وامل��اء  )الكهرباء 
االقتصادية  القدرات  وتنويع  وتعزيز 

للمناطق القروية واجلبلية.
وأضاف أن الدراسة امليدانية املنجزة 
بهذا اخلصوص همت مختلف جهات 
اململكة ومكنت من حتديد أزيد من 24 
تعاني  جماعة   1.253 في  دوار،  ألف 
استثمارات  وتستلزم  اخلصاص  من 

للتأهيل االجتماعي.
على  يرتكز  البرنامج  هذا  إن  وق��ال 
برمجة  في  والتكامل  اإللتقائية  مبدأ 
وتنفيذ املشاريع، موضحا أن الغالف 
 50( البرنامج  لهذا  امل��رص��ود  امل��ال��ي 
مليار درهم( يشمل بناء الطرق وفتح 
واملنشئات  القروية  املسالك  وتهيئة 
والتزويد  دره��م(  مليار   35،4( الفنية 
باملاء الصالح للشرب )6 مليار درهم( 
 5( التعليم  قطاع  مؤسسات  وتأهيل 
مليار  وال��ص��ح��ة  1،4  دره����م(  م��ل��ي��ار 
“ملياري  ال��ق��روي��ة  وال��ك��ه��رب��ة  دره���م( 

درهم”.
وذكر أنه سيتم متويل هذا البرنامج 
األم��ر  ويتعلق  ش��رك��اء،   8 ط���رف  م��ن 
درهم(  مليار   20( اجلهوية  باملجالس 
واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية )4 
العالم  تنمية  دره��م(، وصندوق  مليار 
القروي واملناطق اجلبلية )10،5 مليار 
أخ��رى  وم��ؤس��س��ات  ووزارات  دره���م” 

“15،3 مليار درهم”.
وعلى صعيد آخر، ذكر العثماني أن 
املالية  قانون  ضمن  رصدت  احلكومة 
احلالي 5،2 مليار درهم لتعزيز البنيات 
حتقيق  أف���ق  ف��ي  اجل��ه��وي��ة  التحتية 

تنمية مجالية عادلة ومتوازنة.
عملية  أطلقت  احلكومة  أن  وكشف 

جت��ه��ي��ز واس��ع��ة ت����روم ت��وف��ي��ر جهاز 
وجهاز  إقليم،  لكل  بالسكانير  فحص 
ت��ص��وي��ر ب��ال��رن��ني امل��غ��ن��اط��ي��س��ي لكل 
مستشفى جهوي، مؤكدا أنه مت العمل 
على تقوية وتوسيع العرض الصحي 
وتوسيع  بناء  عبر  ال��ق��روي  بالوسط 
للرعاية  ج��دي��دة  م��ؤس��س��ات  وجتهيز 
الصحية األولية التي انتقل عددها من 
1938 سنة 2011 إلى أكثر من 2000 
سنة 2015، وإحداث ما يناهز 3070 
و171  الصحة  ملهنيي  جديد  منصب 
واألط��ب��اء  للممرضني  وظيفيا  سكنا 

بالوسط القروي. 
ك��م��ا مت إح����داث وت��ف��ع��ي��ل وح���دات 
مستعجالت القرب )90 وحدة( موزعة 
سيارة   327 وتسليم  جهة،   12 على 
إس��ع��اف وت��ع��زي��ز ال��ت��ك��ف��ل ب��احل��االت 
املستعجلة عبر تفعيل 4 وحدات للنقل 
برامج  تفعيل  ع��ن  فضال   ، امل��روح��ي 
سنوية للوحدات الطبية املتنقلة التي 
ارتفع عدد زياراتها امليدانية من 5500 

سنة 2009 إلى 12618 سنة 2015.
وعلى صعيد متصل، أفاد العثماني 
ب���أن احل��ك��وم��ة ت��ع��ت��زم أي��ض��ا إط��الق 
ت���روم تنمية امل��راك��ز  م��ب��ادرة ج��دي��دة 
ال���ق���روي���ة ال���ص���اع���دة ب��ح��ك��م دوره����ا 
البنيوي في هيكلة العالقة بني املجالني 
هذه  أن  موضحا  والقروي،  احلضري 
املجاالت  تأطير  في  تتجسد  امل��ب��ادرة 
العمراني  املشهد  وحتسني  ال��ق��روي��ة 
واخلدمات  األنشطة  وتقريب  وتنظيم 
النطاقات  جاذبية  وتقوية  العمومية 

القروية املجاورة.
العمل حاليا على  انه يتم  وأض��اف 
للمراكز  ال��وط��ن��ي  ال��ب��رن��ام��ج  إع����داد 
القروية الصاعدة )2021-2017( الذي 
الهجرة  وآثار  ثقل  تقليص  إلى  يرمي 
احلضرية  التنمية  وتنظيم  القروية 
وال���ت���راب���ي���ة وت��ث��م��ني االس��ت��ث��م��ارات 

واملوارد املتاحة مع العمل على تعزيز 
االستثمار اخلاص 

وأشار إلى ان احلكومة تعتزم كذلك 
املعمارية  امل��س��اع��دة  ب��رن��ام��ج  إط���الق 
حول  املتمحور  القروي  العالم  لفائدة 
املعمارية  بالتصاميم  الساكنة  تزويد 
إع��ادة هيكلة  مجانا وإجن��از تصاميم 

الدواوير. 
وأضاف رئيس احلكومة أن حتليل 
املجالي  الصعيد  على  النمو  وت��ي��رة 
في  مساهمة  األق��ل  اجل��ه��ات  أن  يبرز 
ال��داخ��ل��ي الوطني اخل��ام هي  ال��ن��اجت 
أكثر  مسارات منو  اليوم  التي حتقق 
دينامية، حيث تسجل معدالت تتجاوز 
املائة(،  )5،8 في  الوطني  النمو  معدل 
ي��ت��ع��ل��ق على  إل����ى ان األم����ر  م��ش��ي��را 
العيون-الساقية  بجهة  اخل��ص��وص 
امل��ائ��ة،  ف���ي   11،7 احل���م���راء مب��ع��دل 
الذهب  الداخلة-وادي  بجهة  متبوعة 
 6« املائة( ودرعة-تافياللت  في   10،5(

في املائة«.
وذك���ر أن���ه مت ال��ش��روع م��ن��ذ أشهر 
ف��ي ب��ل��ورة وت��ن��زي��ل م��ق��ارب��ة جهوية 
لتأهيل مراكز اجلماعات الترابية عبر 
واجلهات،  الدولة  بني  اتفاقيات  عقد 
 96 بتأهيل  يتعلق  األم��ر  أن  مسجال 
درعة-تافياللت  بجهة  قروية  جماعة 
درهم،  مليون   600 قدره  مالي  بغالف 
وت��أه��ي��ل ج��م��اع��ات ق���روي���ة ب��اجل��ه��ة 
مليار   1.2 ب���  مالي  بغالف  الشرقية، 
119 جماعة  إلى جانب تأهيل  دره��م، 
ترابية قروية بجهة بني مالل-خنيفرة 

بغالف مالي قدره 650 مليون درهم.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، أش����ار السيد 
تواكب  احل��ك��وم��ة  أن  إل��ى  العثماني 
بلورة  في  واالقاليم  اجلهات  مختلف 
وث���ائ���ق ال��ت��خ��ط��ي��ط ودع����م امل��ش��اري��ع 
اجلهات  مواكبة  خ��الل  م��ن  الترابية، 
إلعداد  اجلهوية  التصاميم  إع��داد  في 

التراب التي تعد إطارا مرجعيا يهدف 
إلى الوقوف على االختالالت املجالية 
الكفيلة  التدابير واإلجراءات  واقتراح 

بتحقيق تنمية مجالية متوازنة. 
وف����������ي م������ع������رض ح�����دي�����ث�����ه ع���ن 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وان��ئ 
2030، أوض���ح رئ��ي��س احل��ك��وم��ة أن 
قائمة على مفهوم  هذه االستراتيجية 
ال��ق��ط��ب امل��ي��ن��ائ��ي ال���ذي ي��س��اع��د على 
للموانئ  استراتيجي  جهوي  توزيع 
الرئيسية ذات الدور الهيكلي من حيث 
االستراتيجيات  وتنفيذ  املجال  تهيئة 
بأنه مت حتديد ستة  القطاعية، مذكرا 
أقطاب مينائية كبرى تشمل الواجهتني 

البحريتني للمغرب.
وأكد ان احلكومة شرعت في تنزيل 
 ،2012 سنة  منذ  االستراتيجية  ه��ذه 
عبر إطالق عدة دراسات والشروع في 
مهمة،  جديدة  مينائية  مشاريع  بناء 
 60 بحوالي  اإلجمالية  تكلفتها  تقدر 

مليار درهم.
من  ع���ددا  العثماني  ال��س��ي��د  وق���دم 
م���ؤش���رات االس���ت���ف���ادة م���ن ال��ب��ن��ي��ات 
األس��اس��ي��ة، وع��ل��ى اخل��ص��وص نسبة 
الولوج للطرق القروية ب� 79 في املائة 
ب��امل��اء  ال��ت��زوي��د  س��ن��ة 2016 ون��س��ب��ة 
ال���ش���روب )ن��ح��و 95 ف��ي امل��ائ��ة سنة 
2015( والكهربة القروية )نحو 99 في 
املائة في 2015(، فيما يتم العمل على 
لقطاعي  املوجهة  املجهودات  تكتيف 

التعليم والصحة.
عددا  احلكومة  رئيس  واستعرض 
آخر من املؤشرات واألرقام واملشاريع 
ال��ت��ي ت��ب��رز ج��ه��ود ال��دول��ة ف��ي مجال 
تكريس العدالة املجالية بقطاعات املاء 
واملناطق  املهني  والتكوين  التعليم 
التحتية  والبنيات  احل��رة  الصناعية 
النموذج  وتفعيل  واالستثمار،  للنقل 
ال��ت��ن��م��وي اجل���دي���د ل��ف��ائ��دة امل��ن��اط��ق 

اجلنوبية.
احلكومي  املجلس  مبصادقة  وذك��ر 
مشروع   21 على  اجل���اري  يونيو  ف��ي 
منح  كيفيات  بتحديد  تتعلق  مرسوم 
الدولة  ط��رف  م��ن  املالية  التسبيقات 
لفائدة اجلهة أو العمالة أو اإلقليم أو 
اجلماعة وتسديدها و بتحديد كيفيات 
العامة  اخلزينة  ل��دى  أموالها  إي���داع 
النتيجة  ح��ص��ر  وب���ش���روط  للمملكة 
طبيعة  وبتحديد  مليزانياتها  العامة 
وك��ي��ف��ي��ات إع����داد ون��ش��ر امل��ع��ل��وم��ات 
وامل��ع��ط��ي��ات امل��ض��م��ن��ة ف���ي ال��ق��وائ��م 
احملاسبية واملالية لها وحتديد كيفيات 
وحتديد  ميزانياتها  ت��وازن��ات  إدراج 
عمليات  ل��ه��ا  تخضع  ال��ت��ي  ال��ق��واع��د 

وكيفيات  بها  تقوم  التي  االق��ت��راض 
تطبيق األحكام املتعلقة بالوضع رهن 
مهام  مل��زاول��ة  ال��ت��ام  للتفرغ  اإلش����ارة 

الرئيس لديها. 
اإلس��راع  على  احلكومة  ع��زم  وأك��د 
بتقدمي مشاريع املراسيم املتبقية، مع 
مواكبة هذه الدينامية بإخراج ميثاق 
إلى  ي��ه��دف  ال���ذي  اإلداري  ال��المت��رك��ز 
على  اإلداري����ة  الهياكل  تنظيم  إع���ادة 
وإل��ى  وال��ت��راب��ي  امل��رك��زي  املستويني 
للسياسات  أفضل  فعالية  عن  البحث 
العمومية املتخذة واملعتمدة في إطار 

القانون التنظيمي للجهة.
وأش����ار ال��س��ي��د ال��ع��ث��م��ان��ي إل���ى أن 
احلكومة ستقوم بعقد لقاءات ميدانية 
م���ع اجل���ه���ات واألق���ال���ي���م، م���ع إع��ط��اء 
أجل  من  تنمية،  األق��ل  لتلك  األول��وي��ة 
صياغة برامج تنموية إقليمية مشتركة 
وم��ن��دم��ج��ة، ب��ش��راك��ة م���ع ال��ف��اع��ل��ني 
واملتدخلني إقليميا وجهويا، مع العمل 
على تعبئة التمويالت الالزمة ومتابعة 

تنفيذ هذه املخططات عن كثب.
وفي معرض تعليقها على رد رئيس 
احلكومة، دعت فرق املعارضة مبجلس 
تفعيل  تسريع  إل��ى  احلكومة  ال��ن��واب 
صندوق التأهيل االجتماعي وصندوق 
ال��ت��ض��ام��ن ب���ني اجل���ه���ات م���ن أج��ل 
العدالة  من  ممكن  ق��در  أكبر  حتقيق 
عن  وال��ب��ح��ث  وال��ت��ن��م��وي��ة،  املجالية 
احلاجيات  لتلبية  إضافية  مداخيل 
امل��ج��االت  مختلف  ض��م��ن  امل��ت��زاي��دة 

احليوية 
وث��م��ن��ت ال���ف���رق ذات���ه���ا اجل��ه��ود 
امل���ب���ذول���ة ب���ش���أن إرس������اء ال��ت��ن��م��ي��ة 
مبرزة  التحتية،  البنيات  وتشييد 
أهمية تقليص التفاوتات بني مختلف 
املناطق واجلهات، في مجالي العدالة 
املجالية والتنمية، مطالبة ببذل جهود 
ف��ي مجاالت  اخل��ص��وص  أك��ب��ر على 

التعليم والصحة والتشغيل.
األغلبية  ف���رق  دع���ت  جهتها،  م��ن 
احلكومة الى العمل بشكل استباقي 
املجالية،  العدالة  تكريس  مجال  في 
مناطق  مبختلف  الساكنة  ومت��ك��ني 
ال����ب����الد م����ن امل����زي����د م����ن ال���ب���رام���ج 
مع  والتشاور  التنموية  واملشاريع 

الساكنة واملنتخبني بشأنها.
وأبرزت أهمية ابتكار آليات لتحفيز 
مبختلف  للعمل  اخل����اص  ال��ق��ط��اع 
غ��رار  على  مطالبة،  ال��ب��الد،  مناطق 
فرق املعارضة، بتركيز اجلهود على 
قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، 
وإيالء األهمية للمناطق التي تشهد 

خصاصا أكبر في مشاريع التنمية.

  > افريك نيوز * الرباط *

 دع������ا وزي�������ر االق���ت���ص���اد 
 ، بوسعيد،  محمد  وامل��ال��ي��ة، 

ت��ظ��اف��ر اجل��ه��ود بغاية  إل���ى 
اإلص��الح  تنزيل  في  الشروع 
التقاعد  ألن��ظ��م��ة  ال��ش��م��ول��ي 
 ع���ل���ى ال���ص���ع���ي���د ال���وط���ن���ي.

و ذك���ر ال��ص��ن��دوق امل��غ��رب��ي 
ل��ل��ت��ق��اع��د ف����ي ب�����الغ ل����ه أن 
ترؤسه  أب��رز خالل  بوسعيد، 
الوالية  برسم  الثالثة  للدورة 
إدارة  مل��ج��ل��س  ال����س����ادس����ة 
للتقاعد  املغربي  ال��ص��ن��دوق 
بتفويض من رئيس احلكومة، 
لإلصالح  اإلي��ج��اب��ي  التأثير 
املعاشات  لنظام  املعلماتي 
املدنية على التوازنات املالية 
القصير،  امل��دى  على  للنظام 
ع��ل��ى حت��س��ن مستوى  وك���ذا 
احل����د األدن������ى ل��ل��م��ع��اش��ات، 
رغم  اإلص��الح  هذا  أن  مؤكدا 
 أه��م��ي��ت��ه ي��ب��ق��ى غ��ي��ر ك���اف.
كلمته  ف���ي  ال���وزي���ر  وأش�����اد 

االف��ت��ت��اح��ي��ة، ب��امل��ج��ه��ودات 
الصندوق  طرف  من  املبذولة 
ب��غ��اي��ة ال��ت��ط��وي��ر امل��س��ت��م��ر 
عن  املقدمة  اخلدمات  جل��ودة 
اآلج���ال،  ف��ي  التحكم  ط��ري��ق 
املندوبيات  وتدعيم  وتوسيع 
اجل�����ه�����وي�����ة ل����ل����ص����ن����دوق، 
إلى  ال��ول��وج  قنوات  وتنويع 
وتعزيز   ، الصندوق  خدمات 
والتعاون  الشراكة  اتفاقيات 
املجهودات  أن هذه  ، مضيفا 
جتديد  م��ن  الصندوق  مكنت 
ال����ت����ص����دي����ق ع����ل����ى ن���ظ���ام 
ملعيار  طبقا  اجل���ودة  تدبير 
مجموع  برسم  »إي����زو9001« 
أن���ش���ط���ت���ه. وه����ن����أ أع���ض���اء 

روح  ع��ل��ى  اإلداري  امل��ج��ل��س 
اللذين  والتعاون  املسؤولية 
حكامة  هيئات  أش��غ��ال  ميزا 
الصندوق املكونة من اللجنة 
و  التدقيق  جلنة  و  ال��دائ��م��ة 
جل��ن��ة حت��ص��ي��ص األص�����ول، 
اجلهود  مضاعفة  إل��ى  داعيا 
املقدمة  اخل���دم���ات  لتحسني 
 ، للمتقاعدين وذوي حقوقهم 
وذلك وفق التوجيهات امللكية 
ال��س��ام��ي��ة ل��ص��اح��ب اجل��الل��ة 
 امل����ل����ك م���ح���م���د ال�����س�����ادس .
دراس��ة  على  املجلس  وانكب 
ال��ن��ق��اط ال�����واردة ف��ي ج��دول 
اعمال ال��دورة، السيما حصر 
لسنة  ال��ص��ن��دوق  ح��س��اب��ات 

2016 ، واحلصيلة االكتوارية 
ل��ن��ظ��ام امل���ع���اش���ات امل��دن��ي��ة 
وال���ع���س���ك���ري���ة ب���رس���م ن��ف��س 
ال��س��ن��ة، وذل���ك ب��ع��د االط���الع 
من  املعروضة  األش��غ��ال  على 
مختلف جلان  رؤس���اء  ط��رف 
املجلس،  واختتم  احل��ك��ام��ة. 
مكوناته  جميع  حضره  الذي 
م���ن مم��ث��ل��ي امل��ن��خ��رط��ني في 
ن��ظ��ام��ي امل���ع���اش���ات امل��دن��ي��ة 
وال����ع����س����ك����ري����ة ومم���ث���ل���ي 
على  املتقاعدين،باملصادقة 
ال��ص��ن��دوق برسم  ح��س��اب��ات 
جميع  وع���ل���ى   2016 س��ن��ة 
مشاريع القرارات والتوصيات 

التي عرضت على أنظاره.

 بوسعيد يدعو إلى تظافر اجلهود بغاية الشروع في تنزيل اإلصالح الشمولي ألنظمة التقاعد على الصعيد الوطني 
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جاللة امللك يقيم مأدبة 
إفطار على شرف رئيس 

احلكومة التونسية
> افريك نيوز * الرباط 

أقام صاحب اجلاللة امللك محمد السادس، يوم األحد 
بالرباط، مأدبة إفطار على شرف رئيس احلكومة التونسية 
للمملكة،  عمل  بزيارة  يقوم  الذي  الشاهد،  يوسف  السيد 

ترأسها رئيس احلكومة السيد سعد الدين العثماني.
حضر هذه املأدبة أعضاء الوفد الرسمي املرافق لرئيس 

احلكومة التونسية.
مجلسي  رئيسا  امل��غ��رب��ي  اجل��ان��ب  ع��ن  حضرها  كما 
النواب واملستشارين السيدان احلبيب املالكي و حكيم بن 
شماش و مستشارا صاحب اجلاللة السيدان عمر عزميان 
وسفيرة  باململكة  تونس  سفير  و  املنوني  اللطيف  وعبد 

املغرب بتونس.
وكان رئيس احلكومة التونسية يوسف الشاهد قد حل 
في وقت سابق اليوم باملغرب، وذلك في إطار زيارة عمل 

للمملكة تستمر من 18 إلى 19 يونيو اجلاري .

> افريك نيوز * الرباط *

 1438 رمضان   27 اخلميس  ي��وم  انعقد 
االج��ت��م��اع   2017 ي��ون��ي��و   22 ل����  امل���واف���ق 
رئاسة  حتت  احلكومة،  ملجلس  األسبوعي 
للمدارسة  خصص  احلكومة،  رئيس  السيد 
وامل����ص����ادق����ة ع���ل���ى ع�����دد م����ن ال��ن��ص��وص 
ح��ول  ق��ط��اع��ي  ع���رض  وت��ق��دمي  التنظيمية، 
للنجاعة  الوطنية  االستراتيجية  م��ش��روع 
في  والتعيني   ،2030 سنة  أفق  في  الطاقية 

مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة
رئيس  السيد  هنأ  االج��ت��م��اع  ب��داي��ة  ف��ي 
احل��ك��وم��ة ال���س���ادة ال������وزراء ب��ه��ذه األي���ام 
املباركة، متمنيا أن يعيد الله هذه األيام على 
األم��ة  وعلى  املغربي  والشعب  امللك  جاللة 
واالستقرار  والبركات  بالرحمات  االسالمية 

إنشاء الله. 
بكامل  رئيس احلكومة  السيد  توجه  كما 
جاللة  إلى  الصادقة  واملتنميات  التبركيات 
امل��ل��ك م��ح��م��د ال���س���ادس ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه  أمير 
امل��ؤم��ن��ني مب��ن��اس��ب��ة ع��ي��د ال��ف��ط��ر، ك��م��ا هنأ 

الشعب املغربي بنفس املناسبة. 
الناجني  احلكومة  رئيس  السيد  هنأ  كما 
وال��ن��اج��ح��ات ف��ي ام��ت��ح��ان��ات ال��ب��اك��ال��وري��ا 
متمنيا لهم التوفيق في مشوارهم الدراسي 
على  للمقبلني  التوفيق  متمنيا  مستقبال، 
اج��ت��ي��از ال�����دورة االس���ت���دراك���ي���ة، ك��م��ا هنأ 
باملناسبة كافة األساتذة واالداريني في قطاع 
التربية والتكوين الذين سهروا على إجناح 

هذا الورش.
وأبرز السيد رئيس احلكومة أن اجتماع 
ال���ي���وم س��ي��ت��م خ��الل��ه ت��ق��دمي ع����رض ح��ول 
للنجاعة  الوطنية  االستراتيجية  م��ش��روع 
الطاقية في أفق سنة 2030، وذلك قبل عرض 
االستراتيجية على مجلس وزاري للمصادقة 
تشكل  الطاقية  النجاعة  أن  معتبرا  عليها، 

الطاقات  في  االستثمار  وأن  ملحا،  مطلبا 
ب��الدن��ا م��ن ول���وج توجه  امل��ت��ج��ددة ستمكن 

جديد سمته الترشيد في املجال الطاقي.
عند  احلكومة  رئيس  السيد  توقف  كما 
حيث  للحسابات،  األع��ل��ى  املجلس  تقارير 
فيما  للمجلس  ال��ري��ادي  ال���دور  على  أث��ن��ى 
يخص تقييم السياسات العمومية ومرافقة 
بهدف  ال��ع��م��وم��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات  اإلدارات 
بالقانون  واالل��ت��زام  احلكامة  أس��ل��وب  نهج 
العمومية  الصفقات  في  التجاوزات  ومنع 
وت��ق��دمي اخل��دم��ات  التدبير  ط��رق  وحت��س��ني 
للمواطنني. كما هنأ السيد رئيس احلكومة 
املجلس، الذي يعد مؤسسة دستورية، على 
املجهودات الكبيرة التي يقوم بها في مجال 

تعزيز احلكامة والشفافية.
ال��س��ادة  احل��ك��وم��ة  رئ��ي��س  السيد   وحث 
لتقرير  أهمية  إعطاء  على  احلكومة  أعضاء 
التقارير  وباقي   2015 سنة  برسم  املجلس 
التفاعل  ال���ص���ادرة ع��ن��ه، وذل����ك م��ن خ���الل 
الصادرة  للتوصيات  أهمية  إعطاء  و  معها 
احلكومية  القطاعات  مختلف  منبها  عنها، 
إل���ى ض����رورة أن ي��ق��وم ك��ل ق��ط��اع حكومي 
والعمل  بقطاعه،  املتعلقة  التوصيات  بجرد 
ه��ذه  ألن  وتطبيقها،  معها  ال��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى 
التوصيات، يضيف السيد رئيس احلكومة، 
ليصبح  احلكومي  العمل  تطوير  تستهدف 
واكثر  بالقانون  التزاما  وأكثر  جناعة  أكثر 

خدمة للمواطن.
الهدف  ان  على  احلكومة  رئيس   وشدد 
يصبح  أن  ف��ي  يتمثل  للحكومة  األس��م��ى 
املواطن في قلب العمل احلكومي وفي صلب 

أهداف السياسات العمومية.
ع����رض ح����ول م���ش���روع االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
سنة  أف��ق  ف��ي  الطاقية  للنجاعة  الوطنية 

2030
بعد ذلك قدم السيد وزير الطاقة واملعادن 
مشروع  ح��ول  عرضا  املستدامة  والتنمية 
الطاقية  للنجاعة  الوطنية  االستراتيجية 

السيد  أش���ار  ح��ي��ث   ،2030 س��ن��ة  أف���ق  ف��ي 
تأتي في  أن هذه االستراتيجية  إلى  الوزير 
محمد  امللك  جلاللة  املتبصرة  الرؤية  إط��ار 
التحول  ت���روم  ال��ت��ي  ال��ل��ه  ال��س��ادس حفظه 
مشيرا  املتجددة.  الطاقات  وتعزيز  الطاقي 
ببالدنا  ال��ط��اق��ي  ال��ت��ح��ول  مسلسل  أن  إل��ى 

انطلق منذ سنوات وحقق تراكمات دالة.
وأشار السيد الوزير على أن الكلفة الطاقية 
لبالدنا تبلغ 52.5 مليار درهم سنويا 93.3 
منها مستوردة من اخل��ارج، وهو ما يجعل 
املغرب في وضع تبعية طاقية، كما أبرز أن 
وقانونية  مؤسساتية  بيئة  ميتلك  امل��غ��رب 
استمرار  يضمن  أن  ل��ه  أت��اح��ت  وتنظيمية 
هذه اخلدمة وتأمني مختلف املوارد الطاقية 

ببالدنا. 
وترتكز االستراتيجية على اعتماد منوذج 
األه��داف  من  عدد  على  يرتكز  مغربي  طاقي 
وتعميم  الطاقي،  اإلم���داد  تأمني  في  تتمثل 
ثم  تنافسية،  بأسعار  الطاقة  إل��ى  ال��ول��وج 
التحكم في الطاقة، إضافة إلى احلفاظ على 
كرهان  االستراتيجية  تستند  كما  البيئة. 
لبلوغ  املتجددة  الطاقات  التحول نحو  على 
باملائة سنة   34 باملائة بدل نسبة   52 هدف 

.2015
وأب������رز ال��س��ي��د ال����وزي����ر إل����ى ان ه��ذه 
برنامج  عقد  إل��ى  ستتحول  االستراتيجية 
للنجاعة  املغربية  الوكالة  مع  الدولة  يجمع 
من  عددا  االستراتيجية  وتتضمن  الطاقية، 
ال��ت��داب��ي��ر امل��ب��رم��ج��ة خ���الل امل��رح��ل��ة األول���ى 
األك��ث��ر  ال��ق��ط��اع��ات  وت��ش��م��ل   2017-2021
و  النقل   قطاعات  وه��ي  للطاقة  استهالكا 
واإلن���ارة  وال��ف��الح��ة  ال��ب��ن��اي��ات  و  الصناعة 
االج��راءات  من  ع��دد  إل��ى  إضافة  العمومية، 

األفقية.  .
تعميق  املجلس  ق��رر  ال��ع��رض،  ه��ذا  بعد 
مدارسة االجراءات وااللتزامات مع القطاعات 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذه االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
وتدقيق املؤشرات بالشكل الذي سيمكن من 
االنخراط اجلماعي وإطالق حالة من التعبئة 
على مستوى القطاعات املعنية بهذا املجال.

مشاريع المراسيم
بعد ذل��ك، ت��دارس املجلس وص��ادق على 
ت��س��ع��ة م��ش��اري��ع م��راس��ي��م ت��ه��م اجل��ه��وي��ة 

املوسعة، تقدم بها السيد وزير الداخلية. 
ت���ه���دف امل���راس���ي���م ال���ث���الث األول�����ى إل��ى 
ملواكبة  ال��الزم��ة  واألدوات  اآلل��ي��ات  حت��دي��د 
اجلماعة  أو  اإلقليم  أو  العمالة  أو  اجلهة 
ل��ب��ل��وغ ح��ك��ام��ة ج��ي��دة ف��ي ت��دب��ي��ر شؤونها 
ومم��ارس��ة االخ��ت��ص��اص��ات امل��وك��ول��ة إليها. 

304- رقم  باملرسوم  األول  املشروع  يتعلق 
ال��الزم��ة  واألدوات  اآلل��ي��ات  بتحديد   17-2
ملواكبة اجلهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير 
املوكولة  االختصاصات  وممارسة  شؤونها 
إليها. ويأتي هذا املشروع في إطار تطبيق 
أحكام املادة 250 من القانون التنظيمي رقم 
امل��ش��روع  أم��ا  ب��اجل��ه��ات.  املتعلق   14-111
 305-17-2 رق��م  باملرسوم  فيتعلق  الثاني 
ملواكبة  الالزمة  واألدوات  اآلليات  بتحديد 
في  جيدة  حكامة  لبلوغ  اإلقليم  أو  العمالة 
االختصاصات  ومم��ارس��ة  ش��ؤون��ه��ا  تدبير 
املادة  إليها. ويأتي تطبيقا ألحكام  املوكولة 
 14-112 رق��م  التنظيمي  القانون  م��ن   220
يتعلق  فيما  واألق��ال��ي��م.  بالعماالت  املتعلق 
 306-17-2 رقم  باملرسوم  الثالث  املشروع 
ملواكبة  الالزمة  واألدوات  اآلليات  بتحديد 
اجل��م��اع��ة ل��ب��ل��وغ ح��ك��ام��ة ج��ي��دة ف��ي تدبير 
املوكولة  االختصاصات  وممارسة  شؤونها 
إليها، والذي يأتي تطبيقا ألحكام املادة 276 
من القانون التنظيمي رقم 113-14 املتعلق 

باجلماعات.
ت���دارس املجلس وص����ادق، مع  إث��ر ذل��ك 
األخذ بعني االعتبار املالحظات املقدمة، على 
بتحديد   307-17-2 رق��م  م��رس��وم  م��ش��روع 
باجلماعة  املتعلق  العنونة  نظام  مضمون 
وكيفية إعداده وحتيينه، يأتي هذا املشروع 
ت��ط��ب��ي��ق��ا ألح���ك���ام امل�����ادة 85 م���ن ال��ق��ان��ون 
التنظيمي رقم 113-14 املتعلق باجلماعات. 
يكتب  العنونة  نظام  على  املشروع  وينص 
باللغتني العربية واألمازيغية باإلضافة إلى 

إمكانية النسخ باللغة األجنبية.
كما تدارس املجلس وصادق على مشروع 
احل��د  ب��ت��ح��دي��د   308-17-2 رق���م  م���رس���وم 
املخصصة  احمللي  التنشيط  حلصة  األدن��ى 
إطار  في  املشروع  ه��ذا  ويأتي  للمقاطعات، 
ت��ط��ب��ي��ق أح���ك���ام امل�����ادة 246 م���ن ال��ق��ان��ون 
التنظيمي رقم 113-14 املتعلق باجلماعات.
املجلس وص���ادق على  ت���دارس  ذل��ك  بعد 
بتحديد   309-17-2 رق��م  م��رس��وم  م��ش��روع 
األقاليم  أو  للعماالت  الدولة  حتفيز  كيفيات 
أقاليم.  أو  عماالت  مجموعات  تأسيس  على 
ي��ه��دف ه���ذا امل��ش��روع إل���ى حت��دي��د كيفيات 
على  األق��ال��ي��م  أو  للعماالت  ال��دول��ة  حتفيز 
تأسيس مجموعات عماالت أو أقاليم، وذلك 
وتدبير  إلح��داث  الهادف  التعاضد  إطار  في 
أو  مشترك،  عمل  إجناز  أو  عمومية،  مرافق 
أو  للعماالت  عامة  ف��ائ��دة  ذي  مرفق  تدبير 
تطبيقا  النص  هذا  ويأتي  املعنية.  األقاليم 
ألحكام املادة 125 من القانون التنظيمي رقم 

112-14 املتعلق بالعماالت و األقاليم.

ثالث  مراسيم  على  املجلس  ص��ادق  كما 
أو  اجلهة  ميزانية  تبويب  بتحديد  تتعلق 
ميزانية  أو  اإلق��ل��ي��م  أو  ال��ع��م��ال��ة  م��ي��زان��ي��ة 
اجلماعة. وتهدف هذه املشاريع إلى حتديد 
تبويب ميزانية اجلهة أو اإلقليم أو العمالة 
أو اجلماعة على أساس البرامج واملشاريع 
امليزانية،  تقدمي  تبسيط  بهدف  والعمليات، 
بها،  املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
وحت��س��ني م��ق��روئ��ي��ة االخ���ت���ي���ارات امل��ال��ي��ة، 

وتوخيا لبلوغ األهداف احملددة. 
مشروع  باملرسوم  األول  املشروع  يتعلق 
تبويب  بتحديد   351-17-2 رق��م  م��رس��وم 
تطبيقا  امل��ش��روع  وي��أت��ي  اجل��ه��ة.  ميزانية 
التنظيمي  القانون  من   169 امل��ادة  ألحكام 
رقم 111-14 املتعلق باجلهات. فيما يتعلق 
 352-17-2 رقم  باملرسوم  الثاني  املشروع 
اإلقليم،  أو  العمالة  ميزانية  تبويب  بتحديد 
148 من  امل��ادة  وال��ذي يأتي تطبيقا ألحكام 
املتعلق   14-112 رق��م  التنظيمي  ال��ق��ان��ون 
الثالث  امل��ش��روع  أم��ا  واألق��ال��ي��م.  بالعماالت 
بتحديد   353-17-2 رقم  باملرسوم  فيتعلق 
تبويب ميزانية اجلماعة. ويأتي املشروع في 
القانون  من   156 املادة  أحكام  تطبيق  إطار 
التنظيمي رقم 113-14 املتعلق باجلماعات.
املجلس وص���ادق على  ت���دارس  ذل��ك  بعد 
بتغيير   350-17-2 رق��م  م��رس��وم  م��ش��روع 
ال��ص��ادر   2.16.533 رق��م  امل��رس��وم  وتتميم 
أغ��س��ط��س   3(  1437 ش�����وال  م���ن   29 ف���ي 
2016( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة 
واالقتصاد  والتجارة  واالستثمار  الصناعة 
الرقمي. ويهدف هذا املشروع، الذي تقدم به 
السيد وزير الصناعة واالستثمار والتجارة 
وتوحيد  إل��ى جتميع  ال��رق��م��ي،  واالق��ت��ص��اد 
موارد قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار 
واالقتصاد الرقمي وتنسيق جهوده، من أجل 
استراتيجياته  وتفعيل  ب��أدواره  االضطالع 

بشكل فعال وناجع.
تعيينات في مناصب عليا 

وفي نهاية أشغاله، صادق املجلس على 
طبقا  عليا،  مناصب  ف��ي  تعيينات  مقترح 
مت  حيث  الدستور.  من   92 الفصل  ألحكام 

تعيني كل من: 
> عبد الواحد فكرات كاتبا عاما برئاسة 

احلكومة
> حسن الشويخ مديرا للتكوين املهني و 
التكوين املستمر للصناع احلرفيني  بكتابة 
الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد 
االج��ت��م��اع��ي ب�������وزارة ال��س��ي��اح��ة وال��ن��ق��ل 
واالقتصاد  التقليدية  اجل��وي  والصناعة 

االجتماعي .
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العثماني يطالب أعضاء احلكومة بالتفاعل مع تقارير املجلس األعلى للحسابات
> افريك نيوز * الرباط *

سعد  احلكومة  رئيس  طالب 
املجلس  العثماني، خالل  الدين 
 22 اخلميس  املنعقد  احلكومي 
يونيو بالرباط، أعضاء احلكومة 
تقارير  مختلف  م��ع  بالتفاعل 
 ، للحسابات  األع��ل��ى  امل��ج��ل��س 
مشيدا بالدور الريادي للمجلس 
في تقييم السياسات العمومية 
وامل�����راف�����ق�����ة ال���ب���ي���داغ���وج���ي���ة 
 لإلدارات واملؤسسات العمومية
وش����دد رئ��ي��س احل��ك��وم��ة على 

لتقارير  أهمية  إعطاء  ض��رورة 
تطبيق  على  وال��ع��م��ل  املجلس 
ت����وص����ي����ات ه������ذه امل���ؤس���س���ة 
العمل  يكون  حتى  الدستورية 
وملتزما  أكثر جناعة  احلكومي 
 ب��ال��ق��ان��ون وم��ف��ي��دا ل��ل��م��واط��ن.
وق������ال إن�����ه ي��ت��ع��ني ال��ت��ف��اع��ل 
التقارير  مختلف  مع  اإليجابي 
املجلس  قضاة  يصدرها  التي 
،ب��ط��ري��ق��ة ع��م��ل��ي��ة وم��ي��دان��ي��ة، 
م���ن أج���ل ت��ط��وي��ر ال��س��ي��اس��ات 
مفيدة  ت��ك��ون  ح��ت��ى  العمومية 

للبالد.

العثماني : من واجب احلكومة أن تنصت للجميع سواء احتجوا أم ال 
> افريك نيوز * الرباط *

   
الدين  سعد  احلكومة  رئيس  أف��اد   
أنه وجه تعليماته ألعضاء  العثماني 
م���ن ح��ك��وم��ت��ه ل��الن��ت��ق��ال إل���ى جميع 
امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��ش��ه��د اح��ت��ج��اج��ات، 
التواصلية  السياسة  لتعزيز  كخطوة 

التي تنهجها احلكومة مع الشعب.
وقال رئيس احلكومة أمس الثالثاء 
خالل اجللسة الشهرية للبرملان : “من 
احتج سنذهب عنده احتراما له والذي 

لم يحتج سنذهب عنده احتراما له”.
هذا وقد تابع العثماني أن البرامج 
احل��ك��وم��ي��ة أع���ط���ت أه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة 
من  أكتر  واقتربت  البعيدة  للمناطق 

كما  اخلصاص،  لتشخيص  ساكنيها 
بفك  تعنى  التي  املشاريع  على  ركزت 
ال��ع��زل��ة، م��ش��ددا على أن م��ن واج��ب 
س��واء  للجميع  تنصت  أن  احلكومة 

احتج أم ال.
احلكومة  أن  العثماني  أف���اد  ك��م��ا 
لتنمية  طموح  برنامج  إع��داد  بصدد 
املمتدة  الفترة  برسم  القروي  العالم 
ما بني 2016 و2022، الهدف منه فك 
القروية  باملناطق  السكان  عن  العزلة 
ولوج  حتسني  أو  وتعميم  واجلبلية 
ال��س��اك��ن��ة إل���ى اخل���دم���ات األس��اس��ي��ة 
والتعليم«  والصحة  وامل��اء  »الكهرباء 
االقتصادية  القدرات  وتنويع  وتعزيز 

للمناطق القروية واجلبلية.
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مسيرة وطنية تضامنية مع حراك الريف بالرباط حتت شعار 

"وطن واحد، شعب واحد ضد احلكرة"
> افريك نيوز * الرباط *

   
 ش��ه��دت ال��ع��اص��م��ة ال���رب���اط ي��وم 
تضامنية  وط��ن��ي��ة  م��س��ي��رة   ، االح����د 
الذين  ال��ري��ف”  “ح���راك  معتقلي  م��ع 
“اخل��ي��ان��ة”  ب���  ال��س��ل��ط��ات  اتهمتهم 
و”تلقي أموال خارجية”  و”العمالة” 
و”ت��ه��دي��د اس��ت��ق��رار ال��ب��الد “، ومن 
االجتماعية  املطالب  حتقيق   ” اج��ل 
واالقتصادية التي تطالب بها ساكنة 
ومختلف  وض��واح��ي��ه��ا  احل��س��ي��م��ة 

مناطق املغرب” .
امل��س��ي��رة  التضامنية  وان��ط��ل��ق��ت 
واح��د،  “وط��ن  شعار:  حتت  السلمية 
، من باب  شعب واحد ضد احلكرة ” 
البرملان  س��اح��ة  نحو  متجهة  االح���د 

عبر شارع احلسن الثاني إلى مسجد 
 ، اخلامس  محمد  ش��ارع  عبر  السنة 
االن��ض��ب��اط واملسؤولية  م��ن  ف��ي ج��و 
رغم   ، املتظاهرين  أالف  مبشاركة   ،
اخ���ت���الف م��ش��ارب��ه��م وان��ت��م��اءات��ه��م 
الزفزافي  والد  جانب  الى  السياسية 
ووالدته و أعضاء من جلنة دعم حراك 

الريف .
وم���ن أب����رز ال��ه��ي��ئ��ات ال��س��ي��اس��ي��ة 
التضامنية  امل��س��ي��رة  ف��ي  امل��ش��ارك��ة 

جماعة “العدل واالحسان” التي نزلت 
بكل ثقلها الستعراض قوتها السياسية 
والتنظيمية، أحزاب فيدرالية اليسار 
الدميوقراطي  والنهج  الدميقراطي 
للشغل  الدميقراطية  املنظمة  ونقابة 

وج��م��ع��ي��ات امل��ع��ط��ل��ني ون��ش��ط��اء من 
حركة 20 فيراير.

وردد املتضاهرين  في هذه املسيرة 
ش���ع���ارات ق���وي���ة ت��ط��ال��ب ب��ال��ك��رام��ة 
واحل���ري���ة وال���ع���دال���ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 

عرقلة  أو   ، فوضى  أي  تسجيل  دون 
األمنية،  ال��ق��وات  ط��رف  من  للمسيرة 
في  باملشاركني  اح��ت��ك��اك  الي  جتنبا 

املسيرة التضامنية .
وت���ع���رف امل��س��ي��رة االح��ت��ج��اج��ي��ة 

تغطية إعالمية وطنية ودولية، وتأتي 
في السياق العام لتطورات األوضاع 
مبنطقة الريف، واستمرارا لتظاهرات 
االح���ت���ج���اج ال���ت���ي ع��ق��ب��ت س��ل��س��ل��ة 

االعتقاالت لنشطاء احلراك الريفي.

> افريك نيوز * الرباط *
   

 قال بيان صادر عن مسيرة الرباط التضامنية 
مع حراك الريف “إن االستجابة التلقائية والقوية 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة  احل��ي��ة  ب��ق��واه  امل��غ��رب��ي  للشعب 
والنسائية  واحل��ق��وق��ي��ة  وال��ن��ق��اب��ي��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة 
باملشاركة  واجل��م��ع��وي��ة،  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ش��ب��اب��ي��ة 
الوطنية االحتجاجية، والتي  الكثيفة في املسيرة 
امتأت بها شوارع الرباط حتت شعار” وطن واحد، 
تأتي في سياق تكامل  شعب واحد، ضد احلكرة” 
كل ربوع الوطن في مواجهة االختيارات املخزنية 
االمنية امام تصاعد االحتجاجات السلمية في كل 
احلسيمة  منطقة  في  وخصوصا  املغرب  مناطق 

خاصة بعد اعتقال ابرز نشطاء احلراك.”
ال��وط��ن��ي��ة ليوم  ال��ب��ي��ان أن امل��س��ي��رة  وأض����اف 
رسائل  لتبليغ  “ت��أت��ي  بالرباط  يونيو   11 االح��د 
واض��ح��ة وب��ص��وت واح���د ف��ي وق��ت واح���د للحكم 
في  ممثال  املغربي  الشعب  مضمونها  واحلكومة، 

قواه املناضلة لن يتخلى عن حراك الريف وسيظل 
واملشروعة.” العادلة  مطالبه  حتقيق  حتى   معه 
ك��م��ا أع��ل��ن ال��ب��ي��ان االن���خ���راط امل��ب��دئ��ي امل��س��ؤول 
بكل  ال��ع��ادل  املطلبي  ف��ي احل���راك  وال��الم��ش��روط 
مناطق املغرب، وطالب باطالق سراح كل املعتقلني 

السياسيني وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.
السر  النضالية  ب”االس��ت��م��ات��ة  البيان  وأش���اد 
الحتضان  املغربي  الشعب  واستعداد  املعتقلني 
ونوه  وابنائهم،  بناتهم  حرية  أجل  من  معركتهم 
ال���دف���اع وك��ل  امل��ب��دئ��ي لهيئة  ب��ال��ت��راف��ع  ال��ب��ي��ان 
احملاميات واحملاميني الشرفاء.” ودعا كل الهيئات 
واحلقوقية  والنقابية  الدميوقراطية  السياسية 
التاريخية  مسؤوليتهم  لتحمل  املواطنني  وعموم 
لتحصني  بالتكاثف  الدقيقة  امل��رح��ل��ة  ه��ات��ه  ف��ي 

املكاسب الدميوقراطية واالجتماعية…
الوطنية  املسيرة  أن جناح هذه  البيان  واعتبر 
املغربي  الشعب  ان��خ��راط  م��ع��ارك  لتوالي  مقدمة 
والعدالة  والكرامة  احلرية  عن  الدفاع  جبهة  في 

االجتماعية…

بيان مسيرة الرباط الوطنية التضامنية مع حراك الريف يعلن االنخراط املبدئي واملسؤول في احلراك الشعبي بكل مناطق املغرب.
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صاحبة السمو األميرة لال زينب تترأس بالرباط اجتماع اجلمع العام 
العادي للعصبة املغربية حلماية الطفولة

> افريك نيوز * الرباط *
 

  ترأست صاحبة السمو األميرة لال زينب، 
رئيسة العصبة املغربية حلماية الطفولة، 
اجتماع  ب��ال��رب��اط،  اجلمعة  أم��س  مساء 
اجلمع العام العادي للعصبة، الذي متيز 
من  امل��ال��ي  و  األدب���ي  التقريرين  بتقدمي 
قبل مجلس اإلدارة و دراسة تقرير خبير 

احلسابات برسم سنة 2016.
و بهذه املناسبة، شكرت صاحبة السمو 
األميرة لال زينب، كافة الشركاء و املانحني 
ع��ل��ى دع��م��ه��م ال��ق��ي��م مل��ش��اري��ع وأن��ش��ط��ة 
ك���ذا خبير احل��س��اب��ات، و  ال��ع��ص��ب��ة، و 
أعضاء مجلس اإلدارة، واملكاتب اجلهوية 
و احمللية و أقطاب اإلدارة املركزية، على 
اإليجابية  النتائج  و  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 

التي مت حتقيقها على الصعيدين املركزي 
من  احملرومني  األطفال  لفائدة  احمللي  و 

وضعية  في  املوجودة  الفئات  و  األس��رة 
الهشاشة،  اإلع���اق���ة،  اإله���م���ال،   ، صعبة 

اإلقصاء،…
فاطمة  السيدة  أش��ادت  جانبها،  وم��ن     
حصار، الرئيسة املنتدبة للعصبة املغربية 
التي  النبيلة  باألعمال  الطفولة،  حلماية 
ت��ق��وم ب��ه��ا ص��اح��ب��ة ال��س��م��و األم��ي��رة لال 
زي��ن��ب، ل��ف��ائ��دة األط��ف��ال احمل��روم��ني من 
األسرة و التعبئة الدائمة ألعضاء املكاتب 
مجال  ف��ي  للعصبة  واحمل��ل��ي��ة  اجل��ه��وي��ة 
أن  أملها في  الطفولة، معربة عن  حماية 
م��ع كافة  أك��ث��ر  ال��ت��ع��اون  تتعزز ع��الق��ات 
الشركاء من أجل حتقيق إدماج اجتماعي 
ن��اج��ع ل��أط��ف��ال ف���ي وض��ع��ي��ة اإله��م��ال 

والهشاشة.
ب��إجن��از   2016 س��ن��ة  مت���ي���زت  وق����د      
مشاريع هامة، منها إحداث مراكز جديدة 
األسرة  من  احملرومني  األطفال  إلستقبال 

وأنسنة  وتأهيل  اجلهوي،  الصعيد  على 
ال��ب��ن��ي��ات امل����وج����ودة، وحت��س��ني ج���ودة 
أنشطة  ودع��م  للنزالء،  املقدمة  اخلدمات 
املكاتب اجلهوية واحمللية للعصبة املدرة 

للدخل في إطار عقد برنامج.
   وب��ع��د ن��ق��اش ع����ام، مت ال��ت��أك��ي��د على 
لتحقيق  اجل���ه���ود  م��ض��اع��ف��ة  ض������رورة 
األه�����داف امل��ن��ش��ودة، وب��اخل��ص��وص ما 
اإلستيعابية  الطاقة  م��ن  بالرفع  يتعلق 
صعبة،  وضعية  ف��ي  األط��ف��ال  إلستقبال 
بهم،  والتكفل  رعايتهم  ظروف  وحتسني 
وت��ع��زي��ز ع��الق��ات ال��ت��ع��اون م��ع مختلف 
القطاعات العاملة في امليدان اإلجتماعي، 
العصبة  من أجل ضمان دميومة أنشطة 
)امل��ش��اري��ع  ال��ذات��ي��ة  امل����وارد  ع��ب��ر تنمية 

املدرة للدخل( و ترشيد النفقات.

> افريك نيوز * الرباط *

    تستمتع أسرة بدار األطفال بتمارة بعبق رمضاني 
ميأ األج��واء مبجرد ولوج عتبة ال��دار . هي أجواء 
األس��ر  ح��ال  ه��و  كما  واألخ����وة  بالروحانية  مفعمة 

املغربية في هذا الشهر الفضيل.
   هذه “األسرة الكبيرة” تتألف من حوالي 91 طفال 
الذي  العيش  يتقاسمون فضاء  األعمار،  من مختلف 
حتت  اإلس��الم��ي��ة  اخل��ي��ري��ة  اجلمعية  عليه  ت��ش��رف 
لهؤالء  امل��أوى  يوفر  الذي  الوطني،  التعاون  إش��راف 
األطفال في وضعية هشاشة، مع تأمني متدرسهم في 

أفضل الظروف.
واالنتماء  الود  مشاعر  تتوطد  رمضان،  شهر   خالل 
تسبق  التي  اللحظات  الكبيرة، خاصة  األس��رة  لهذه 
مائدة  ح��ول  اجلميع  يتحلق  امل��غ��رب،  حيث  آذان 

اإلفطار.   
  فقضاء شهر رمضان بهذه الدار املفتوحة في وجه 
في  التواجد  يعني  الدراسية،  السنة  طيلة  األطفال 
اإلي��واء  األط��ف��ال  لهؤالء  تضمن  حقيقية  أس��رة  كنف 
خالل  السيما  ال��ض��روري  املدرسي  والدعم  والطعام 

فترة امتحانات نهاية السنة.
العربي لأنباء، يعتبر     وفي حديث لوكالة املغرب 
السنة  امتحانات  اج��ت��از  ال���ذي  س��ن��ة(،   14( م���روان 
الثالثة إعدادي،  نفسه محظوظا لكونه استفاد بهذه 
الدار من دروس الدعم، خاصة في  مادة الرياضيات، 

مما مكنه من اجتياز االمتحانات بشكل جيد.
  ويعتبر عبد الله )تسع سنوات(، أن هذه الدار تشكل 
ال��ذي لم يفلح  فضاء ألول��ى دروس��ه في احلياة، هو 
البريئة وعفويته في إخفاء  بريق عينيه وابتسامته 

“حزنه” على فراق أصدقائه، خالل العطلة الصيفية.
الصعبة،  االجتماعية  ظ��روف��ه��م  م��ن  ال��رغ��م   وعلى 
يعيش هؤالء األطفال في انسجام وجو يطبعه الوئام 
مبجرد  األس��ر،  كل  في  احل��ال  هو  وكما  والتعاضد. 
الدار  لولوج  األطفال اخلطى  ال��دروس يسارع  إنهاء 
كرة  مباراة  أو  املفضلة  املتحركة  الرسوم  ملشاهدة 

الذي  الرياضية  القنوات  في  االنخراط  بفضل  القدم 
يوفره ا، كما يوضح ذلك مدير دار األطفال، مصطفى 

أعتاب.
يستفيد  امل��س��ؤول،  الفضيل،يضيف  الشهر   وخالل 
ال��ص��ائ��م��ون ال��ص��غ��ار م��ن ث���الث وج���ب���ات: اإلف��ط��ار 
الذين  األطفال  في حني يحصل  والسحور،  والعشاء 
لم يبلغوا بعد سن الصيام على الوجبات االعتيادية 

خالل اليوم.
أعتاب،  السيد  يبرز  ال���دار،  برنامج  يتضمن  كما     
مجموعة من األنشطة اخلاصة بهذا الشهر ، بتعاون 
مع املجلس العلمي احمللي بتمارة، تهم أساسا زيارات 
ووجبات إفطار جماعي داخل املركز، منوها في هذا 
الصدد مببادرة  أحد مراكز النداء، الذي  نظم حفل 

إفطار لعشرات  االطفال مبقره.
  ويعتزم  املركز، وفقا للسيد أعتاب، االحتفال أيضا 
مبناسبة  طفال   50 على  ألبسة  وتوزيع  القدر  بليلة 
كون  من  الرغم  أنه على  أن  ال��ى  مشيرا  الفطر  عيد 
فإنها  الوطني  التعاون  وصاية  حتت  تقع  املؤسسة 
غرار  املبارك، على  رمضان  شهر  تستفيد مبناسبة 
باقي املراكز االجتماعية، من هبة ملكية تشمل كميات 
ف��ض��ال ع��ن نصيب من  ال��غ��ذائ��ي��ة،  امل����واد  م��ن  مهمة 

عائدات الضريبة على الذبائح.
ال��دع��م املمنوح لهذه  ف��ي ه��ذا االط���ار، أن    وس��ج��ل 
لكون  األس��ف  عن  معربا  ك��اف،  غير  يظل  املؤسسات 
منها  يتكون  عشرة  أصل  من  فقط  اجلماعات  بعض 

االقليم، هي التي تقدم مساهمة مالية لدار االطفال.
الرغم  على  أن��ه  أعتاب  السيد  أك��د  أخ��رى،  جهة  من 
واملرتبطة  املركز  يواجهها  التي  املعيقات  بعض  من 
أساسا بالطاقة اإليوائية احملدودة ” 96 مقيما” وكون 
غالبية االطفال يلتحقون باملؤسسة في منتصف العام 
الدراسي، فان االطفال نزالء املركز حققوا نتائج “جد 
 50 من  انتقلت  النجاح  نسبة  أن  موضحا  مشرفة”، 
هذه  باملائة   47 الى  املاضية  السنوات  باملائة خالل 

السنة.
  وسجل أن انتظام الدراسة بالنسبة لهؤالء االطفال 

باب  التي يحصلون عليها يشرع  املرضية  والنتائج 
األمل أمامهم حلياة أفضل ، مشددا على الدور املركزي 

للمدرسة في االدماج االجتماعي لهذه الفئة.
ال���دور احمل��وري    كما أك��د م��دي��ر دار األط��ف��ال على 
للمجتمع املدني في مواكبة ودعم العمل الذي تنهض 
به مؤسسات الرعاية االجتماعية، والذي من شأنه أن 
االزده��ار وجتاوز  على طريق  األطفال  يواكب هؤالء 
تواجدهم  بهذه  التي  أملت  االجتماعية  اإلكراهات 

املؤسسة.
   واعتبر أن مراكز إيواء األطفال لن تتمكن أبدا من 
الفاعلني  دون تضافر جهود جميع  القيام  مبهمتها 
ال سيما املجالس املنتخبة واملجتمع املدني ووسائل 
تقوم  على  تشاركية  مقاربة  إطار  في  وذلك  اإلع��الم، 
املؤسسات  ودور  األطفال  هؤالء  مبصير  التحسيس 

التي تأويهم.
   ويقدم مركز اإليواء هذا، الذي يأوي أطفاال وشبابا 
تتراوح أعمارهم بني 6 و 20 سنة، خدمات الرعاية 

باملستوى  49 طفال  بينهم  واحلماية ل91 طفال، من 
بالثانوي  و14  اإلع���دادي  بالثانوي  و28  االبتدائي 
جماعات  من  املنحدرون  األطفال،  وه��ؤالء  التأهيلي. 
مت����ارة وس���ي���دي ي��ح��ي��ى وع���ني ع��ت��ي��ق وع���ني ع���ودة 
هم  وغيرها،  اخلير  وم��رس  والصخيرات  وهرهورة 
في الغالب أيتام أو أطفال متخلى عنهم أو من أبوين 

مطلقني أو في وضعية اجتماعية صعبة.
شهر  في  أبوابه  يغلق  ال��ذي  املركز،  ه��ذا  ويتوفر     
الدراسية،  السنة  بداية  في  فتحها  ويعيد  يوليوز 
على مكتبة وقاعة للمعلوميات ومركز للدعم املدرسي 
ومقصف ومسجد. كما يقترح على األطفال العديد من 
األنشطة الترفيهية والرياضية والتربوية، فضال عن 

خدمات املساعدة االجتماعية.
   وقبل أن تكون هذه الدار مأوى لأطفال في وضعية 
هشاشة، فإنها في املقام االول فضاء انساني يكرس 
روح التضامن والتعاون ويوفر حضنا دافئا وفرصة 

أمل لبناء مستقبل أفضل.

أسرة بدار األطفال في متارة.. تعيش أجواء رمضانية مفعمة بقيم التآخي والتآزر
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خشوع وبكاء في ليلة اخلتم 
مبسجد احلسن الثاني مع 

الشيخ عمر القزابري
> افريك نيوز * الرباط *

من   ، املنصرم  السبت  القزابري،  عمر  الشيخ  متكن    
جمع قرابة ربع مليون مصل في ليلة ختم القرآن الكرمي، 

في مسجد احلسن الثاني في الدارالبيضاء.
وعاش محيط مسجد احلسن الثاني، ليلة أمس، حالة 
استنفار، إذ جتندت مختلف املصالح األمنية خوفا من أي 

انفالت محتمل داخل املسجد، وخارجه.
وشرع املصلون في الوصول إلى املسجد، الذي يتسع 
حلوالي 25 ألف مصل دقائق قليلة بعد موعد االفطار من 
أجل الظفر مبكان قريب من الشيخ القزابري، فيما اختار 

بعض املصلني تناول وجبة االفطار في املسجد.
وج����اء ع���دد م���ن امل��ص��ل��ني م���ن م���دن م���ج���اورة ملدينة 
الدارالبيضاء كمدينة اجلديدة، وسطات، والرباط للصالة 
قبل  ب��اك��را،  ال��ق��ران  ختم  يفضل  ال���ذي  ال��ق��زاب��ري،  وراء 
مناسك  ألداء  السعودية  إلى  السفر  أجل  من  القدر،  ليلة 

العمرة.
للمصلني بصفة  إم��ام��ا  ال��ق��زاب��ري  ق��د مت تعيني  وك��ان 
 ،1425 رمضان  في  الثاني  احلسن  مسجد  في  مستمرة 
ون��ت��ج ع��ن ذل���ك إق��ب��ال م��ت��زاي��د للمصلني ال��ب��اح��ث��ني عن 

اخلشوع، والتعبد باالستماع إلى القرآن، وتدبره.

> افريك نيوز * الرباط *

 نداء الوطن 
من أجل الحسيمة

الشعبية  االحتجاجات  إث��ر  على 
ال��س��ل��م��ي��ة ال���ت���ي ي��ع��ي��ش��ه��ا إق��ل��ي��م 
احلسيمة، والتي استأثرت بتضامن 
ك���ل أرج�����اء ال���وط���ن، وب���ع���د جل��وء 
ال��س��ل��ط��ات ال��ع��م��وم��ي��ة إل���ى إع��م��ال 
عنها  ترتب  التي  األمنية،  املقاربة 
النشيطات  م��ن  ال��ع��ش��رات  اع��ت��ق��ال 
االحتجاجات،  تلك  ف��ي  والنشطاء 
 وتوجيه ُتهم خطيرة لكل املوقوفني… 
املناظرة   فإننا نحن املشاركون في 
ال��وط��ن��ي��ة ح����ول ال���وض���ع ب��إق��ل��ي��م 
اجلمعة  ي��وم  املنعقدة  احلسيمة، 
طنجة،  مبدينة   ،2017 يونيو   16
 مببادرات مواطنة؛ نعلن عن ما يلي:

والالمشروط  املطلق  تضامننا   .1*
م��ع امل��ط��ال��ب ال��ع��ادل��ة وامل��ش��روع��ة 
ال����ت����ي ت���رف���ع���ه���ا االح���ت���ج���اج���ات 
 ال���س���ل���م���ي���ة ب���إق���ل���ي���م احل���س���ي���م���ة؛
جديدة  تنموية  مقاربة  اعتماد   .2*
ُت���ْش���رك س��اك��ن��ة اإلق��ل��ي��م ف��ي ب��ل��ورة 
ت���ص���ور ي��س��ت��ح��ض��ر ب���ع���د ال���ن���وع 
اإلجتماعي، ووضع وتنفيذ ومتابعة 
وت��ق��ي��ي��م ك��اف��ة امل��ش��اري��ع اجل���اري 
تنفيذها أو املزمع إجنازها باإلقليم، 
وال��ت��ف��ع��ي��ل امل��س��ت��ع��ج��ل واجل�����اد 
باعتبارها  اجل��ه��ة  م��ؤس��س��ة  ل���دور 
لساكنة  دس��ت��وري��ا،  املمثلني،  أح��د 
الصالحيات  بكل  ومتتيعها  اإلقليم 
 امل����ن����ص����وص ع���ل���ي���ه���ا ق����ان����ون����ا؛
للمقاربة  ح��د  وض���ع  إل��زام��ي��ة   .3*
امل��س��اس  دون  ال���ص���رف���ة،  األم��ن��ي��ة 
بالدور املنوط بالقوى العمومية في 
مجال احلفاظ على أمن األشخاص 
وامل���م���ت���ل���ك���ات، ون���ب���ذ ك���ل أش��ك��ال 

ال��ع��ن��ف وال��ت��ه��دي��د وال��ت��ره��ي��ب، إن 
مباشرة؛ غير  أو  مباشرة   بكيفية 
*4. االلتزام، بشكل قطعي، باحلوار 
الرصني واملسؤول، منهجا وسبيال، 
إي��ج��اد احل��ل��ول الناجعة  م��ن أج��ل 
واالس��ت��ع��ج��ال��ي��ة ل��ك��اف��ة امل��ش��اك��ل 
احلسيمة؛ إقليم  منها  ُيعاني   التي 
العمل  إل���ى  احل��ك��وم��ة  دع����وة   .5*
اجل��������اد، وب����ك����ل م���س���ؤول���ي���ة، م��ن 
امل��ت��واف��ق  ال��ت��وص��ي��ات  تنفيذ  أج���ل 
املناظرة؛ ه��ذه  عن  ال��ص��ادرة   عليها 
وحتقيقا لهذه األهداف، إننا ُنوصي 

مبا يلي:
 أ . إطالق سراح جميع املعتقلني، 
مذكرات  وإلغاء  املتابعات،  وإيقاف 
البحث في حق املبحوث عنهم، ورفع 
مظاهر احلضور األمني، وانسحاب 
عودة  أج��ل  من  العمومية،  ال��ق��وات 
فتيل  ون���زع  والطمأنينة،  ال��ه��دوء 
ال��ت��وت��ر واالح���ت���ق���ان وال��ت��ص��ع��ي��د، 

وصوال إلى استعادة الثقة بني كافة 
قضائي  حتقيق  وف��ت��ح  األط�����راف؛ 
بشأن جميع اإلنتهاكات التي طالت 
التعذيب. فيها  األف��راد، مبا   حقوق 
استعجالية  إج���راءات  اعتماد   ب . 
احلسيمة  إق��ل��ي��م  س��اك��ن��ة  ل��ف��ائ��دة 
وال���ت���واف���ق ع��ل��ى إح�����داث اآلل��ي��ات 
الضرورية لتنفيذ البرامج واملشاريع 
االقتصادية  باملطالب  الصلة  ذات 
املستعجلة؛  واالجتماعية والثقافية 
توصيات  تنفيذ  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   ت . 
هيئة اإلنصاف واملصاحلة املتعلقة 
ب���ج���ب���ر ال����ض����رر اجل����م����اع����ي؛ م��ع 
تاريخ  م��ع  املصاحلة  على  التأكيد 
ال���ري���ف واإلع����ت����راف ب����ه، وت��وف��ي��ر 
لذلك؛ ال��الزم��ة  املالية   اإلع��ت��م��ادات 
لتنفيذ  للتتبع  جل��ن��ة  إح����داث   ث . 
ت���وص���ي���ات امل����ن����اظ����رة ت���ض���م ف��ي 
عن  ومم��ث��ل��ني  مم��ث��الت  عضويتها 
احلسيمة،  ت��ط��وان-   – طنجة  جهة 
عن  االحتجاجات،  في  النشطاء  عن 
املناظرة،  لهذه  التحضيرية  اللجنة 
وزارة  ع��ن  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  ع��ن 
حقوق اإلنسان، عن وزارة العدل، عن 
اإلنسان. حلقوق  الوطني   املجلس 
اإلق��ت��ص��ادي  امل��ج��ل��س  مطالبة   ج . 
واالج���ت���م���اع���ي وال��ب��ي��ئ��ي ب���إع���داد 
ل���ل���ن���م���وذج  اس������ت������ش������اري  رأي 
 ال����ت����ن����م����وي مل���ن���ط���ق���ة ال�����ري�����ف.
ب��ج��م��ي��ع  ُن���ه���ي���ب  األخ�����ي�����ر   وفي 
وتغليب  باحلكمة  التحلي  األط��راف 
م���ن خ����الل وض��ع  ال���ت���واف���ق،  روح 
املصلحة العليا لبالدنا فوق جميع 
االنتصار  أج��ل  وم��ن  االع��ت��ب��ارات، 
 للوطن… فالوطن وطننا أوال وأخيرا.

يونيو    16 في  طنجة  حرر مبدينة 
.2017

نداء مناظرة طنجة حول األوضاع بإقليم احلسيمة

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

   أش�����رف امل���ل���ك م��ح��م��د ال����س����ادس، بحي 
االستقبال  بالرباط، على تدشني مركز  النهضة 
ال���ن���ه���اري مل���رض���ى أل����زه����امي����ر، امل���ن���ج���ز م��ن 
للتضامن  اخل���ام���س  م��ح��م��د  م��ؤس��س��ة  ط����رف 
 ب��اس��ت��ث��م��ار إج��م��ال��ي ق����دره 9 م��الي��ني دره���م.
على  ن��وع��ه  م��ن  األول  امل��ش��روع،  ه��ذا  ويعكس 
للقرب  االجتماعية  السياسة  اململكة،  مستوى 
وذل��ك  ال��س��ادس،  محمد  امل��ل��ك  ينتهجها  ال��ت��ي 
لفائدة الساكنة التي تعاني من ظروف صحية 
م��ن أوس����اط ه��ش��ة، حيث  معيقة وامل��ن��ح��دري��ن 
اجتماعي  طبي-  ملشروع  جديدا  تصورا  ميثل 
املصابني  ب��األش��خ��اص  م��زدوج��ا  تكفال  يشمل 
والذين  متقدمة،  غير  مرحلة  في  امل��رض  بهذا 
يعيشون مبنازلهم، إلى جانب مواكبة مرافقيهم 

األسريني.
ويشكل إجناز مركز االستقبال النهاري ملرضى 
تنفذه  الذي  العمل  برنامج  من  جزءا  ألزهامير 
مؤسسة محمد اخلامس للتضامن، والرامي إلى 
من خالل  السيما  الوطني،  الطبي  القطاع  دعم 

مشاريع تكتسي صبغة اجتماعية تكميلية.
امللك  الذي كان  املركز اجلديد،  وسيمكن هذا 
م��ح��م��د ال���س���ادس ق��د أع��ط��ى ان��ط��الق��ة أش��غ��ال 
التكفل  من   ،2016 يونيو   09 بتاريخ  إجن��ازه 
من  يعانون  ال��ذي��ن  باملرضى  وامل��الئ��م  املندمج 
هو  بينما  الدمج  خ��الل  من  األلزهامير،  م��رض 
وسيوفر  وع��الج��ي.  ووق��ائ��ي  واجتماعي  طبي 
املركز عالجات ذات جودة، فضال عن مصاحبة 
الشخص املريض وأسرته واملرافقني املنزليني، 
بغية تيسير الدور املنوط بهم إزاء األشخاص 
امل��س��ت��ه��دف��ني وت��ث��م��ني ع��م��ل��ه��م ع��ب��ر ال��ت��ك��وي��ن 

واإلخبار.
ويسعى املركز، الذي يوفر للمرضى استقباال 

غير  ع��الج��ات  م��ن  خ��الل��ه  يستفيدون  ن��ه��اري��ا 
املعرفية  ال��وظ��ائ��ف  حتفيز  على  تقوم  دوائ��ي��ة 
رائد، حيث ستمكن  أن يكون مبثابة مركز  إلى 
مراكز  ل��ف��ائ��دة  طبية  أط��ر  تكوين  م��ن  جتربته 

أخرى مماثلة.
التكفل  مركز  مبحاذاة  املشيد  املركز  ويتوفر 
باألشخاص املصابني بالعجز احلركي الدماغي، 

على قطب طبي وقطب للمصاحبة االجتماعية.
ويقدم القطب الطبي عالجات في الطب العام، 

والطب النفسي، والطب النفسي احلركي، وطب 
الطبي.  والترويض  النطق،  وتقومي  األعصاب، 
بينما يشتمل قطب املصاحبة االجتماعية، حجر 
على ورش���ات مخصصة  امل��رك��ز،  لهذا  ال��زاوي��ة 
التفتح  الذهنية،  )احملاكاة  املرضى  لأشخاص 
والتحسيس(.  )التكوين  وامل��راف��ق��ون  الفني(، 
وب��وس��ع امل��رض��ى وامل��راف��ق��ني، أي��ض��ا، حضور 
ورش������ات م��ش��ت��رك��ة م���ن أج����ل ت��ع��زي��ز ال��ص��ل��ة 

االجتماعية والعالقة األسرية بينهم.

ملرضى  النهاري  االستقبال  مركز  أجنز  وقد 
بني مؤسسة محمد  إط��ار شراكة  في  ألزهامير 
ال��رب��اط.  عمالة  ومجلس  للتضامن  اخل��ام��س 
املغرب-  جمعية  املركز  ه��ذا  تسيير  وستؤمن 

ألزهامير، بدعم من وزارة الصحة.
ستعرف  باملركز  العمل  بداية  أن  إل��ى  يشار 
علما  و2،   1 الطورين  من  حالة،   20 ب  التكفل 
أن طاقة استقبال املركز اإلجمالية تقدر ب 100 

مستفيد.
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للجميع.. ملزمة  القضاء  عن  الصادرة  النهائية  “األحكام 
 دون متييز بني أطرافها”

املكتب التنفيذي لنادي قضاة املغرب: 

> افريك نيوز * الرباط *

س��ج��ل امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ن��ادي 
أن  له  تعليق  أول  في   ، املغرب  قضاة 
مكرر   8 امل��ادة  مقتضيات  ما تضمنته 
م��ن م��ش��روع ال��ق��ان��ون امل��ال��ي م��ن منع 
ال��ص��ادرة  القضائية  األح��ك��ام  لتنفيذ 
ف���ي م���واج���ه���ة ال����دول����ة واجل���م���اع���ات 
الترابية عن طريق احلجز “يشكل مسا 
معتبرا  السلط”،  واضحا مببدأ فصل 
“آلية خطيرة  امل��ادة  هذه  أن مضامني 
إلفراغ األحكام واملقررات القضائية من 
ألحكام  خالفا  وإلزاميتها،  محتواها 

الدستور املغربي”.
ينص  ال���دس���ت���ور  أن  أك����د  ال���ن���ادي 
النهائية  “األح��ك��ام  أن  على  ص��راح��ة 
للجميع،  ملزمة  القضاء  عن  الصادرة 
واعتبر  أط��راف��ه��ا”،  ب��ني  متييز  دون 
تدارس  الذي  العادي،  اجتماعه  ضمن 
لسنة  املالية  قانون  مشروع  مضامني 
2017، مب��ا ف��ي ذل��ك مقتضيات امل��ادة 
8 مكرر، “أن��ه كان ينتظر من اجلهات 
املعنية وضع آليات قانونية قادرة على 
التنفيذ وجت��اوز مشكل  عملية  تيسير 
رفض اإلدارة لتنفيذ األحكام القضائية 

الصادرة في مواجهتها”.
ب��إص��دار  مفاجأته  ال��ن��ادي  وأب���دى 
مشروع  من  مكرر   8 امل��ادة  مقتضيات 
مخالفة  “ف��ي  امل��ذك��ور،  املالية  ق��ان��ون 
صريحة ألحكام الدستور املغربي وكذا 

انتباه  مثيرا  امل��ل��ك��ي��ة”،  للتوجيهات 
إلى  التشريع  املعنية مبسألة  اجلهات 

خطورة مقتضيات املادة املذكورة.
ودع���ا ال��ن��ادي ف��ي ه��ذا ال��ص��دد إلى 
“الذي  املقتضى  هذا  في  النظر  إع��ادة 
يشكل تراجعا واضحا عن املكتسبات 
احل��ق��وق��ي��ة ال���دس���ت���وري���ة وم��خ��ال��ف��ة 

محذرا  امللكية”،  للتوجيهات  صريحة 
من كونه “مسا باخليار املجتمعي في 
دولة احلق  مقومات  بناء  نحو  السير 
والقانون”؛ كما دعا إلى إعطاء القدوة 
في تنفيذ املقررات القضائية واحترام 

مقتضياتها.
وفي مقابل حالة االستنكار الواسع 

التي طالت املقتضى اجلديد الذي جاء 
أكد  احلكومة،  يقود  ال��ذي  الفريق  به 
إدريس األزمي االدريسي، رئيس فريق 
العدالة والتنمية، أن املادة التي أثارت 
بني  املطلوب  ال��ت��وازن  حققت  اجل���دل 
وبني  وقانونيني  دس��ت��وري��ني  مبدأين 
والعامة،  اخل��اص��ة  املصلحة  حتقيق 

مضيفا أن ذلك جاء “من خالل حتقيق 
القضائية  لأحكام  الواجب  االحترام 
النهائية وإلزامية تنفيذها لفائدة األفراد 
واخلواص، واحلفاظ على استمرارية 
املرفق العام بأداء مستحقات املوظفني 
واألع�����وان وال��ش��رك��ات امل��ت��ع��اق��دة مع 
الترابية، وحتقيق  الدولة واجلماعات 
اخل��دم��ات  بتوفير  ال��ع��ام��ة  املصلحة 

العامة الضرورية للمواطنني”.
األزم�����ي ق���ال ف���ي م��راف��ع��ة ل���ه ح��ول 
امل���ادة امل��ذك��ورة إن��ه “يتبني م��ن خالل 
القانون  في  املتضمنة  املقتضيات  هذه 
والقوانني  املالية  لقانون  التنظيمي 
أن  ال��ت��راب��ي��ة  ل��ل��ج��م��اع��ات  التنظيمية 
الدولة  وممتلكات  أم��وال  على  احلجز 
القواعد  يخالف  الترابية  واجلماعات 
ومحاسبة  ملالية  املنظمة  الدستورية 
الدولة واجلماعات الترابية، والتي متنع 
يرخص  لم  نفقة  بأي  االلتزام  صراحة 
لها بامليزانية املعنية”، مبرزا أن “هذه 
القوانني واحتراما منها لهذه القواعد، 
لتنفيذ  الوقت نفسه  وضمانا منها في 
خاصا  بابا  فتحت  النهائية،  األح��ك��ام 
ميزانية  في  القضائية  األحكام  بتنفيذ 
الدولة، كما جعلت من النفقات املتعلقة 
القضائية  واألح��ك��ام  ال��ق��رارات  بتنفيذ 
الصادرة ضد اجلماعات الترابية نفقات 
اجلماعات  مبيزانية  تسجل  إجبارية 
امليزانية  رف��ض  طائلة  حتت  الترابية 

وعدم التأشير عليها”.

اخللفي : هناك دينامية كبيرة على مستوى 
الوفاء بالبرامج التنموية باحلسيمة

املقرئ املغربي “أنس الطوراني 
جلائزة  الثالثة  باملرتبة  “يفوز 
بالدوحة القرآن  > افريك نيوز * الرباط *“كتارا” لتالوة 

 ق���ال ال���وزي���ر امل��ن��ت��دب ل��دى 
رئ����ي����س احل����ك����وم����ة امل��ك��ل��ف 
بالعالقات مع البرملان واملجتمع 
باسم  الرسمي  الناطق  املدني 
اخللفي،  مصطفى  احل��ك��وم��ة، 
يوم اخلميس بالرباط، إن هناك 
مستوى  على  كبيرة  دينامية 
الوفاء بالبرامج التنموية التي 

مت إطالقها بإقليم احلسيمة.
لقاء  وأوض��ح اخللفي خالل 
صحفي عقب انعقاد االجتماع 
احلكومة،  ملجلس  األس��ب��وع��ي 
في  األخ��ي��رة اشتغلت  ه��ذه  إن 
هذا اإلطار بتعليمات من جاللة 
املتعلق  الشق  في  امللك، سواء 
بالبرامج التنموية، أو املتعلق 
ب��ال��ق��ض��اء واح����ت����رام ش���روط 

احملاكمة العادلة.
م���س���ارا  ه���ن���اك  أن  وأب�������رز 
يرتبط  امللف  ه��ذا  ف��ي  تنمويا 
ب����االس����ت����ج����اب����ة ل���ل���م���ط���ال���ب 
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة 
قيمته  ب��ب��رن��ام��ج  وال��ت��ن��م��وي��ة، 
ض��م��ن��ه  دره��������م،  م���ل���ي���ار   9،9
ح��وال��ي 6،5 م��ل��ي��ار دره���م في 
احلسيمة-منارة  برنامج  إطار 
املتوسط، وبرنامج آخر بقيمة 
1،7 م��ل��ي��ار حمل��ارب��ة ال��ف��وارق 
تكميلي  وب��رن��ام��ج  امل��ج��ال��ي��ة، 
خ���اص ب��ال��ط��رق ب��ق��ي��م��ة 400 
بناء  يهم  وآخ��ر  دره��م،  مليون 
سد )واد غيس( ومركز لتحلية 
مياه البحر بقيمة مليار و300 

مليون درهم.
وأش�������ار اخل���ل���ف���ي إل�����ى أن 

احل��ك��وم��ة اش��ت��غ��ل��ت ف���ي ه��ذا 
اإلط�����ار ع��ل��ى واج��ه��ت��ني، تهم 
األول�����ى ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى تسع 
تنمية  وك���ال���ة  م���ع  ات��ف��اق��ي��ات 
وإنعاش أقاليم الشمال بغالف 
دره��م،  3 ماليير  ي��ف��وق  م��ال��ي 
املخصصات  حتويل  مت  حيث 
املالية للوكالة لتسريع عمليات 
نهاية  أنه مع  اإلجناز، مضيفا 
هذا الشهر، “سنصل إلى نسبة 
57 في املئة في إجناز املشاريع 

قيد التنفيذ.
أما الواجهة الثانية، يضيف 
اخللفي، فتتعلق بقطاع التجهيز 
في  واملتمثلة  وامل����اء،  وال��ن��ق��ل 
شبكة الطرق والطريق السريع 
وم��رك��ز حتلية  احلسيمة  ت��ازة 
املياه واحلماية من الفيضانات 
بغالف مالي يقدر ب600 مليون 
درهم، إلى جانب برنامج جديد 
ح����دد ب��ن��اء ع��ل��ى احل�����وار مع 
الساكنة يهم حوالي 73 كلمترا 
من الطرق وخلق نواة جامعية 
م��ج��ال الصيد  ف��ي  وم��ش��اري��ع 

مليون   110 بقيمة  ال��ب��ح��ري 
درهم، مبرزا أن وزير التجهيز 
وامل���اء  واللوجستيك  وال��ن��ق��ل 
قام بثالث زيارات ميدانية بني 
للتتبع  املاضيني  وم��اي  أبريل 

والوقوف على تقدم األشغال.
وأك������د ال�����وزي�����ر أي���ض���ا أن 
تسريع  على  احلكومة حترص 
إجن���از األش��غ��ال وف���ق اآلج���ال 
احمل������ددة، وه����و م���ا ي��ت��م على 
مستوى باقي األقاليم، ال سيما 
م���ن خ����الل ال����زي����ارات وت��ت��ب��ع 
ومحاسبة املسؤولني على هذه 

املشاريع.
أما املسار القضائي، فيتعلق 
ح��س��ب ال����وزي����ر، مب��س��ؤول��ي��ة 
أو  إط���الق س���راح  ف��ي  القضاء 
التعليق على األحكام الصادرة 
احترام  في  املتابعني،  حق  في 
العادلة  احملاكمة  لشروط  ت��ام 
والعرض  القانونية،  واملساطر 
حالة  في  الطبية  اخلبرة  على 
مزاعم  أو  بالتعذيب  ادع��اء  كل 

مبمارسات حاطة من الكرامة.
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   ف���از امل��ق��رئ امل��غ��رب��ي، 
باملرتبة  ال��ط��وران��ي،  أن���س 
املؤسسة  جل��ائ��زة  ال��ث��ال��ث��ة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ح��ي ال��ث��ق��اف��ي 
“ك����ت����ارا” ل���ت���الوة ال���ق���رآن 
األول��ى،  دورت��ه��ا  في  الكرمي 
شهر  خ��الل  نظمتها  والتي 
رمضان اجلاري حتت شعار 
بأصواتكم”. القرآن   “زينوا 
وج���اء ف���وز امل��غ��رب��ي ضمن 
من  أوائ����ل  ف��ائ��زي��ن  خمسة 
أصل 2219 مشاركا ميثلون 
70 دولة، يتقدمهم في املركز 
األول، القارئ الليبي عصام 
من  سالم  عمر  احلفيظ  عبد 
ل��ي��ب��ي��ا، م��ت��ب��وع��ا ب��امل��ص��ري 
عبد  محمد  مصطفى  محمد 

الرحمن عرب . أما املركزان 
الرابع واخلامس فكانا على 
التوالي من نصيب املصري 
النجار  محمد  ع��م��ر  أح��م��د 
 ،واجلزائري أحمد شاوش . 
وخالل حفل التتويج، أشاد 
امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��م��ؤس��س��ة 
العامة للحي الثقافي كتارا، 
ال��س��ي��د خ��ال��د ب��ن إب��راه��ي��م 
إليه  انتهت  مبا  السليطي، 
الدورة األولى لهذه اجلائزة 
م���ن ن��ت��ائ��ج ع����ززت ه��دف��ه��ا 
ال����رام����ي إل�����ى “اك���ت���ش���اف 
امل���وه���وب���ني وت��ش��ج��ي��ع��ه��م 
للعالم  وتقدميهم  ودعمهم 
كقراء جدد على نهج القرآن 
ال���ك���رمي ت�����الوة وت����دب����را”، 
الف����ت����ا االن����ت����ب����اه إل�����ى أن 
“ك���ت���ارا ” س��ت��ق��وم ب��إن��ت��اج 
للفائزين  م��دم��ج��ة  أق����راص 

ترتيلهم  حت��ت��وي  اخلمسة 
 ال�����ق�����ران ال����ك����رمي ك���ام���ال.
وم��������ن ج����ه����ت����ه����م، أج���م���ع 
أع����ض����اء جل�����ان ال��ت��ح��ك��ي��م 
ع���ل���ى “امل����س����ت����وى اجل��ي��د 
من  للمتبارين  وامل��ت��ق��ارب” 
حيث “ضبط أحكام القراءة 
والتجويد ومن حيث حسن 
ال���ص���وت  وج����م����ال  األداء 
املقامات  استخدام  ومهارة 
مب������ا ي����ن����اس����ب م���ض���م���ون 
وسياقها”. اآلي��ات   وفحوى 
ك����م����ا أش�����������ادوا ب����ق����درات 
على  للنهائيات  امل��ت��أه��ل��ني 
“ال���ت���ج���اوب وال��ت��ف��اع��ل مع 
التي تقوم  التقنية اجلديدة 
تتضمن  ورق���ة  سحب  على 
التي  واآلي��ات  السورة  اسم 
س��ي��ت��ل��وه��ا ك���ل ق�����ارئ، ب��دل 
ال��ذات��ي”. االخ��ت��ي��ار   تقنية 
جت�����در اإلش���������ارة ال�����ى أن 
للحي  ال���ع���ام���ة  امل���ؤس���س���ة 
املؤسسة  )ك��ت��ارا(،  الثقافي 
املشاريع  ملعظم  احل��اض��ن��ة 
على  تشرف  بقطر،  الثقافية 
م��ج��م��وع��ة م���ن امل����ب����ادرات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ع���ل���ى م��س��ت��وى 
من  والعالم،  العربي  الوطن 
بينها “جائزة كتارا للرواية 
كتارا  و”ج��ائ��زة  ال��ع��رب��ي��ة” 
الله  صلى  ال��رس��ول  لشاعر 
ع��ل��ي��ه وس��ل��م” و”ف��ع��ال��ي��ات 

الضاد للغة العربية”.
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ال����ن����دوات     اح��ت��ض��ن��ت ق���اع���ة 
الرياضية  االن��دي��ة  إلح���دى  التابعة 
،ندوة صحافية مت  البيضاء   بالدار 
خاللها تقدمي برنامج الدورة الثانية 
ل��ل��م��ه��رج��ان ال���دول���ي ب���اف���ران ال���ذي 
تنظمه عمالة اقليم افران ، وجمعية 
فاس سايس ، في الفترة املمتدة من 
9 يوليوز القادم حتت شعار  إل��ى   7

“ أغاني األرز”.
وي��ت��ض��م��ن ب��رن��ام��ج امل���ه���رج���ان ، 
أن��ش��ط��ة ف��ن��ي��ة وع������روض ش��ع��ري��ة، 
ف��ض��ال ع���ن ف���ق���رات م��وس��ي��ق��ي��ة من 
م��اي  ت���و  ” كوم  م��ج��م��وع��ة  ت���ق���دمي 
بجامعة، االخوين، ليتخم كل  هوم ” 
املطرب حامت إدار وامللحن املوسيقي 

” الرتيست ” فعاليات اليوم األول.
بانطالق  ال��ث��ان��ي  ال��ي��وم  ويتميز 

إفران حول مواضيع  أشغال منتدى 
الروحي «  والبعد   ، اجلبل  » البيئة، 
بتعاون مع جامعة األخوين مبشاركة 
والباحثني  امل��س��ؤول��ني،  م��ن  ص��ف��وة 
واخل����ب����راء وال���ش���اه���دي���ن احمل��ل��ي��ني 

والدوليني لتدارس مختلف املواضيع 
املقترحة.

ال���ي���وم ذات����ه تنظيم  ي��ش��ه��د  ك��م��ا 
م��ع��رض ج��م��اع��ي ألش��ه��ر ال��ف��ن��ان��ني 
ال��ى  إض��اف��ة  امل��غ��ارب��ة  التشكيليني 

عدد  سيحييها  أخ��رى،  فنية  أنشطة 
ال��وه��اب  عبد  أب��رزه��م  الفنانني  م��ن 
املصرية  واملمثلة  واملطربة  الدكالي 
الفنان  وك��ذا  ال��وه��اب،  عبد  شيرين 
صحبة  سيك »  » بدرا  ال��س��ن��غ��ال��ي 

فنانني من عدة دول.
من  اخلتامي  اليوم  وسيخصص 
، تنظيم رحلة استكشافية  املهرجان 
الطبيعية  املعطيات  على  ل��إلط��الع 
املجال  بها  يزخر  التي  واحليوانية 
لعبة  في  دوري  الى  اجلبلي، إضافة 

الشطرجن.
وس��ت��خ��ت��ت��م األم���س���ي���ة ب��ع��رض 
العراقية  املغربية  للمطربة  موسيقي 
شذى حسون واملطرب اللبناني وائل 

جسار.
التي عرفت حضورا  الندوة  واطر 
ح��اش��دا ل��وس��ائ��ل االع����الم  ، ك��ل من 
ادريس العلوي ملدغري رئيس جمعية 

فاس سايس ، ومدير جامعة االخوين 
، واللجنة املنظمة للمهرجان ، واجمع 
جل املتدخلني على ان هذه التظاهرة 
اشعاع وطني  اطار خلق  في  تندرج 
املعطيات  تسويق  اج��ل  م��ن  ودول���ي 
التي  اخل��الب��ة  والبيئية  الطبيعية 
مدينة  سيما  وال   ، بالدنا  بها  تزخر 
انضف  ث��ان��ي  تصنف  ال��ت��ي  اف����ران 
مدينة في العالم ، وتستحق التفاتة 

عاملية .
وجلعل مدينة افران قبلة للباحثني 
عن االستجمام على املستوى العاملي 
الثقافية  االنشطة  تكثيف  م��ن  الب��د 
بكل  واالهتمام   ، االشعاعية  والفنية 
ببالدنا  الثقافي  باملوروث  يتعلق  ما 
سايس  ف��اس  مؤسسة  اعلنت  لهذا 
،عن تنظيم مهرجانني ثقافيني االول 
والثاني   ، االمازيغية  الثقافة  يهم 

يعنى بفن عيساوة .

ندوة صحافية بالبيضاء لتقدمي برنامج الدورة الثانية للمهرجان الدولي 
بافران  املنظم من 7 إلى 9 يوليوز القادم حتت شعار » أغاني األرز«

تفاصيل اكتشاف العلماء ألقدم بقايا لفصيلة اإلنسان العاقل بجبل إيغود 
بإقليم اليوسفية ..ويعود تاريخها إلى أكثر من 300 ألف سنة
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   أكد وزير الثقافة واالتصال، 
ي���وم اجلمعة  األع�����رج،  م��ح��م��د 
املنصرم  ، بالرباط، أن اكتشاف 
أقدم إنسان-من صنف اإلنسان 
ال���ع���اق���ل، ي��ع��ود ت��اري��خ��ه إل��ى 
ألف سنة خلت،   300 من  أكثر 
بإقليم  إي��غ��ود  م��وق��ع جبل  ف��ي 
اليوسفية يعطي للمغرب مكانة 
هذه  دراس��ة  في  متميزة  دولية 

احلقبة من تاريخ البشرية.
وأوض�����ح ال���وزي���ر ف���ي ل��ق��اء 
مبقر  ال����وزارة  نظمته  صحفي 

أك��ادمي��ي��ة امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة، 
عليها  ع��ث��ر  ال��ت��ي  ال��ب��ق��اي��ا  أن 

بجبل إيغود، والتي مت حتديد 
التقنية  باستعمال  تاريخها 

اإلش��ع��اع��ي��ة ل��ت��ح��دي��د ال��ع��م��ر، 
أل��ف سنة   300 تعود حل��وال��ي 
فهي  “وبالتالي  احلاضر،  قبل 
لفصيلة  ب��ق��اي��ا  أق�����دم  ت��ع��ت��ب��ر 
اكتشافها  مت  العاقل  اإلن��س��ان 

إلى غاية يومنا هذا”. 
وذكر األعرج أنه مت اكتشاف 
م���وق���ع ج���ب���ل إي����غ����ود ب��إق��ل��ي��م 
ال���ي���وس���ف���ي���ة ب��ج��ه��ة م���راك���ش 
تانسيفت في بداية الستينات، 
وذلك عن طريق الصدفة، مشيرا 
البحث  تقسيم  ميكن  أن��ه  إل��ى 
األثري بهذا املوقع إلى مرحلتني، 
بدأت أولها من ستينيات القرن 
امل���اض���ي ، وع���رف���ت ت��دخ��الت 
في  الباحثني  من  األول  اجليل 
املوقع، حيث مت خاللها العثور 
ومجموعة  إن��س��ان  بقايا  على 

حجرية تعود للعصر احلجري 
ال���وس���ي���ط ل��ه��ا خ��ص��وص��ي��ات 
ب���دائ���ي���ة، غير  م��ورف��ول��وج��ي��ة 
أن���ه ل��م ي��ك��ن ب��اإلم��ك��ان تدقيق 
ت��اري��خ��ه��ا وب��ال��ت��ال��ي ف��إن��ه��ا لم 
تعط نتائج مرضية جتيب على 
 إشكالية ظهور اإلنسان العاقل.
الثانية،  امل��رح��ل��ة  أن  وأض���اف 
 2004 سنة  منذ  ب���دأت  وال��ت��ي 
مب���ش���ارك���ة ج���ي���ل ج����دي����د م��ن 
ال��ب��اح��ث��ني اس��ت��ه��دف��ت ت��أري��خ 
امل����وق����ع م����ن خ�����الل ت��س��خ��ي��ر 
اإلمكانيات والتقنيات املتطورة، 
وك�����ذا احل���ص���ول ع��ل��ى ب��ق��اي��ا 
إنسان إضافية في أفق ربطها 
استراتيغرافيا وصنفيا وفرديا 
للحصول  ال��س��اب��ق��ة  ب��ال��ب��ق��اي��ا 
متكاملة. بقايا  مجموعة   على 
وأش��ار إل��ى أن ه��ذا االكتشاف 
إط��ار  ف��ي  مت  اجل��دي��د  العلمي 
برنامج بحث علمي يسهر على 

لعلوم  الوطني  املعهد  تنفيذه 
اآلثار والتراث بالرباط ، التابع 
ل������وزارة ال��ث��ق��اف��ة واالت���ص���ال، 
بتعاون مع معهد ماكس بالنك 
بأملانيا، حتت إشراف األستاذين 
عبد الواحد بن نصر عن املعهد 
والتراث  اآلث��ار  لعلوم  الوطني 
و جان جاك يوبالن، عن معهد 
لأنتروبولوجيا  بالنك  ماكس 
 ال������ت������ط������وري������ة ب�����أمل�����ان�����ي�����ا.
املعهد  أن  على  ال��وزي��ر  وش��دد 
والتراث  اآلث��ار  لعلوم  الوطني 
برامج  ع��دة  تنفيذ  على  يسهر 
للبحث في جميع فترات تاريخ 
املغرب منذ مليون سنة، بهدف 

ال��ت��ع��ري��ف ب���ت���راث وح���ض���ارة 
عدة  مع  بتعاون  وذلك  املغرب، 
وعلمية  أك��ادمي��ي��ة  م��ؤس��س��ات 

وطنية ودولية.
الثقافة  وزارة  أن  وأض���اف 
واالت������ص������ال س���ت���س���ه���ر ع��ل��ى 

تنظيم  وتسهيل  املوقع  حماية 
زيارات ميدانية لفائدة اخلبراء 
واإلعالميني املغاربة واألجانب 
ل��ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء ع��ل��ى ه��ذا 
العاملي اجلديد  العلمي  احلدث 
التنقيب  عمليات  أن  موضحا 
أفق  ف��ي  ستتواصل  وال��ب��ح��ث 
ال���ع���ث���ور ع���ل���ى ب���ق���اي���ا أخ����رى 
للوصول إلى مجموعة متحفية 

متكاملة.
أك��راز،  أب��رز عمر  من جهته، 
ال��وط��ن��ي لعلوم  امل��ع��ه��د  م��دي��ر 
أن خصوصية  والتراث،  اآلثار 
العظام التي هي بقايا لفصيلة 
كون  في  تكمن  العاقل  اإلنسان 

إنسان  أقدم  عمر  يفوق  عمرها 
إل����ى اآلن  اك��ت��ش��اف��ه  ع��اق��ل مت 

بحوالي 100 ألف سنة.
العثور  أن��ه مت  إل��ى  وأش���ار 
في موقع إيغود منذ ستينيات 
القرن املاضي على بقايا إنسان 
ال��ع��ص��ر  إل����ى  ت���ع���ود  وأدوات 
موضحا  ال��وس��ي��ط،  احل��ج��ري 
العمر اجليولوجي  أن  باملقابل 
االك��ت��ش��اف��ات ظلت محل  ل��ه��ذه 

لبس لسنوات.
ب������دوره، ق���ال ال��ب��اح��ث عبد 
ال��واح��د ب��ن نصر ال��ذي ش��ارك 
ف���ي ق���ي���ادة ال��ب��ح��ث امل��ي��دان��ي 
باملوقع أن هذا االكتشاف شكل 
موضوع مقالني تضمنهما عدد 
8 ي��ون��ي��و اجل�����اري م���ن مجلة 
امل��رم��وق��ة، مضيفا  “ن��اي��ت��ش��ر” 
ال��وزارة ساهمت في توفير  أن 
ك���ل ال����ظ����روف واإلم���ك���ان���ي���ات 
ال��ض��روري��ة ال��ت��ي أف��ض��ت إل��ى 
الفريد  العلمي  االكتشاف  ه��ذا 
من نوعه، وأنه متت االستعانة 
بخبرة عاملية تتكون من خبراء 
م��غ��ارب��ة وأج����ان����ب. وأوض����ح 
اكتشافها  مت  التي  البقايا  أن 
وت���أري���خ���ه���ا، وال����ت����ي ت��وث��ق 
للمراحل األولى لتطور اإلنسان 
جيل  موقع  من  جتعل  العاقل، 
إيغود أقدم وأغنى موقع يرجع 
الوسيط  احلجري  العصر  إلى 
ه��ذا  أن  م��ع��ت��ب��را  ب��إف��ري��ق��ي��ا، 
االكتشاف يفرض على الباحثني 
تقييم  إعادة  واالنتربولوجيني 
املعارف بشأن تاريخ اإلنسان. 
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استئنافية الرباط ترفض إطالق سراح حمزة 
الدرهم املدان ابتدائيا بسنتني حبسا نافذا من أجل 

جنحتي »السكر أثناء السياقة وعدم تامني السيارة
> افريك نيوز * الرباط *

الذي  السراح  طلب  بالرباط،  االستئناف  محكمة  رفضت 
تقدم به دفاع املتهم “ حمزة الدرهم “ املدان ابتدائيا بسنتني 
السياقة،  أث��ن��اء  “ال��س��ك��ر  جنحتي  أج���ل  م��ن  ن��اف��ذا  حبسا 
، فيما  وع���دم ت��وف��ر ب��ط��اق��ة ال��ت��أم��ني اخل��اص��ة ي��ال��س��ي��ارة” 
. املقبل  20 شتنبر  غاية  إلى  امللف  في  البت  تأجيل   ق��ررت 
وكانت الغرفة اجلنحية باحملكمة االبتدائية بالرباط، قد قضت 
في 8 ماي املنصرم ، باحلبس سنتني نافذة وغرامة قدرها 20 
 الف درهم، في حق املتهم بعد مؤاخذته من أجل ما نسب إليه .
حادثة  ف��ي  امل��اض��ي،  أب��ري��ل  شهر  تسبب  ق��د  املتهم  وك���ان 
س��ي��ر ب���أح���د ش�����وارع ال��ع��اص��م��ة ال����رب����اط، ح��ي��ث ص��دم��ت 
املرور.  إش���ارة  ف��ي  متوقفة  ك��ان��ت  أخ���رى  س��ي��ارة   سيارته 
ك��م��ا ي��ت��اب��ع إل����ى ج��ان��ب��ه أرب���ع���ة أش���خ���اص م���ن بينهم 
رج���ال أم���ن م��ن أج���ل ج��ن��اي��ة “ال��ت��زوي��ر ف��ي م��ح��رر رسمي 
 وت���غ���ي���ي���ر م���ع���ال���م ح����ادث����ة س���ي���ر م����ع ج��ن��ح��ة ال�����ف�����رار”.
وكان قاضي التحقيق مبحكمة االستئناف بالرباط قد أمر في 
21 أبريل املاضي بإيداع املتابعني اخلمسة الذين يوجد من 
بينهم ضابط شرطة ومفتش شرطة وصاحب فندق ، السجن 

احمللي بسال من أجل التهم املنسوبة إليهم.

> افريك نيوز * الرباط *

قامت حرم الرئيس الفرنسي 
ال���س���ي���دة ب��ري��ج��ي��ت م���اك���رون 
وصاحبة السمو امللكي األميرة 
السمو  ل��ال س��ل��م��ى وص��اح��ب��ة 
كلثوم  أم  ل��ال  األم���ي���رة  امل��ل��ك��ي 
بزيارة ملعرض ” أمام بيكاسو” 
للفن  ال��س��ادس  محمد  مبتحف 

احلديث واملعاصر بالرباط.
وتأتي هذه الزيارة مبناسبة 
التي  والعمل  الصداقة  زي���ارة 
الرئيس  املغرب  إل��ى  بها  يقوم 
ال���ف���رن���س���ي ف���خ���ام���ة ال��س��ي��د 

إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ب��دع��وة من 
ص��اح��ب اجل��الل��ة امل��ل��ك محمد 

السادس نصره الله.
ول���دى وص��ول��ه��ن إل��ى موقع 
السيدة  استعرضت  املتحف، 
ب��ري��ج��ي��ت م���اك���رون وص��اح��ب��ة 
السمو امللكي األميرة لال سلمى 
وصاحبة السمو امللكي األميرة 
ت��ش��ك��ي��ل��ة من  ك���ل���ث���وم،  أم  ل���ال 
التحية،  أدت  املساعدة  القوات 
عليهن  للسالم  يتقدم  أن  قبل 
الثقافة  وزير  على اخلصوص، 
واالتصال السيد محمد األعرج، 
ورئ���ي���س امل��ؤس��س��ة ال��وط��ن��ي��ة 

للمتاحف السيد مهدي قطبي.

لال سلمى وبريجيت ماكرون ولال كثلوم تزرن متحف محمد السادس

لرئيس  األول  ال��ن��ائ��ب  أع��ل��ن 
القنيطرة،  البلدي ملدينة  املجلس 
رش���ي���د ب��ل��م��ق��ي��ص��ي��ة، مب��ن��اس��ب��ة 
إط�����الق ح��م��ل��ة حت��س��ي��س��ي��ة في 
باملدينة  احل��ض��ري  النقل  مجال 
أمس اخلميس، أنه سيتم جتديد 
بأكمله  احلضري  النقل  أسطول 

أواخر شتنبر القادم.
ندوة  في  بلمقيصية،  وأوضح 
اجلماعي  املجلس  أن  صحفية، 
ملدينة القنيطرة عمل على إطالق 
حتت  التحسيسية  احلملة  ه��ذه 

ش���ع���ار »ال��ط��وب��ي��س 
م��ل��ك ل��ل��ج��م��ي��ع«، من 
أج�����ل احل����ف����اظ ع��ل��ى 
احل����اف����الت ال���ت���ي مت 
م��ن��ه��ا،   22 جت����دي����د 
ت��ت��م إع���ادة  ع��ل��ى أن 
جت����دي����د األس����ط����ول 
شهر  أواخ���ر  بأكمله 
شتنبر املقبل، مشيرا 
إل���ى أن إط����الق ه��ذه 
بتنسيق  يتم  احلملة 
املفوض  الشركة  م��ع 
ل���ه���ا ت���دب���ي���ر ال��ن��ق��ل 
ووزارة  احل���ض���ري، 
الداخلية واملؤسسات 
ال�������ع�������م�������وم�������ي�������ة، 
واألم��ن  واملنتخبني، 
ال��وط��ن��ي، وف��ع��ال��ي��ات 

املجتمع املدني.
ال��ن��ق��ل  ق���ط���اع  أن  وأض��������اف 
احل���ض���ري ب��ال��ق��ن��ي��ط��رة أص��ب��ح 
بكرامة  وميس  مزرية  »حالة  في 
اجلماعة  أن  إلى  الفتا  املواطن«، 
ب����ادرت ق��ب��ل سنتني إل���ى إجن��از 
م��خ��ط��ط ال��ت��ن��ق��الت احل��ض��ري��ة 
احللول  إلي��ج��اد  وذل���ك  للمدينة، 
ال���ن���اج���ع���ة واجل������ذري������ة ل���ه���ذه 

املعضلة.
بأن  امل��س��ؤول اجلماعي  وذك��ر 
وزارة  مبعية  ب���ادرت،  اجلماعة 
ال��داخ��ل��ي��ة وم��ك��ت��ب ل��ل��دراس��ات، 
إل��ى إط��الق ه��ذا املخطط إليجاد 
إلى  الرامية  املستعجلة  احللول 
باملدينة،  النقل  بقطاع  النهوض 
اخلطوط  تعديل  من خالل  وذل��ك 
متطلبات  ج���ل  ت��ل��ب��ي��ة  أج���ل  م���ن 
املواطنني، والوقوف على ظاهرة 
تكسير زجاج احلافالت وإشكالية 
فضال  التذكرة،  واج��ب  أداء  عدم 

ع���ن ت��أه��ي��ل ال��ع��ن��ص��ر ال��ب��ش��ري 
بالشركة املفوض لها تدبير النقل 

احلضري باملدينة.
التي  احلملة،  ه��ذه  أن  وأب���رز 
تستمر طيلة شهر رمضان األبرك، 
تروم، باألساس، االرتقاء بجودة 
خدمات هذا القطاع احليوي، من 
بالعديد  مفتوحة  أب���واب  خ��الل 
التابعة  واجلماعات  األحياء  من 

ل��ل��م��دي��ن��ة، وك�����ذا ن��ص��ب خ��ي��ام 
السوداء  النقاط  ببعض  توعوية 
مستخدمي  وت��ك��وي��ن  ب��امل��دي��ن��ة 
ع��الوة  احل��ض��ري،  النقل  ش��رك��ة 
خطب  م��ن  حيز  تخصيص  على 
ج���م���ع���ة ش���ه���ر رم�����ض�����ان حل��ث 
امل��واط��ن��ني ع��ل��ى احمل��اف��ظ��ة على 
أيام  وتنظيم  العامة،  املمتلكات 
حتسيسية باملدارس بداية شهر 

شتنبر املقبل.
استنادا  بلمقيصية،  وسجل 
إلى بحث قام به مكتب دراسات 

ال��ن��ق��ل  ق���ط���اع  أن  م��ت��خ��ص��ص، 
خالل  ع��ان��ى  باملدينة  احل��ض��ري 
م��ع��ض��ل��ت��ني  م����ن   2016 س���ن���ة 
في  األول����ى  أس��اس��ي��ت��ني، متثلت 
تكسير نحو 2800 زجاجة حافلة 
كلف إصالحها أزيد من 11 مليون 
 50 نحو  أن  في  والثانية  دره��م، 
احلافالت  مرتادي  من  املائة  في 
ال��ت��ذك��رة، مشيرا  ي���ؤدوا ثمن  ل��م 

 5 النسبة ال تتعدى  إلى أن هذه 
في املائة على الصعيد الوطني.

مجيد  محمد  أك��د  جانبه،  م��ن 
اإلدري��س��ي امل��دي��ر ال��ع��ام للشركة 
امل����ف����وض ل���ه���ا ت���دب���ي���ر ال��ن��ق��ل 
أن  القنيطرة،  مبدينة  احلضري 
إط��ار  ف��ي  حاليا،  تعمل  الشركة 
على جتهيز  خ��دم��ات��ه��ا،  جت��وي��د 
احل����اف����الت ب���ك���ام���رات م��راق��ب��ة 
بي  )جي  املواقع  وبنظام حتديد 
إس(، فضال عن جتديد مجموعة 
للعدد  لالستجابة  احلافالت  من 
امل���ت���ن���ام���ي م����ن ال���رك���اب 
ال���ذي ي��ص��ل ع��دده��م إل��ى 
يوميا. ألف شخص   100 
واعتبر أنه ال يوجد سبب 
يبرر إقدام بعض املواطنني 
ع��ل��ى ت��ك��س��ي��ر احل��اف��الت 
وذلك  نافذاتها،  زجاج  أو 
ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن���ه���ا تعد 
يجب  عمومية  ممتلكات 
احل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا، م��ع��رب��ا 
ع���ن ق��ل��ق��ه ب���ش���أن ال��ع��دد 
امل���ت���ن���ام���ي ل���أش���خ���اص 
ث��م��ن  ي�������ؤدون  ال����ذي����ن ال 
استعداده  وع��ن  التذكرة، 
ال��ت��ج��اوب م��ع امل��ب��ادرات 
ال���رام���ي���ة إل����ى ال��ن��ه��وض 
احل��ض��ري. النقل   بقطاع 
املداخالت  باقي  وأجمعت 
للقطاع  املتردي  الوضع  أن  على 
على ضعف  مباشر  بشكل  يحيل 
حس املواطنة وعدم احترام دفتر 
التحمالت من قبل شركة التدبير 
املفوض، وضعف املراقبة من قبل 
على  وكذا  القطاع،  عن  املشرفني 
املدني  املجتمع  دور  م��ح��دودي��ة 
الظاهرة  ه��ذه  إل��ى  التنبيه  ف��ي 

املستفحلة.

ممثلني  مب���ش���ارك���ة     
ع�����ن ج���م���ع���ي���ات امل����دي����ح 
والسماع،عن سبعة عشر 
مدينة مغربية ممثلة جلميع 
ج���ه���ات امل��م��ل��ك��ة، ان��ع��ق��د 
التأسيسي  ال��ع��ام  اجلمع 
مل����ي����اد« ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا 
جلمعيات املديح والسماع 

باملغرب”،
 وتشكل املكتب التنفيذي 
للفنان  شرفية  برئاسة   ،

احل��اج محمد ب��ا ج��دوب، 
للدكتور  فعلية  ورئ���اس���ة 

احل��راق،   التهامي  محمد 
العام  انتخب اجلمع  فيما 

ال��س��ادة : د. م���والي عبد 
الله الوزاني أحد الباحثني 
املتميزين في هذا املجال، 
نورش  محسن  واألساتذة 
وسعد  السليماني  وحميد 
الدين  ون���ور  التمسماني 
للرئيس.  ن��واب��ا  امل��ج��اط��ي 
األس���ت���اذ خالد  وان��ت��خ��ب 
ال���ع���وف���ي���ر ك���ات���ب���ًا ع��ام��ا 
واألس�����ت�����اذان   ، ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
ع��ب��د اجل��ل��ي��ل اخل��رش��اف��ي 

وم�����والي ج��ع��ف��ر امل��ت��وك��ل 
ن��ائ��ب��ني ل��ل��ك��ات��ب ال���ع���ام. 
وان���ت���خ���ب اجل���م���ع ال��ع��ام 
ذ.هشامفتوحيأمينًا للمالو 
ذ. حميدو السرغيني نائبا 
السادة  انتخب  كما   ، ل��ه 
احل��������اج م���ح���م���د حل��ن��ش 
وم���روان  ب��ن��دي��اب  ومحمد 
السباعي  وه��ش��ام  بنطلة 
م���س���ت���ش���اري���ن ب��امل��ك��ت��ب 

التنفيذي.

تاسيس«الهيئة العليا للمديح والسماع باملغرب«

سال..  تنظيم دوري موالي احلسن 
للفنون الدفاعية حتت شعار 

"بالرياضة نرتقي"

مليالد صاحب  عشرة  الرابعة  ال��ذك��رى       مبناسبة 
السمو امللكي األمير اجلليل موالي احلسن، و في إطار 
النهوض بالرياضة عموما و الفنون الدفاعية خصوصا 
و  سليما،  رياضيا  تكوينا  الشباب  و  األطفال  تكوين  و 
تربية اجليل الناشئ على املواطنة و حب الوطن، نظمت 
جمعية نادي أسود األطلس لرياضة النانبودو، كراطي و 
الفنون الدفاعية، بتعاون مع مقاطعة أحصني، و بتنسيق 
الثقافي بئر  مع املركز االجتماعي التربوي الرياضي و 
 2017 14م��اي  األح��د  ان��زران و جمعيات صديقة،، يوم 
الدورة اخلامسة لدوري موالي احلسن للفنون الدفاعية. 
بالرياضة نرتقي  التي نظمت حتت شعار”  الدورة  هذه 
“جرت أطوارها بالقاعة املغطاة بئر آنزران بقرية أوالد 
اجلنسني،  من  طفل   80 مشاركة  عرفت  و  س��ال،  موسى 
موزعني على أربع جمعيات، و هي : جمعية األخوين من 
النصر سال،  مدينة مت��ارة، جمعية شباب سال، جمعية 
األطلس  أسود  نادي   ” املنظمة  اجلمعية  إلى  باإلضافة 
لرياضة النانبودو”. و عرف هذا احلدث الرياضي ترأس 
أحصني  مقاطعة  مجلس  رئيس  غربي  يوسف  السيد 
مرفوقا برؤساء و ممثلي اجلمعيات املشاركة حفل توزيع 
و حتت  املشاركني،  األطفال  على  الكؤوس  و  امليداليات 
تصفيقات اجلماهير الغفيرة التي غصت جنبات القاعة، 
مت تكرمي كل من األستاذ محمد وهيب الذي أعطى الكثير 
للعمل اجلمعوي و اإلعالمي باملدينة و الزال يسعى في 
خدمة الصالح العام، و الشاب حمد أحميد الذي حقق عدد 
 كبير من اإلجنازات و األلقاب جلمعية نادي أسود األطلس.
كما عرف هذا احلفل حضور جماهيري كبير باإلضافة 
التربوية  و  الرياضية  األط��ر  و  املشاركني  أول��ي��اء  إل��ى 
في  رياضية  بلوحات  استمتعوا  املشاركة،  للجمعيات 
فنون ” تنني العرب و النانبودو كراطي” و هم يحتفلون 
بهذه الذكرى الغالية، حيث تخللت فقرات احلفل أناشيد 
ن��ادي  مجموعة  أدت��ه��ا  ال��وط��ن  ح��ب  و  بالوطنية  تغنت 

األنشودة التابعة جلمعية األمل للتربية و البيئة.

أزمة النقل بالقنيطرة .. 

جتديد أسطول النقل احلضري أواخر شتنبر املقبل
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في رحاب
مدينة سال

> افريك نيوز * الرباط *

الشعبية  ح���زب احل��رك��ة  أك���د     
م��س��ان��دت��ه ل��ل��م��ط��ال��ب االج��ت��م��اع��ي��ة 
لساكنة  امل��ش��روع��ة  واالق��ت��ص��ادي��ة 
احل���س���ي���م���ة، م���دي���ن���ا ف����ي ال���وق���ت 
ن��ف��س��ه اس���ت���غ���الل ه�����ذه امل��ط��ال��ب 
 »ل��ت��ح��ق��ي��ق أه�����داف غ��ي��ر م��ع��ل��ن��ة«.
وش����دد ب����الغ ل��ل��م��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي 
للحزب صدر عقب اجتماعه العادي 
على  ب��ال��رب��اط  اإلث��ن��ني  أم���س  أول 

إدانته »استغالل املطالب املشروعة 
من  السلمي  االح��ت��ج��اج  وح��رك��ات 
لتحقيق  األش��خ��اص  ب��ع��ض  ط���رف 
أهداف غير معلنة حتمل في طياتها 
خ���ط���ورة ع��ل��ى اس���ت���ق���رار امل��غ��رب 
 ومت���اس���ك س��ك��ان��ه وت��ض��ام��ن��ه��م«.
للحزب،  السياسي  املكتب  وطالب 

احل���ك���وم���ة مب���واص���ل���ة احل����وار 
وال���ت���واص���ل م���ع ال��س��اك��ن��ة 

املؤسساتيني  وممثليها 
م��ن أج���ل ت��س��ري��ع إجن��از 

ال����ب����رام����ج 
واملشاريع 
التي تقرر 
إط��الق��ه��ا 
ف��ي عدة 
مناطق، 
وك����������ذا 

ال���وق���وف ع��ن��د ح����االت اخل��ص��اص 
التي تشكو منها الساكنة في بعض 
اجلهات »حتى ال يتكرر ما وقع في 
احلسيمة«. كما أشاد البالغ مبوقف 
الترابية  واإلدارة  األم���ن  م��ص��ال��ح 
أمام  والتأني«  ب«الصبر  املتميزة 
»استفزازات بعض 
احمل����رض����ني ع��ل��ى 
العنف«  استعمال 
ب«تطبيق  مطالبا 
حق  في  القانون« 

الشاملة حلقوق  املراعاة  مع  هؤالء 
اإلنسان. وبعد أن أثار اإلنتباه إلى 
التربوي  ال��دور  على  القفز  خطورة 
وال��ت��أط��ي��ري ال���ذي ان��اط��ه دس��ت��ور 
دعا  السياسية،  ب��األح��زاب  اململكة 
للحركة  ال��س��ي��اس��ي  امل��ك��ت��ب  ب���الغ 
القيام  إلى  األح��زاب  كافة  الشعبية 
جتاه  مسؤوليتها  وحتمل  بدورها 
ال��س��اك��ن��ة ب��ع��ي��دا ع���ن »امل����زاي����دات 
األصوات  وراء  واجل��ري  الرخيصة 

اإلنتخابية«.

حزب احلركة الشعبية يؤكد مساندته للمطالب املشروعة لساكنة احلسيمة 
ويدين استغاللها لتحقيق »أهداف غير معلنة«

شؤون حزبية 
 شؤون
 حزبية

وهبي يجر الرباح 
والفهري إلى املساءلة

> افريك نيوز * الرباط *

وهبي  اللطيف  عبد  واملعاصرة  األصالة  في  القيادي  قدم     
النواب  األساسية مبجلس  البنيات  لرئيس جلنة  عاجال  طلبا 
من أجل استدعاء املدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء 
للمثول أمام اللجنة بحضور وزير الطاقة واملعادن قصد تدارس 
الذي  التقرير  ضوء  على  املكتب  هذا  يعرفها  التي  االختالالت 
أعدته جلنة القيادة املكلفة بتتبع وتقييم تنفيد العقد البرنامج 
تنفيذ  مدى  على  للوقوف  الوطني  واملكتب  الدولة  بني  املوقع 
مختلف األطراف اللتزاماتها والتي متت مناقشته خالل اجتماع 

برئاسة رئيس احلكومة أواخر شهر ماي املاضي.
عاجال  س��ؤاال شفويا  نفسه  امل��وض��وع  في  وهبي  وج��ه  كما 

لوزير الطاقة.

حامي الدين: »خطاب املؤامرة« غطاء سياسي لقمع احتجاجات احلسيمة
> افريك نيوز * الرباط *

  دعا عبد العلي حامي الدين، أستاذ 
ال��ق��ان��ون ال��دس��ت��وري ب��ج��ام��ع��ة محمد 
اخلامس بالرباط، إلى وضع احتجاجات 
احلسيمة، في سياقها الصحيح، وقراءة 
تداعياتها على املسار السياسي املغربي 
حالة  أن  ووض���وح، مسجال  ج��رأة  بكل 
مدينة  ف��ي  منحصرة  تعد  ل��م  الغضب 
إن���ه ال  احلسيمة وم���ا ج���اوره���ا، ح��ي��ث 
ميكن جتاهل التعبيرات التضامنية، مع 
حراك احلسيمة، التي تخرج في عدد من 

املدن املغربية. 
أن��ه من خالل  الدين،  وأوض��ح حامي 
املعتمدة في  للمقاربة  السريعة  املتابعة 
احلسيمة،  اح��ت��ج��اج��ات  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي 
به  ي��ج��ري  ال���ذي  االرت��ب��اك  يظهر حجم 
يخفي  ارتباك  أنه  مبرزا  األم��ور،  تدبير 
ح��ج��م اخل��ص��اص امل��ع��رف��ي ب��األس��ب��اب 
يتم  حيث  االحتجاجات،  لهذه  العميقة 
تعويض هذا اخلصاص املهول بنظرية 

تهم  ت���روي���ج  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  املؤامرة  
االنفصال وتلقي متويالت أجنبية.

الدستوري، اعتبر في  القانون  أستاذ 
اليوم«  »أخبار  يومية  نشرته  رأي  مقال 

هذا  أن  األربعاء،   اليوم  عددها  ضمن 
الغطاء  توفير  ورائ��ه  ي��راد من  اخلطاب 
السياسي للمقاربة األمنية القائمة على 
ق��م��ع االح��ت��ج��اج ب��واس��ط��ة االع��ت��ق��االت 
للغة  ال��واس��ع  واالستثمار  العشوائية 
وجتنيد  القانون  تطبيق  في  الصرامة 
الوسائط  مختلف  ف��ي  ال��دع��اي��ة  أب���واق 
اإلع����الم����ي����ة ل��ت��ض��ل��ي��ل ال�������رأي ال���ع���ام 
باملعطيات اخلاطئة بغية تشويه حقيقة 

االحتجاجات.
التي  األسئلة  إن  الدين،  حامي  وق��ال 
وقعت  مل��اذا  هي  ال��ي��وم،  نفسها  تفرض 
ه���ذه االح��ت��ج��اج��ات ف��ي زم���ن سياسي 
كان من املفروض أن يكون مبثابة حلقة 
جديدة في مسار البناء الدميقراطي في 
التاريخية  املعطيات  هي  وم��ا  امل��غ��رب، 
وال��س��ي��اس��ي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة ال��ت��ي جعلت 
مدينة احلسيمة مرشحة الحتضان هذا 
الدينامية التي استمرت ل� 7 أشهر  على 
واقتصادية  اجتماعية  مطالب  أرضية 

معلنة.

خالد أدنون: ما وقع في احلسيمة انقالب 
على قرارات املجلس الوزاري 

> افريك نيوز * الرباط 

 بعد خروج احتجاجات 
احل��س��ي��م��ة ع���ن م��س��اره��ا 
السلمي، يوم  عيد الفطر،  
عنيفة  مواجهات  وان���دالع 

وث��ق��ت��ه��ا ع��دس��ات ه��وات��ف 
تفاعل خالد  امل���واط���ن���ني، 
الرسمي  أدن����ون  الناطق 
واملعاصرة  األصالة  حلزب 
م����ع ه���ات���ه األح��������داث م��ن 
حسابه  عبر  تدوينة  خالل 

اخلاص على فيسبوك.
وأوض���������ح أدن���������ون ف��ي 
أيادي  »هناك  أن  تدوينته، 
خفية حتاول تأجيج الوضع 
باستخدام القوة العمومية، 
إل��ى  ال��ق��ف��ز  بحيث حت���اول 

األمام للتغطية على أخطاء 
ال��ت��ق��اري��ر وال��ت��ص��ري��ح��ات 
التي وصفت عن سوء نية 
يعقوب  نفس  ف��ي  ول��غ��اي��ة 
املتظاهرين من ذوي النزعة 

االنفصالية«.
وأضاف الناطق الرسمي 
ب���اس���م ح�����زب “اجل�������رار” 
اخل��ف��ي��ة  ال����ي����د  ه������ذه  أن 
حت�������اول ج����اه����دة ت��أك��ي��د 
ص��ح��ة ت��ق��اري��ره��ا األول��ي��ة 
تتمادى  أن  اس��ت��غ��رب  وال 
ول��و  وطغيانها  غيها  ف��ي 
ورق��ي  احلسيمة  واق���ع  أن 
وحت����ض����ر امل���ت���ظ���اه���ري���ن 
ف��ن��د م��ا درج����ت ع��ل��ي��ه تلك 
التي  ال��ب��ئ��ي��س��ة  ال��ت��ق��اري��ر 
استندت عليها األغلبية في 

تصريحاتها التاريخية.
وخ����ت����م أدن��������ون ك��الم��ه 
ف���ي جميع  »أن�����ه  ب��ال��ق��ول 
األحوال وبالنظر لتطورات 
ما  أعتبر  اليوم،  احلسيمة 
انقالبا  نعم  ان��ق��الب��ا  وق��ع 
ع���ل���ى ق���������رارات امل��ج��ل��س 

الوزاري لنهار أمس«.
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االحتاد األوروبي يعتزم فرض قيودا على التأشيرات لبعض الدول
> افريك نيوز * الرباط *

   قررت دول االحتاد األوروبي 
ي�����وم اجل���م���ع���ة احل�����د م����ن م��ن��ح 
األجنبية  للدول  دخول  تأشيرات 
مواطنيها  استعادة  ترفض  التي 
في  اللجوء  حق  لهم  ليس  الذين 

أوروبا.
ويشن االحتاد األوروبي حملة 
على الهجرة في أعقاب زيادة في 
عدد الوافدين عبر البحر املتوسط 

منذ 2014.
وإيطاليا هي البوابة الرئيسية 
معظم  يعد  و  األوروب���ي  لالحتاد 
ال���ذي���ن ي��ص��ل��ون إل����ى ش��واط��ئ 
أوروبا بعد ركوب سفن للمهربني 
في أفريقيا عماال مهاجرين بشكل 

غير قانوني.

وغالبا ما ترفض بعض الدول 
ونيجيريا  بنجالدش  بينها  ومن 
ق���ب���ول م��واط��ن��ي��ه��ا م����رة أخ���رى 
وض����اع����ف االحت�������اد األوروب�������ي 

ج����ه����وده ف����ي اآلون�������ة األخ���ي���رة 
ل��ل��ت��ع��ج��ي��ل ب���ع���ودة م��ث��ل ه���ؤالء 

األشخاص.
واتفق زعماء االحتاد األوروبي 

الثمانية والعشرون خالل اجتماع 
على  بروكسل  في  يومني  استمر 
املمكنة  ال��وس��ائ��ل  اس��ت��خ��دام«ك��ل 
مبا في ذلك ..إعادة تقييم سياسة 
التأشيرات بالنسبة لدول ثالثة«.

وقال دبلوماسي كبير باالحتاد 
استخدام  بوسعنا   « األوروب����ي 
التأشيرات إلقناعها)الدول(بقبول 
إن ه��ذه  ال���ع���ائ���دي���ن«. وأض�����اف 
اخل���ط���وة س��ت��س��ت��ه��دف م���ن بني 
احلاكمة  النخبة  أخ��رى  خطوات 
ال����دول ألن��ه��ا تستطيع  ت��ل��ك  ف��ي 

القيام برحالت إلى أوروبا.
وق���ال���ت امل��س��ت��ش��ارة األمل��ان��ي��ة 
أجن��ي��ال م��ي��رك��ل إن االت��ف��اق��ي��ات 
مع  األوروب���ي  لالحتاد  التجارية 
تكون  وأن  الب��د  األفريقية  ال��دول 

جزءا من هذه اجلهود. 

مختلفات
مختلفات

االحتياطات الدولية 
للمغرب تتراجع بنسبة 

املائة في   10.8

> افريك نيوز * الرباط *

     بلغ صافي االحتياطيات 
درهم،  مليار   218،5 الدولية 
 ،2017 يونيو   16 غاية  إل��ى 
مسجال بذلك تراجعا بنسبة 
10،8 ف��ي امل��ائ��ة م��ق��ارن��ة مع 
ن���ف���س ال���ف���ت���رة م����ن ال��س��ن��ة 
ما  بحسب  وذل���ك  امل��اض��ي��ة، 

أعلن عنه بنك املغرب.
وأوض�������ح ب���ن���ك امل���غ���رب، 
مؤشراته  مؤخرا  نشر  ال��ذي 
األس��ب��وع��ي��ة ل��ل��ف��ت��رة م��ا بني 
 2017 ي��ون��ي��و   21 إل���ى   15
، أن��ه م��ن أس��ب��وع إل��ى آخ��ر، 
االح��ت��ي��اط��ي��ات  ه���ذه  سجلت 
في   2،3 بنسبة  ان��خ��ف��اض��ا 
املبلغ  أن  إل��ى  امل��ائ��ة، مشيرا 
بلغ  ل��ت��دخ��الت��ه  اإلج���م���ال���ي 
منها  دره������م،  م��ل��ي��ار   54،6
مت  دره���م  مليار   44،8 مبلغ 
تسبيقات  شكل  ف��ي  ضخها 
على  ب��ن��اء  أي���ام  مل���دة سبعة 
 4،5 طلبات ع��روض، و مبلغ 
ماليير درهم منحت في إطار 
برنامج دعم متويل املقاوالت 
واملتوسطة،  ج��دا  الصغيرة 

في  ش��رع  البنك  أن  مسجال 
خمس عمليات تسبيقات ملدة 
24 ساعة مببلغ إجمالي قدره 

22،9 مليار درهم .
واس���ت���ق���ر س��ع��ر ال��ف��ائ��دة 
البنك  بحسب  ال��ب��ن��وك،  ب��ني 
املائة،  في   2.3 في  امل��رك��زي، 
في حني انتقل حجم املبادالت 
من 4،8 ماليير درهم إلى 6،1 

مليار درهم .
وك������ان ب���ن���ك امل����غ����رب ق��د 
ض��خ خ���الل ط��ل��ب ال��ع��روض 
ي��ون��ي��و اجل����اري   21 ل���ي���وم 
في  حدد  االستحقاق  »تاريخ 
مبلغ  اجل������اري«  ي��ون��ي��و   22
59 م��ل��ي��ار دره���م ع��ل��ى شكل 

تسبيقات ملدة سبعة أيام.
وب������خ������ص������وص ن����ش����اط 
ال��ب��ورص��ة، أوض����ح امل��ص��در 
ذات��ه، أن مؤشر م��ازي سجل 
ارتفاعا بنسبة 0،8 في املائة، 
االنخفاض  ه��ذا  أن  موضحا 
ي��ع��زى أس��اس��ا إل���ى ارت��ف��اع 
ف���ي امل����ؤش����رات ال��ق��ط��اع��ي��ة 
“االت��������ص��������االت ال��س��ل��ك��ي��ة 
والالسلكية” ب� 2،4 في املائة 
والبنوك 0،8 في املائة ب4،8، 

و التأمينات 2،1 في املائة.

> افريك نيوز * الرباط *

   أقلعت يوم األح��د االخير 
للخط  االف��ت��ت��اح��ي��ة  ال��رح��ل��ة   ،
اجل����وي ال����ذي ي��رب��ط ب��ورت��و 
أقيم  في حفل  البيضاء  بالدار 
مب���ط���ار ف��ران��س��ي��س��ك��و س��ل-
ك���ارن���ي���رو ب��ث��ان��ي أك���ب���ر م��دن 

البرتغال. 
وأش�������اد امل����دي����ر اإلق��ل��ي��م��ي 
ل��ل��خ��ط��وط امل��ل��ك��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة 
ب��ال��ب��رت��غ��ال، ع����ادل ال��ق��رش��ي، 
ب���إع���ادة إط����الق ه���ذه ال��رح��ل��ة 
وال���دار  ب��ورت��و  بيم  املنتظمة 
البيضاء، مبرزا أن هذا القرار 
هو مترة استراتيجية التنويع 
التي تنهجها منذ سنتني هذه 
البلد  بهذا  املتواجدة  الشركة 

االيبيري منذ سنة 1975.
وأضاف السيد القرشي، في 
تصريح لوكالة املغرب العربي 
ل���أن���ب���اء، أن����ه ب��ع��د اإلط����الق 
املاضية  ال��س��ن��ة  ف��ي  ال��ن��اج��ح 
لثالثة رحالت طويلة )واشنطن 
وال��دوح��ة ون��ي��روب��ي(، أطلقت 
هذه  املغربية  امللكية  اخلطوط 
وإلى  من  وجهات  أربع  السنة 
ج��ان��ي��رو  دي  وري�����و  ب���ورت���و 

ونابولي ومانشستر.
ال��دار  بورتو  خط  أن  وتابع 

البيضاء، بوتيرة ثالث رحالت 
الربط  سيسهل  األس��ب��وع،  في 
البرتغالية  امل��دي��ن��ة  ه���ذه  ب��ني 
وأزي����د م��ن 90 وج��ه��ة دول��ي��ة 
وهي  إفريقيا،  إل��ى   32 بينها 
التبادالت  لتطوير  كبيرة  ميزة 
ال���س���ي���اح���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة 
ب����ه����ذه امل���ن���ط���ق���ة امل���ع���روف���ة 
التاريخي  وتنوعها  بغناها 
السيد  وأردف  وامل���ق���اوالت���ي. 
القرشي أن هذا اخلط اجلديد، 
بوينغ  طائرات  ستؤمنه  ال��ذي 
درج���ة  راك���ب���ا،  ل159  ت��ت��س��ع 
االقتصادية،  والدرجة  األعمال 
نقل  على  ق��درة  أيضا  ستوفر 

ال��ب��ض��ائ��ع ب��س��ع��ة ت��ص��ل إل��ى 
ثالثة أطنان، مبرزا أنها »فرصة 
ج���ي���دة ل���ش���رك���ات االس���ت���ي���راد 
السيد  أعرب  كما  والتصدير«. 
لتتويج  س���روره  ع��ن  القرشي 
الذي  الوطني،  اجل��وي  الناقل 
بالذكرى  السنة  ه��ذه  يحتفل 
ب«أف��ض��ل  ل��ت��أس��ي��س��ه،  ال60 
شركة طيران إقليمية إفريقية« 

للسنة الرابعة على التوالي.
القنصل  أش����اد  ج��ه��ت��ه  م���ن 
بورتو،  ف��ي  للمغرب  الفخري 
بإعادة فتح  خورخي مارتينز، 
هذا اخلط اجلوي، الذي يربط 
باملغرب، ومن  البرتغال  شمال 

إفريقية،  وجهات  بعدة  خالله 
م��ن ش��أن هذه  أن  إل��ى  مشيرا 
دف��ع��ة  ت��ع��ط��ي  أن  امل�����ب�����ادرة 
االقتصادية  للعالقات  جديدة 
من  املنطقة  وه��ذه  املغرب  بني 
معظم  تتركز  حيث  البرتغال 
وامل��ع��ادن  النسيج  ص��ن��اع��ات 
امليكانيكية واألحذية وغيرها.

وقال السيد مارتينز إنه واثق 
الثنائية،  ال��ع��الق��ات  آف��اق  م��ن 
م���ع���رب���ا، ف���ي ه����ذا ال��س��ي��اق، 
ع��ن أم��ل��ه ف��ي االس��ت��ف��ادة من 
يزخر  التي  الهائلة  اإلمكانات 
شراكات  وب��روز  البلدان،  بها 
مثل  ال��ق��ط��اع��ات  مختلف  ف��ي 
مدينة  اختيار  ومت  السياحة. 
بورتو، التي تأوي حوالي 237 
ألف و559 نسمة و1،8 مليون 
ن��س��م��ة ف���ي ب���ورت���و ال��ك��ب��رى، 
لسنة  أوروبية«  وجهة  »أفضل 
عاصمة  ت��ع��ت��ب��ر  ك��م��ا   ،2017
الشمال، مما يجعل منها ثاني 
ت��ك��ت��ل ح��ض��ري ب��ال��ب��الد بعد 
املدمية  لشبونة. وتشتهر هذه 
املقامة  وج��س��وره��ا  مبعاملها 
بناديها  وكذا  دورو،  نهر  على 
لكرة القدم نادي بورتو، فضال 
كان  التاريخي  مركزها  أن  عن 
قد صنف تراثيا عامليا من قبل 

اليونسكو في سنة 1996.

اعالن قانونياخلطوط امللكية املغربية تطلق خط بورتو الدار البيضاء
 ALASSIMA

MEDIA . SARL AU
  

 مبقتضى عقد توثيقي مسجل مبدينة الرباط 
، بتاريخ 15 يونيو 2017  ، مت تأسيس شركة 

ذات املسؤولية احملدودة بشريك وحيد 
 -   ALASSIMA MEDIA  - SARL AU

االسم القانوين للشركة :   العاصمة ميديا    
اجل����رائ����د  ن���ش���ر  اهل������������دف االج������ت������م������اع������ي : 

االلكترونية 
10.000.00 درهم مقسمة  رأمس��ال الشركة :   
للحصة  دره���م   100 فئة  م��ن  حصة   100 ال��ى 

الواحدة .
املدة :  99 سنة ابتداء من التأسيس النهائي 

أي تاريخ وضع السجل التجاري 
السنة املالية : من فاحت يناير الى 31 دجنبر 
االول��ى تبتدئ من  السنة  ، ماعدا  من كل سنة 

تاريخ التسجيل 
ج��دة  زن��ق��ة  ملتقى   02 االج���ت���م���اع���ي :  امل���ق���ر 

وشارع محمد اخلامس  - الرباط 
املسري : امحمد اعبابو 

رقم التقييد  بالسجل التجاري : 125583

الرباط والدارالبيضاء حتتالن الرتبة الثانية والثالثة 
على املستوى املغاربي في مؤشر جودة احلياة باملدن

> افريك نيوز * الرباط *

املتخصص،  “ميرسر”  مركز  أورد 
من  العالم  م��دن  ترتيب  ح��ول  تقريرا 
ح��ي��ث م��ؤش��ر ج����ودة احل���ي���اة ب��ه��ا، 
والدارالبيضاء  ال��رب��اط  احتلت  وق��د 
الرتبة الثانية والثالثة على املستوى 

املغاربي.
وحسب التقرير فقد جاءت العاصمة 
الرباط في الرتبة 117 عامليا، والرتبة 
الثانية مغاربيا خلف تونس العاصمة 
ال��ت��ي ت��ص��درت ال��ت��رت��ي��ب امل��غ��ارب��ي 
عامليا. فيما   114 ال��رت��ب��ة  واح��ت��ل��ت 
 125 الرتبة  ال��دارال��ب��ي��ض��اء  احتلت 
عامليا والثالثة مغاربيا خلف الرباط.

الرابعة  ال��رت��ب  على  تعاقب  وق��د 
واخلامسة والسادسة على املستوى 

العاصمة  اجل��زائ��ر  من  كل  املغاربي 
طرابلس و نواكشوط..



العدد 176

ماي 2017

AFRIQUENEWS.MA

16 شؤون
الواجهةإعالمية

قضاياالحدث
ومجتمع

في أخبار
وهناكوطنية

من هنا

األخيرة
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وزير الداخلية يشرف على تنصيب “محمد مهيدية “واليا على جهة 
الرباط سال القنيطرة، وعامال على عمالة الرباط

> افريك نيوز * الرباط  *

  أش����رف وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة عبد 
املنتدب  وال��وزي��ر  لفتيت،  ال��واف��ي 
ل���دى وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ن���ور ال��دي��ن 
بوطيب، اليوم األربعاء في الرباط، 
ع���ل���ى م���راس���ي���م ت��ن��ص��ي��ب م��ح��م��د 
ال��رب��اط  ج��ه��ة  ع��ل��ى  وال��ي��ا  مهيدية 
عمالة  على  وعامال  القنيطرة،  سال 

الرباط.
وف����ي ك��ل��م��ة ب��امل��ن��اس��ب��ة اع��ت��ب��ر 
وال��وال��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  لفتيت، 
أن  نفسها،  اجل��ه��ة  ع��ل��ى  ال��س��اب��ق 
“ه���ذا ال��ت��ع��ي��ني ي��ن��درج ف��ي سياق 
امل��ج��ه��ودات امل��ت��واص��ل��ة م��ن أج��ل 
مت��ك��ني ه����ذه اجل���ه���ة م���ن ك���ف���اءات 
وطنية قادرة على تثمني مقوماتها 
اإلنسانية واملجالية، وتدعيم أسس 
احل��ك��ام��ة ال��ت��راب��ي��ة اجل��ي��دة بها”، 
ب���”ض��رورة  الصدد  ه��ذا  في  مذكرا 
استحضار ورش إصالح املنظومة 
التدبير  أول��وي��ات  ضمن  اإلداري����ة 

اليومي للمرافق العمومية”.
وشدد الوزير على “وجوب عمل 
اإلدارة العمومية واإلدارة الترابية 
متكني  ع��ل��ى  املنتخبة  وال��ه��ي��ئ��ات 
ق��ض��اء مصاحلهم  م��ن  امل��واط��ن��ني 
ف���ي أح���س���ن ال����ظ����روف واآلج������ال، 
واإلجابة  حلاجياتهم،  واإلن��ص��ات 
احللول  واق��ت��راح  تظلماتهم  على 
على  واحلرص  ملشاكلهم،  املناسبة 
متنح  التي  القوانني  تنفيذ  حسن 

الثقة للجميع”.
وب���ع���دم���ا أش�����ار إل����ى “من����وذج 
به  تنفرد  ال���ذي  البشرية  التنمية 
امل��م��ل��ك��ة، وال����ذي ي��ح��ظ��ى ب��إش��ادة 
“التنزيل  إن  ال��وزي��ر  ق��ال  دول��ي��ة”، 
رهينا  يظل  النموذج  لهذا  الفعال 
مبدى قدرة والي اجلهة، وعبره كل 
مكونات هيئة رجال السلطة، بل وكل 
احمللي،  املستوى  على  سلطة  ذي 
ت�����دارك العجز  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  ع��ل��ى 
االجتماعي، باملساهمة في تشجيع 
والتشغيل  للدخل،  امل��درة  األنشطة 

على  ومساعدتهم  للشباب  الذاتي 
من  ل��ل��وج��ود،  مشاريعهم  إخ����راج 
خالل التحاور والتوجيه وتقدمي كل 

أشكال املساعدة في هذا الشأن”.
مهمة  إل��ى  تطرقه  معرض  وف��ي 
احمل���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال���ن���ظ���ام ال���ع���ام 
وال���س���ه���ر ع��ل��ى أم����ن امل���واط���ن���ني، 
الترابية  اإلدارة  أول��وي��ات  كإحدى 
أن  الداخلية  وزير  واألمنية، سجل 
“إس��ه��ام رج���ل السلطة ف��ي ف��رض 
كل  عن  واالبتعاد  القانون  احترام 
التي متس  والسلوكات  املمارسات 
هيبة  بتعزيز  كفيل  مبصداقيته، 
مبؤسساتها”،  الثقة  وزرع  الدولة 
لن  “ذل��ك  أن  الشأن  ه��ذا  في  مبرزا 

ي��ت��أت��ى إال ب��ال��ت��ح��ل��ي ب��االن��ض��ب��اط 
الصارم  واالل��ت��زام  اخللق،  وحسن 
وال����دق����ي����ق ب��ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���ان���ون 

وبالشفافية واملصداقية”.
وأضاف لفتيت، في هذا الصدد، 
املبادرة، وتبني  “وجوب أخذ  على 
نهج استباقي، بالقرب من املواطن 
والتواصل  حلاجياته  واإلن��ص��ات 
م��ع��ه ق��ص��د ق��ط��ع ال���ط���ري���ق على 
محاوالت استغالل ظواهر وملفات 
اجتماعية، وركوب بعض العناصر 
لها  عالقة  ال  م��آرب  لقضاء  عليها 

باملصلحة العامة”.
وفي ذات السياق، سجل الوزير 
اإليجابي  التعاطي  “ارتياحا جتاه 

رجال  به  يواجه  الذي  واالحترافي 
السلطة ،وممثلو السلطات األمنية، 
مختلف مظاهر املس باألمن والنظام 
“الصعوبات  مستحضرا  ال��ع��ام”، 
املرتبطة  امل��ي��دان��ي��ة  واإلك����راه����ات 
على  ومؤكدا  اشتغالهم”،  بظروف 
في  والتفاني  التام  “اإلخ��الص  أن 
األمثل  السبيل  يبقى  الواجب  أداء 
في  امل��واط��ن��ني  ل��دى  الثقة  لتعزيز 
ق����درة ال��س��ل��ط��ات ال��ع��م��وم��ي��ة على 

حمايتهم وحماية ممتلكاتهم”.
ك��م��ا اس���ت���ع���رض ع��ب��د ال���واف���ي 
لفتيت بعضا من األوراش التنموية 
الكبرى واملهيكلة التي تعرفها جهة 
الرباط سال القنيطرة، مبرزا في هذا 

للتنمية  املندمج  البرنامج  اإلط��ار، 
)ال��رب��اط  ال��رب��اط  ملدينة  احلضرية 
م��دي��ن��ة األن������وار، ع��اص��م��ة امل��غ��رب 
حوض  تهيئة  ومشروع  الثقافية(، 
الشمولي  والبرنامج  رق���راق،  أب��ي 
للتنمية احلضرية للرباط، ومشروع 
تنمية ضفتي أبي رقراق، ومشروع 
لتثمني املوروث  “وصال بورقراق” 
وال��رب��اط،  س��ال  ملدينتي  العمراني 
وبرنامج التأهيل احلضري املندمج 
ملدينة سال، واملخطط االستراتيجي 
للتنمية املندمجة واملستدامة إلقليم 
التنموية  وال��ب��رام��ج  ال��ق��ن��ي��ط��رة، 
األخرى التي حتظى بها كل حواضر 
وأقاليم اجلهة، مبا يجسد التفعيل 

للتنمية  اجل��ه��وي  للبعد  األم��ث��ل 
للبرامج  املجالي  التوطني  ويضمن 
وفق  القطاعية،  واالستراتيجيات 
تعزيز  على  تنبني  ترابية  مقاربة 
الفاعلني  التقائية تدخالت مختلف 
على الصعيدين اجلهوي واحمللي.

وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، دع���ا وزي��ر 
الداخلية والي جهة الرباط وعمال 
ال��ع��م��االت واألق��ال��ي��م ال��ت��اب��ع��ة لها 
اليومي  التتبع  “احلرص على  إلى 
لهذه املشاريع، واستشراف الفرص 
مؤهالت  تتيحها  ال��ت��ي  التنموية 
ه���ذه اجل��ه��ة، وف���ق رؤي���ة تكاملية 
جميع  مجهودات  توحد  وتشاركية 
امل��ت��دخ��ل��ني، مب���ا ف���ي ذل���ك ممثلي 
وامل��ن��ت��خ��ب��ني  ال���ت���راب���ي���ة  اإلدارة 
مؤكدا  امل��دن��ي”،  املجتمع  وممثلي 
مطالب  اجل��ه��ة  “وال����ي  أن  أي��ض��ا 
املتمثل  ال��دس��ت��وري  دوره  بتفعيل 
ف��ي م��س��اع��دة رؤس����اء اجل��م��اع��ات 
املخططات  تنفيذ  ع��ل��ى  ال��ت��راب��ي��ة 
وتنسيق  ال��ت��ن��م��وي��ة،  وال���ب���رام���ج 
أن��ش��ط��ة امل��ص��ال��ح غ��ي��ر امل��م��رك��زة 
إغ��ف��ال  دون  امل���رك���زي���ة،  ل������إلدارات 
تطبيق  تأمني  في  األس��اس��ي  دوره 
القانون، وممارسة املراقبة اإلدارية 
ع��ل��ى ش��رع��ي��ة ق����رارات اجل��م��اع��ات 

الترابية املنتخبة”.
ونوه لفتيت ب�”اجلهود امللموسة 
التي يبذلها املنتخبون والسلطات 
احمللية، وفعاليات املجتمع املدني، 
تستجيب  ح��ت��ى  اجل���ه���ة  ل��ت��ن��م��ي��ة 
يحملون  ال��ذي��ن  أبنائها  لتطلعات 
ب����دوره����م م���س���ؤول���ي���ة ال��ن��ه��وض 
أن  باجلميع  مهيبا  بها”،  التنموي 
“ميدوا يد املساعدة للوالي اجلديد 
من  باملزيد  اجلهة  هذه  تنعم  حتى 
ال��رخ��اء واالزده����ار، وداع��ي��ا رج��ال 
وطني  أمن  من  العمومية،  القوات 
م��س��اع��دة،  وق������وات  م��ل��ك��ي  ودرك 
ملواصلة  املدنية،  الوقاية  ورج���ال 
اجلهود خدمة للمواطنني والتجند 
الصالح  خ��دم��ة  سبيل  ف��ي  ال��دائ��م 

العام”.

األمير موالي رشيد يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 
األركان لسلك   51 والفوج  للدفاع  العالي  للسلك   17

> افريك نيوز * الرباط  *
  

  ب��أم��ر م��ن ص��اح��ب اجل��الل��ة امل��ل��ك محمد 
احلرب  أركان  ورئيس  األعلى  القائد  السادس، 
امللكية، ترأس صاحب  للقوات املسلحة  العامة 
ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم��ي��ر م����والي رش��ي��د، ال��ي��وم 
العسكرية  للدراسات  امللكية  بالكلية  األربعاء، 
العليا بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج 17 للسلك 
األرك����ان.  لسلك   51 وال���ف���وج  ل��ل��دف��اع   ال��ع��ال��ي 
ولدى وصوله إلى مقر الكلية امللكية للدراسات 
صاحب  على  للسالم  تقدم  العليا،  العسكرية 
اجلنرال  رش��ي��د،  م��والي  األم��ي��ر  امللكي  السمو 
املسلحة  للقوات  العام  املفتش  ديفيزيون  دو 

الكلية، قبل  امللكية، واجلنرال دو بريغاد مدير 
الشرف  فرقة  من  تشكيلة  يستعرض سموه  أن 
التحية.  أدت  اجلوية،  امللكية  للقوات   التابعة 
امللكي  السمو  صاحب  على  للسالم  تقدم  كما 
األم��ي��ر م���والي رش��ي��د ك��ل م��ن اجل��ن��رال دوك��ور 
ال��درك امللكي، وكبار ضباط أركان  دارم��ي قائد 
ووالي  امللكية  املسلحة  للقوات  العامة  احلرب 
ج��ه��ة ال���رب���اط س���ال ال��ق��ن��ي��ط��رة، ع��ام��ل عمالة 
من  ع��دد  ل��دى  العسكريون  وامللحقون  ال��رب��اط، 
واألطر  باململكة،  املعتمدة  األجنبية  السفارات 
 واألساتذة اجلامعيون بسلك التدريس بالكلية. 
إث����ر ذل�����ك، ق����دم اجل���ن���رال دو ب��ري��غ��اد م��دي��ر 
العليا،  العسكرية  ل��ل��دراس��ات  امللكية  الكلية 
أم����ام ص��اح��ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم��ي��ر م��والي 
والنتائج  للكلية،  السنوية  احلصيلة  رش��ي��د، 
امل��ت��درب��ني.  ال��ض��ب��اط  قبل  م��ن  عليها   احمل��ص��ل 
بعد ذلك، سلم صاحب السمو امللكي األمير موالي 
رشيد، شهادات التخرج لستة ضباط من السلك 
األرك��ان.  من سلك  للدفاع وستة ضباط   العالي 
وبلغ عدد اخلريجني في الفوج 17 للسلك العالي 
 للدفاع والفوج 51 لسلك األركان 129 ضابطا. 
معا،  ال��ف��وج��ني  ف��ي  ضابطا  ال129  ب��ني  وم��ن 
وشقيقة،  صديقة  بلدانا  ميثلون  خريجا،   42
وه����ي امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة، وب��ن��ني 
وبوركينافاسو، والكاميرون والصني والكونغو 
ب��رازاف��ي��ل، وك���وت دي��ف��وار، وم��ص��ر وإسبانيا 
كوناكري،  وغينيا  بيساو  وغينيا  والغابون، 
وغ��ي��ن��ي��ا اإلس���ت���وائ���ي���ة، وإي��ط��ال��ي��ا ، وم��ال��ي 
وتنزانيا  والسنغال  والنيجر،  وموريتانيا، 

وتشاد والتوغو وتونس.

مكتب مجلس جماعة سال يتدارس وضعية 
مشاريع مجموعة العمران بسال

> افريك نيوز * سال *

   عقد مكتب مجلس جماعة 
21 يونيو  األرب��ع��اء  ي��وم  س��ال 
السيد  ترأسه  اجتماعا   2017
جماعة  رئيس  املعتصم  جامع 
س��ال وح��ض��ره أع��ض��اء املكتب 
وامل����دي����ر اجل���ه���وي مل��ج��م��وع��ة 
سال   – ال��رب��اط  جلهة  العمران 
ال���ق���ن���ي���ط���رة، وم����دي����ر ف���رع   –
املؤسسة بسال واملدير اإلقليمي 
ل���وزارة إع��داد ال��ت��راب الوطني 
وسياسة  واإلس��ك��ان  والتعمير 
للمصالح  العام  واملدير  املدينة 
ب��اجل��م��اع��ة وع����دد م���ن رؤس���اء 

األقسام اجلماعية.
خ����الل ه����ذا االج���ت���م���اع أك��د 
املساهمة  على  املعتصم  السيد 
في  ال��ع��م��ران  ملؤسسة  الفعالة 
تعاونها  وعلى  اإلسكان  مجال 
امل��س��ت��م��ر ف���ي إي���ج���اد احل��ل��ول 
يزال  ال  التي  للمشاكل  املالئمة 
مؤكدا  فيها،  يتخبط  ال��ق��ط��اع 
ع��ل��ى ض�����رورة ت��ك��ث��ي��ف ج��ه��ود 
املؤسسة  ف���رع  ب��ني  التنسيق 

بسال وجماعة سال من أجل تتبع 
والتوافق  املبرمجة  امل��ش��اري��ع 
لبعض  املناسبة  احللول  ح��ول 

امللفات العالقة.
من جهته، أكد مدير مجموعة 
سال   – ال��رب��اط  بجهة  العمران 
– ال��ق��ن��ي��ط��رة، ع��ل��ى اس��ت��ع��داد 
والتنسيق  للتعاون  املجموعة 
وت��ن��ف��ي��ذ ك���ل امل���ش���اري���ع ال��ت��ي 
مستوى  حتسني  في  ستساهم 
جودة سكن املواطنني في إطار 

االختصاصات املخولة لها.

ب���ع���د ذل�����ك ق�����دم م���دي���ر ف���رع 
مفصال  عرضا  بسال  املؤسسة 
حول مشاريع املؤسسة املنجزة 
للجماعة  ال���ت���راب���ي  ب��ال��ن��ف��وذ 
وت��ل��ك ال��ت��ي ف��ي ط��ور االجن���از، 
م��س��ت��ع��رض��ا امل���ل���ف���ات ال��ت��ي 
مستعجال  ت���دخ���ال  ت��س��ت��دع��ي 
املتطلبة.  اإلج����راءات  وطبيعة 
تقرر  االجتماع  ه��ذا  إث��ر  وعلى 
جتتمع  مشتركة  جلنة  إح���داث 
وتتبع  للتنسيق  دوري  بشكل 

املشاريع.


