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احلماية االجتماعية..
 ورش ملكي متعدد األبعاد لتحقيق التنمية

العيون حتتظن امللتقى اجلهوي حول االعالم واملجتمع
"اجلوار الطبيعي وآفاق العالقات املغربية اإلسبانية "

اجتماع املجلس الفيدرالي لناشري الصحف بالعيون ملناقشة   
األوضاع االجتماعية للعاملني واملجلس الوطني للصحافة  
املجلس الفدرالي  يؤكد على ضرورة فتح حوار مع جميع 
االطراف ويشدد على انه يضع املوارد البشرية في قمة 

اولوياته وانه مع حتسني اوضاعها وانها جزء منه 
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صاحبة السمو الملكي األميرة لال حسناء 
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المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط
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ورش��ا  االجتماعية  احل��م��اي��ة  تعميم  م��ش��روع  يعد 
حقيقيا مخصصا جلميع املغاربة يعكس بأكثر من 
طريقة االهتمام اخلاص الذي يوليه صاحب اجلاللة 
امللك محمد السادس للقضايا االجتماعية ولتحسني 

الظروف املعيشية للمواطنني.
أطلقه  ال��ذي  الكبير،  املجتمعي  ال��ورش  ه��ذا  وقطع 
التعبئة  بفضل  وذل��ك  كبيرة  اش��واط��ا  امللك،  جاللة 
اجلماعية حول هذا املشروع متعدد األبعاد وانخراط 
بهدف  املعنية،  الفاعلة  واجل��ه��ات  اإلدارات  جميع 
حتقيق تعميم فعال للحماية االجتماعية على جميع 

املواطنني في أسرع وقت ممكن.
  وم��ن خ��الل تعبئة متويالت هامة، وإح��داث إطار 
لهيكلة  تشريعي مناسب وإطالق مشروع إصالحي 
النظام الصحي الوطني مؤخرا، مت استيفاء جميع 
الشروط لنجاح هذا الورش الذي ميثل نقطة حتول 
حاسمة على مسار حتقيق التنمية املتوازنة والعدالة 

االجتماعية واملكانية.
أربع  على  هذا،  الهيكلي  اإلص��الح  ويستند مشروع 
تروم  رشيدة  حكامة  اعتماد  أولها  أساسية،  ركائز 
الفاعلني وتعزيز احلكامة  آليات تنظيم عمل  تعزيز 
الصحي  ل��ل��ع��رض  ال��ت��راب��ي  والتخطيط  الصحية 
واملركزية  )اإلستراتيجية،  املستويات  جميع  على 

واإلقليمية(.
اإلصالح  هذا  ينص  االستراتيجي،  املستوى  وعلى 
ل��أدوي��ة  ووك��ال��ة  للصحة  عليا  هيئة  إن��ش��اء  على 

واملنتجات الصحية ووكالة للدم ومشتقاته.
ال  البشرية،  امل��وارد  بتنمية  الثاني  احمل��ور  ويتعلق 
العمومية  الوظيفة  قانون  صياغة  خالل  من  سيما 
ال��ص��ح��ي��ة، ب��ه��دف حتفيز ال��رأس��م��ال ال��ب��ش��ري في 
القطاع العام، واحلد من النقص احلالي في املوارد 

إلى االنفتاح  التكوين، باإلضافة  البشرية، وإصالح 
الكفاءات  وتشجيع  األجنبية  الطبية  املهارات  على 
الطبية املغربية املقيمة باخلارج على العودة ملمارسة 

املهنة في بالدهم.
العرض  مستوى  رف��ع  في  الثالثة  الركيزة  وتتمثل 

حيث  من  املغاربة  تطلعات  تلبية  أجل  من  الصحي 
وحتسني  الطبية  اخل��دم��ات  إل��ى  ال��وص��ول  تسهيل 
جودتها والتوزيع العادل خلدمات املستشفيات في 

جميع أنحاء التراب الوطني.
أما احملور الرابع، فيتعلق برقمنة النظام الصحي، 
لتجميع  متكامل  معلوماتي  نظام  إنشاء  خ��الل  من 
املتعلقة  األساسية  املعلومات  واستغالل  ومعاجلة 

باملنظومة الصحية.
باحلفاظ  املتعلقة  املتعددة  أبعادها  إل��ى  وبالنظر 
على كرامة املغاربة، ودعم قوتهم الشرائية واندماج 
القطاع غير املهيكل، فإن تعميم احلماية االجتماعية 
س��ي��ت��ط��ل��ب مت���وي���ال ك��ب��ي��را ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ف���ي أف��ض��ل 

الظروف.
بني  مقسمة  سنويا،  دره��م  مليار   51 تعبئة  ومت��ت 
التأمني اإلجباري األساسي على املرض الذي سيكلف 
العائلية  والتعويضات  دره��م،  مليون   14 تعميمه 
في  املنخرطني  قاعدة  وتوسيع  دره���م(،  مليار   20(
نظام التقاعد )16 مليار درهم( وتعميم الولوج إلى 

التعويض عن فقدان الشغل )1 مليار درهم(.
إن أهمية هذا الورش وطابعه املبتكر، والذي يهدف 
أكسبته  قد  حقيقية،  اجتماعية  ث��ورة  يكون  أن  إلى 
دعم العديد من مؤسسات التنمية متعددة األطراف، 
مثل بنك التنمية األفريقي، الذي وافق مؤخرا على 
تعميم  دعم  برنامج  لتمويل  أورو  مليون   87 تقدمي 

التغطية االجتماعية باملغرب.

احلماية االجتماعية.. ورش ملكي متعدد األبعاد لتحقيق التنمية

فبراير(   28( الثالثاء  ي��وم  – حلت  ال��رب��اط 
ال���ذك���رى ال��س��ادس��ة ع��ش��رة مل��ي��الد صاحبة 
وهي  خ��دي��ج��ة،  ل��ال  األم��ي��رة  امللكي  السمو 
التي  ذات��ه��ا  الفرحة  معها  تتجدد  مناسبة 
فبراير   28 ي���وم  امل��غ��رب��ي  ال��ش��ع��ب  ع��اش��ه��ا 
امللكي  القصر  جنبات  أشرقت  حني   ،2007
مب��ي��الد أم��ي��رة ب��ه��ي��ة ال��ط��ل��ع��ة، اخ��ت��ار لها 
من  ال��س��ادس  محمد  امللك  اجلاللة  صاحب 

بني األسماء إسم لال خديجة.
يستحضر  السعيدة،  الذكرى  هذه  وبحلول 
التي  البهيجة  االحتفاالت  املغربي  الشعب 
الثانية  املولودة  ميالد  عن  اإلع��الن  أعقبت 
جلاللة امللك بعد صاحب السمو امللكي ولي 

العهد األمير موالي احلسن.
فبمجرد ما زف بالغ لوزارة القصور امللكية 
والتشريفات واألوسمة بشرى ازدياد األميرة 
احتفاء  طلقة   21 املدفعية  أطلقت  اجلليلة، 
مب��ي��الد س��م��وه��ا، ك��م��ا ت��واف��دت ج��م��وع من 
املواطنني بشكل تلقائي على ساحة املشور 
بالقصر امللكي بالرباط، للتعبير عن فرحتهم 
وتقدمي التهاني لصاحب اجلاللة باملولودة 

اجلليلة.
يوم  متيز  كيف  يتذكرون  املغاربة  وم���ازال 
االحتفال  أشكال  بتعدد   ،2007 فبراير   28
باحلدث السعيد، حيث أبدع املواطنون في 
التعبير عن مشاعرهم الفياضة نحو ملكهم، 
وبدأت جموع املواطنني تتوافد على مختلف 
التي  اململكة،  أقاليم  وعماالت  والي��ات  مقار 
املواطنني  لتمكني  ذهبية  دفاتر  فيها  فتحت 
ولأسرة  امللك  تهانيهم جلاللة  من تسجيل 
متمنياتهم  عن  ولإلعراب  الشريفة،  امللكية 
مب����وف����ور ال���ص���ح���ة وال����س����ع����ادة ل��أم��ي��رة 

امليمونة.
وه���ك���ذا ش���ه���دت م��خ��ت��ل��ف أن���ح���اء امل��م��ل��ك��ة 
التعلق  صور  أبلغ  عكست  كبيرة  احتفاالت 
بأفراح  املغربي  للشعب  األصيل  التاريخي 
ومسرات األسرة امللكية، وكذا مظاهر جتديد 
التعبير عن مشاعر التالحم القائم بني جاللة 

امللك وشعبه.
تسليم  حفالت  املناسبة  بهذه  نظمت  كما 
الهدايا، التي أنعم بها صاحب اجلاللة امللك 
اجل��دد،  املواليد  أس��ر  على  السادس  محمد 
صاحبة  ازدي���اد  مع  ميالدهم  تزامن  الذين 

السمو امللكي األميرة لال خديجة.
املقيمة  املغربية  اجلالية  شاركت  وبدورها، 
مبيالد  فرحتها  امللكية  األس���رة  ب��اخل��ارج 
خديجة،  لال  األميرة  امللكي  السمو  صاحبة 
وذلك بتنظيمها للعديد من احلفالت، احتفاء 

بهذا احلدث السعيد.
املغرب  وقنصليات  س��ف��ارات  ش��ه��دت  كما 
مب��خ��ت��ل��ف ال������دول ت���واف���د ع����دد ك��ب��ي��ر من 
الشخصيات التي تنتمي إلى عوالم السياسة 
وكذا  واألع��م��ال،  واإلع��الم  والرياضة  والفن 
الذين  الدبلوماسية  الهيئات  م��ن  أع��ض��اء 
امللك  جلاللة  تهانئهم  ع��ن  للتعبير  ق��دم��وا 

مبناسبة ميالد كرميته اجلليلة.
وعمال بالسنة احلميدة ألسالفه امليامني في 
مثل هذه املناسبات، فقد أبى أمير املؤمنني 
صاحب اجلاللة امللك محمد السادس، إال أن 
األوفياء،  رعاياه  فئات  جميع  الفرحة  تغمر 
املولوي  بالعفو  أم��ره  جاللته  أص��در  حيث 

على عدد من السجناء.
وفي 7 مارس 2007، ترأس صاحب اجلاللة 
عقيقة  بالرباط، حفل  امللكي  القصر  برحاب 
خديجة،  لال  األميرة  امللكي  السمو  صاحبة 

الذي توج اليوم السابع الزديادها.
امللك  جاللة  ت��رأس   ،2011 شتنبر   17 وفي 
بالرباط،  امللكي  بالقصر  األميرية  باملدرسة 
السمو  لصاحبة  األول  امل��درس��ي  ال��دخ��ول 
امللكي األميرة لال خديجة، حيث زار جاللته 
بهذه املناسبة مرافق املدرسة األميرية، التي 
القرآن الكرمي وعدة  تتألف من كتاب حلفظ 
لتلقني  حصة  حضر  كما  دراس��ي��ة،  فصول 
األول لصاحبة  الدرس  وكذا  الكرمي،  القرآن 
ال��س��م��و امل��ل��ك��ي ورف��ي��ق��ات��ه��ا ب��ال��ف��ص��ل، في 

حصتي اللغتني العربية والفرنسية.
وفي 25 يونيو 2016 سلم صاحب اجلاللة، 

السنة  نهاية  حلفل  جاللته  ت���رؤس  خ��الل 
املولوية  باملدرسة   2016  2015- الدراسية 
األول��ى  اجل��ائ��زة  ب��ال��رب��اط،  امللكي  بالقصر 
امللكي  السمو  لصاحبة  االم��ت��ي��از(  )ج��ائ��زة 

األميرة لال خديجة.
السمو  صاحب  بتقدمي  احلفل  ذل��ك  ومتيز 
احلسن  م���والي  األم��ي��ر  العهد  ول��ي  امللكي 
وصاحبة السمو امللكي األميرة لال خديجة 
وزم��الئ��ه��م��ا ب��ال��ق��س��م، ل��ع��دد م��ن ال��ع��روض 
امل��س��رح��ي��ة وال���ل���وح���ات ال��ف��ن��ي��ة وامل��ق��اط��ع 
املوسيقية والغنائية، وذلك باللغات العربية 
حول  واإلجنليزية  واإلسبانية  والفرنسية 

موضوع حماية كوكب األرض.
صاحب  ت��رأس   ،2017 يونيو   24 وبتاريخ 
اجل���الل���ة امل��ل��ك م��ح��م��د ال���س���ادس، م��رف��وق��ا 
األمير  العهد  ول��ي  امللكي  السمو  بصاحب 
م���والي احل��س��ن، وص��اح��ب ال��س��م��و امللكي 
األم��ي��ر م���والي رش��ي��د، وص��اح��ب��ات السمو 
امللكي األميرات اجلليالت، وصاحب السمو 
امللكي  بالقصر  إس��م��اع��ي��ل،  م���والي  األم��ي��ر 
بالدار البيضاء، حفل نهاية السنة الدراسية 

للمدرسة املولوية.
واستهل ذلك احلفل بآيات بينات من الذكر 
احلكيم، تلتها صاحبة السمو امللكي األميرة 

لال خديجة، قبل أن تلقي سموها كلمة بني 
باسمها  فيها  عبرت  اجلاللة،  صاحب  يدي 
ال��دراس��ة،  ف��ي  زميالتها  كافة  ع��ن  وأص��ال��ة 
بالرعاية  واع��ت��زازه��ا  الكبيرة  فرحتها  عن 
السامية والعناية الفائقة، التي أحاط بهما 

جاللة امللك هذا احلفل.
اجلائزة  امللك  جاللة  سلم  املناسبة،  وبهذه 
السمو  لصاحبة  االمتياز”  “جائزة  األول��ى، 

امللكي األميرة لال خديجة.
وفي 17 شتنبر 2018 ترأس صاحب اجلاللة 
مرفوقا  الله،  نصره  السادس،  محمد  امللك 
األمير  العهد  ول��ي  امللكي  السمو  بصاحب 
م���والي احل��س��ن، وص��اح��ب��ة ال��س��م��و امللكي 
األميرة لالخديجة، بالقصر امللكي بالرباط، 
والبرنامج  املرحلية  احلصيلة  تقدمي  حفل 
وتنزيل  التمدرس  دعم  مجال  في  التنفيذي 

إصالح التربية والتكوين.
ص��اح��ب  ت����رأس   2019 ف��ب��راي��ر   13 وف����ي 
الله،  أي��ده  ال��س��ادس،  محمد  امللك  اجل��الل��ة 
العهد  ولي  امللكي  السمو  بصاحب  مرفوقا 
األم��ي��ر م���والي احل��س��ن، وص��اح��ب السمو 
امل��ل��ك��ي األم��ي��ر م���والي رش��ي��د، وص��اح��ب��ات 
ولال  خديجة  ل��ال  األم��ي��رات  امللكي  السمو 
مرمي ولال أسماء ولال حسناء ولال أم كلثوم، 
ب��ال��رب��اط،  امللكي  بالقصر  امل��ش��ور  بساحة 
حفل االستقبال الرسمي على شرف عاهلي 
“ض��ون”  امللك  اجل��الل��ة  صاحبي  إسبانيا، 

فيليبي السادس وامللكة “ضونيا” ليتيثيا.
صاحبة  ت��رأس��ت   2019 دج��ن��ب��ر   13 وف���ي 
بحديقة  خديجة،  لال  األميرة  امللكي  السمو 
ت��دش��ني رواق  ب��ال��رب��اط، حفل  احل��ي��وان��ات 

الزواحف اإلفريقية.
السمو  صاحبة  ميالد  ذك��رى  أضحت  وق��د 
مناسبة حتتفل  خديجة،  لال  األميرة  امللكي 
وتعبر  املغربي  الشعب  مكونات  جميع  بها 
امللكية  األس��رة  مشاطرتها  عن  خاللها  من 
فيها  مجددة  ومسراتها،  أفراحها  الشريفة 
واإلخ���الص لصاحب اجلاللة  ال���والء  آي��ات 
جتندها  عن  ومعبرة  السادس  محمد  امللك 
ال��دائ��م وراء جاللته من أج��ل ع��زة وس��ؤدد 

اململكة.

الشعب املغربي يحتفل   بذكرى ميالد صاحبة السمو امللكي األميرة لال خديجة

الرباط - أعطى صاحب اجلاللة امللك محمد 
السادس تعليماته السامية بإطالق عملية 
مساعدة عاجلة لفائدة السكان املتضررين 
والتساقطات  احل��ال��ي��ة  ال��ب��رد  م��وج��ة  م��ن 
الثلجية، وف��ق م��ا أف���اده ب��الغ ص��ادر عن 

مؤسسة محمد اخلامس للتضامن.
وأوضح املصدر ذاته أن »صاحب اجلاللة 
أعطى  الله،  نصره  السادس،  محمد  امللك 
توجيهاته السامية إلطالق عملية مساعدة 
في  الكبير  االن��خ��ف��اض  إث��ر  على  عاجلة، 
التي  الكثيفة  والثلوج  احل���رارة  درج���ات 
في  خ��اص��ة  ف��ب��راي��ر،  ال����17  ليلة  شهدتها 

أقاليم زاكورة وورزازات وتارودانت«.

وتقوم هذه العملية التي تنجزها مؤسسة 
محمد اخلامس للتضامن، يضيف البالغ، 
على التدخل عن قرب لدى الساكنة، ال سيما 
والنائية،  اجلبلية  الدواوير  مستوى  على 
من خالل توفير مساعدات إنسانية عاجلة 
تتكون من منتجات غذائية وأغطية، فضال 
عن مواكبة اجتماعية مالئمة ورعاية طبية 

على مستوى القرب.
وأوض����ح����ت م��ؤس��س��ة م��ح��م��د اخل��ام��س 
امل��س��اع��دات  إرس���ال  سيتم  أن��ه  للتضامن 
عن  فبراير   18 السبت  ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
تعبئة  ستتم  أن��ه  مسجلة  اجل���و،  ط��ري��ق 
لهذا  امللكية  املسلحة  ال��ق��وات  ط��ائ��رات 

الغرض انطالقا من مطار الدار البيضاء، 
التي  املروحيات  استخدام  إلى  باإلضافة 
امل��ن��اط��ق  إل���ى  ل��ل��وص��ول  تعبئتها  س��ت��ت��م 

املعزولة.
وستتم، حسب املصدر ذاته، تعبئة موارد 

بشرية وتقنية ولوجستية مهمة.
وخ���ل���ص ال���ب���الغ إل����ى أن����ه س��ي��ت��م نشر 
ف������رق م��ت��خ��ص��ص��ة ت���ض���م ُم����س����اِع����دات 
للمؤسسة،  تابعني  وأط��ب��اء  اجتماعيات 
املعنية  القطاعات  مع  بالتنسيق  ستعمل 
االستجابة  أج��ل  من  احمللية،  والسلطات 
حل����اج����ي����ات امل����ن����اط����ق امل����ت����ض����ررة ف��ي 

أقاليم زاكورة وورزازات وتارودانت.

جاللة امللك: ال ميكن كسب معركة املناخ في 
منطقة الساحل إال بالتعبئة املثلى للموارد 

الذاتية لدولها وبدعم مالي دولي
 

املناخ  معركة  كسب  ال ميكن  أنه  السادس،  محمد  امللك  اجلاللة  أكد صاحب   - أبابا  أدي��س 
في منطقة الساحل إال بالتعبئة املثلى للموارد الذاتية لدولها، مشددا جاللته على ضرورة 
احلرص على اقتران ذلك بدعم مالي دولي يرقى إلى مستوى تطلعات خطة الساحل لالستثمار 

في املناخ.
ال��دورة  في  املشاركني  إل��ى  اجلمعة  اليوم  وجهها  التي  الرسالة  في  امللك،  جاللة  وأوض��ح 
الذي  الساحل،  مبنطقة  اخلاصة  املناخ  للجنة  واحلكومات  ال��دول  رؤس��اء  ملؤمتر  الثانية 
»اخلطوة  على  يستند  األساسي  املطلب  هذا  أن  أبابا،  بأديس  اليوم اجلمعة  أشغاله  افتتح 
التاريخية التي تكللت بها القمة السابعة والعشرون، ملؤمتر األطراف )كوب 27(، واملتمثلة 
املناخية«. األزم��ة  ج��راء  املتفاقمة،  واألض��رار  اخلسائر  عن  للتعويض  إح��داث صندوق   في 
أن  إل��ى   ، أخنوش  عزيز  احلكومة  رئيس  تالها  التي  الرسالة  في  اجلاللة،  وأش��ار صاحب 
التوقعات تشير إلى أن تقلبات مناخية بالغة الشدة، ستشكل تهديدا مباشرا حلياة نحو 118 
مليون إفريقي، من الفئات األكثر فقرا، بحلول 2030، مضيفا أنه يرتقب أن تتسع دائرة الفقر 
داخل مجموعة دول الساحل اخلمس، لتشمل بحلول 2050، أعدادا إضافية، قدرت ب� 13.5 
مليون شخص. وأضاف جاللة امللك أنه بالرغم من هذه احلصيلة املهولة إال أن »قارتنا لم 

تتوصل إلى غاية سنة 2020 إال بِ� %12 من التمويالت املناخية الدولية«.
وذكر صاحب اجلاللة ، في هذا الصدد، بحرص املغرب على الوفاء بتعهداته عبر الدعم الذي 
يقدمه للجنة املناخ اخلاصة مبنطقة الساحل، سواء فيما يتعلق بتعزيز القدرات، واملساعدة 
املتعلقة  الالزمة الستكمال خطتها  دراسات اجلدوى  إعداد  املالي، من أجل  والدعم  التقنية، 

باالستثمار املناخي.
توفر  فتئت  م��ا  امل��وق��ف،  ب��ه��ذا  منها  ال��ت��زام��ا  امل��غ��رب��ي��ة،  اململكة  أن  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وأض���اف 
بنفس  عملها،  مواصلة  على  عازمة  وهي  اللجنة،  مهام  ألداء  الضرورية  التقنية  املساعدة 
 احلرص واإلص��رار، من أجل استكمال تنفيذ خارطة الطريق املوكولة إليها في هذا الشأن.
وبعد أن أشار جاللته إلى الصعاب التي ما زالت تعيق العمل اإلفريقي، الرامي إلى مواجهة 
حتديات األزمة املناخية، أشاد  صاحب اجلاللة ب« النهج احلكيم الذي ارتضيناه، نحن القادة 

األفارقة، أال وهو نهج العمل اإلقليمي القائم على التنسيق والتشاور«.
اإلفريقية  املناخ  جل��ان  عقدته  ال��ذي  املستوى  رفيع  االجتماع  أن  اجلاللة  صاحب  وأض��اف 
مب��ب��ادرة   ،)27 )ك���وب  األط���راف  مل��ؤمت��ر  والعشرين  السابعة  ال���دورة  ه��ام��ش  على  ال��ث��الث، 
م���ن ال��رئ��ي��س م��اك��ي س����ال، وال��رئ��ي��س س��اس��و ن��غ��ي��س��و، ي���ع���دان جت��س��ي��دا ل��ه��ذه امل��ق��ارب��ة 
مبستوى  االرت��ق��اء  ش��أن  م��ن  أن  على  جاللته  م��ش��ددا  تعزيزها،  ينبغي  ال��ت��ي  التضامنية 
من  امل��ش��ت��رك  عملنا  ان��س��ج��ام  »ي��ع��زز  أن  ال��ث��الث،  للجان  اإلداري����ة  الهياكل  ب��ني  التنسيق 
 أج���ل ق���ارة تتمتع ب��ق��درة أك��ب��ر ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ت��غ��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة وال��ت��ص��دي آلث��اره��ا«.
وخلص جاللة امللك إلى التأكيد على أن »االلتزامات التي قطعناها على أنفسنا، مبناسبة قمة 
والعشرين  الثانية  القمة  على هامش   ،2016 في  املنعقدة مبراكش  األولى،  اإلفريقية  العمل 
ملؤمتر األطراف )كوب 22(«، ستظل نبراسا ينير »طريق جهودنا من أجل ضمان صمود قارتنا 

في وجه التحديات املناخية، وحتقيق طموحات األجيال اإلفريقية املستقبلية«.

بتعليمات ملكية سامية، مؤسسة محمد اخلامس للتضامن تطلق عملية مساعدة 
عاجلة لفائدة السكان املتضررين من موجة البرد والتساقطات الثلجية
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العدد 298 <  من 1 الى 15 مارس   2023

الواسعة  ب��اإلص��الح��ات  النمسا  أش���ادت 
ال��ت��ي أط��ل��ق��ه��ا امل���غ���رب ب��ق��ي��ادة ص��اح��ب 
والهادفة  ال��س��ادس،  محمد  امللك  اجلاللة 
املغربيني  واالقتصاد  املجتمع  جعل  إل��ى 

أكثر انفتاحا ودينامية.
وج�����اء ف���ي إع�����الن م��ش��ت��رك ص����در عقب 
اج��ت��م��اع، ال��ي��وم ال��ث��الث��اء ب��ال��رب��اط، بني 
رئيس احلكومة عزيز أخنوش واملستشار 
أن  نيهامر،  ك��ارل  النمساوي،  الفيدرالي 
“النمسا تشيد باإلصالحات الواسعة التي 
اجلاللة  صاحب  بقيادة  امل��غ��رب،  أطلقها 
امللك محمد السادس، والهادفة إلى جعل 
املجتمع واالقتصاد املغربيني أكثر انفتاحا 
وأكثر دينامية، والسيما بفضل، النموذج 
التنموي اجلديد واجلهوية املتقدمة، وكذا 

متكني النساء والتنمية املستدامة”.
وأب�����رز اإلع�����الن امل��ش��ت��رك أن امل��س��ت��ش��ار 
ال��ن��م��س��اوي ه��ن��أ امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة على 
النجاح الذي حققه املنتدى الدولي التاسع 
ملنظمة األمم املتحدة لتحالف احلضارات، 

نونبر  ف��ي  ف��اس  مدينة  احتضنته  ال���ذي 
محمد  امللك  ري��ادة جاللة  وعلى  امل��اض��ي، 

السادس الراسخة في هذا املجال.
ارتياحهما  عن  والنمسا  املغرب  وأع��رب 
البلدين  ال��ت��ي جت��م��ع  ال��ع��الق��ات  جل����ودة 
وال��ت��ي ع��رف��ت خ���الل ال��س��ن��وات األخ��ي��رة 

دينامية قوية وتقدما مضطردا.
ال��ف��ي��درال��ي  إل����ى أن امل��س��ت��ش��ار  ي���ش���ار 
بزيارة  يقوم  نيهامر،  ك��ارل  النمساوي، 
رسمية إلى املغرب يومي 27 و28 فبراير 
املستوى،  رفيع  وف��د  رأس  على  اجل���اري، 
ب����دع����وة م����ن رئ���ي���س احل���ك���وم���ة، ع��زي��ز 

أخنوش.
وتندرج هذه الزيارة في إطار االحتفاء، يوم 
28 فبراير اجلاري، بالذكرى ال� 240 إلقامة 
العالقات الدبلوماسية بني البلدين، حينما 
اعتماده،  أوراق  املالك  بن عبد  قدم محمد 
كسفير للسلطان موالي محمد الثالث، إلى 
جاللة اإلمبراطور جوزيف الثاني، يوم 28 

فبراير 1783.

الرباط .. وزير التنمية اإلجتماعية النمسا تشيد باإلصالحات الواسعة حتت قيادة جاللة امللك محمد السادس
الفلسطيني يشيد بجهود املغرب 

املتواصلة في املجال اإلجتماعي
أش���اد   – ال����رب����اط 
وزي��������ر ال��ت��ن��م��ي��ة 
اإلج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 
ف�������ي احل����ك����وم����ة 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، 
أح��م��د م��ج��دالن��ي، 
ال����ي����وم اإلث����ن����ني، 
ب���ج���ه���ود امل���غ���رب 
امل����ت����واص����ل����ة ف��ي 
املجال اإلجتماعي، 
وذلك خالل زيارته 
للمركز اإلجتماعي 
ل��������أش��������خ��������اص 

املسنني بالرباط.
ك��م��ا ن���وه ال��وزي��ر 
بهذه  الفلسطيني، 
املناسبة، باجلهود 

الهامة التي يبذلها املغرب في مجال رعاية األشخاص املسنني من 
خالل مراكز توفر لهم وبشكل يومي شروط االحتضان املناسب 

في وسط عائلي.
واع��ت��ب��ر أن ل��ل��م��غ��رب وف��ل��س��ط��ني جت��رب��ة م��ش��ت��رك��ة ف���ي م��ج��ال 
و  ال��س��ن  لكبار  اخل��ص��وص  على  امل��ق��دم��ة  اإلجتماعية  اخل��دم��ة 
أن زيارته  املعنفات، مؤكدا  ذوي االحتياجات اخلاصه والنساء 
للمغرب فرصة إلستكشاف آفاق التعاون بني البلدين في مجال 

اخلدمة اإلجتماعية.
وأبرز السيد مجدالني أن زيارته لهذا املركز اإلجتماعي شكلت 
فرصة لإلطالع على جتربة املغرب في مجال رعاية املسنني من 
خالل تقدمي خدمات متنوعة لهذه الفئة من املجتمع، مؤكدا أهمية 
التجربة املغربية في مجال اخلدمة اإلجتماعية التي تسعى إلى 
عدة  عبر  وإدماجهم  املسنني  األشخاص  عيش  ظ��روف  حتسني 

أنشطة تهدف إلى مكافحة اإلقصاء.
من جانبه، قال خطار املجاهدي مدير التعاون الوطني، إن هذه 
الزيارة جاءت بعد التوقيع على اتفاقية إطار مع وزارة التضامن 
واإلدماج اإلجتماعي واألسرة تهم تعزيز التعاون بني البلدين في 

مجاالت التضامن واالدماج االجتماعي واألسرة.
الذي  املسنني  إي��واء  ملركز  الفلسطيني  الوزير  زي��ارة  أن  واعتبر 
أحدث من طرف مؤسسة محمد اخلامس للتضامن، كانت مناسبة 
ادم���اج وإي���واء وتقدمي  ف��ي مجال  امل��غ��رب  إلط��الع��ه على جتربة 

مختلف اخلدامات لصالح األشخاص املسنني.
وتأتي هذه الزيارة التي قام بها الوزير الفلسطيني رفقة الوفد 
وتقاسم  التعاون  وتعزيز  العالقات  تطوير  إطار  في  له  املرافق 
التجارب واخلبرات بني البلدين في مجال اخلدمات اإلجتماعية 

لأشخاص املسنني على وجه اخلصوص.
وج����رت ه���ذه ال���زي���ارة ب��ح��ض��ور ع���دد م��ن امل��س��ؤول��ني ب��ك��ل من 
مؤسسة التعاون الوطني ووزارة التضامن واإلدماج اإلجتماعي 

واألسرة.

مخطط  تعتبر  – أكدت النمسا أنها  الرباط 
احل���ك���م ال���ذات���ي ل��ل��ص��ح��راء، ال�����ذي ق��دم��ه 
وذات  جادة  “مساهمة   ،2007 سنة  املغرب 
التي  السياسية  العملية  ف��ي  م��ص��داق��ي��ة” 
تقودها األمم املتحدة، باعتباره أساسا حلل 

مقبول لدى كافة األطراف.
وأك����د ال��ب��ل��دان، ف��ي إع����الن م��ش��ت��رك ص��در 
بالرباط، بني  الثالثاء  اليوم  اجتماع،  عقب 
واملستشار  أخنوش  عزيز  احلكومة  رئيس 
الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، دعمهما 
جلهود املبعوث الشخصي لأمني العام لأمم 
وجهوده  ميستورا،  دي  ستافان  املتحدة، 
إلى  الهادفة  السياسية  العملية  ملواصلة 
حتقيق “حل عادل ودائم وسياسي ومقبول 
لدى األطراف”، وفقا لقرارات مجلس األمن 
املنصوص  واملبادئ  واأله��داف  الصلة  ذات 

عليها في ميثاق األمم املتحدة.
وف�������ي ه�������ذا ال�����س�����ي�����اق، أش��������اد امل����غ����رب 
القيم  دعمها  مواصلة  برغبة النمسا في 

لبعثة “املينورسو”.
يشار إلى أن املستشار الفيدرالي النمساوي، 
ك���ارل ن��ي��ه��ام��ر، ي��ق��وم ب��زي��ارة رس��م��ي��ة إل��ى 
املغرب يومي 27 و28 فبراير اجلاري، على 
رأس وفد رفيع املستوى، بدعوة من رئيس 

احلكومة، عزيز أخنوش.
وتندرج هذه الزيارة في إطار االحتفاء، يوم 
28 فبراير اجلاري، بالذكرى ال� 240 إلقامة 
البلدين، حينما  الدبلوماسية بني  العالقات 

اعتماده،  أوراق  املالك  عبد  بن  محمد  ق��دم 
إلى  الثالث،  للسلطان موالي محمد  كسفير 
 28 الثاني، يوم  جاللة اإلمبراطور جوزيف 

فبراير 1783.

الصحراء .. النمسا تعتبر مخطط احلكم الذاتي “مساهمة جادة وذات 
مصداقية” في العملية السياسية التي تقودها األمم املتحدة )إعالن مشترك(

الدار البيضاء – أشاد وفد مهم من مجلس الشيوخ 
ب��دور  ب��ال��دار البيضاء،  ال��ي��وم االث��ن��ني  األم��ري��ك��ي، 
تعزيز  ف��ي  ال��س��ادس  محمد  امللك  اجل��الل��ة  صاحب 
املنطقة وف��ي جميع  السالم واالزده���ار واألم��ن في 

أنحاء العالم.
وزي��ر  م��ع  اج��ت��م��اع  عقب  للصحافة  تصريح  وف��ي 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  اخلارجية  الشؤون 
السيناتور  قال  بوريطة،  ناصر  باخلارج  املقيمني 
تقديرنا  عن  نعرب   ” مينينديز،  بوب  الدميقراطي 
العميق جلاللة امللك محمد السادس اللتزامه بتعزيز 
العالقات بني الواليات املتحدة واملغرب، ودوره في 
وفي  املنطقة  في  واألم��ن  واالزده���ار  السالم  تعزيز 

العالم”.
جلنة  رئ��ي��س  وه��و  مينينديز،  السيناتور  وأب���رز 
الشؤون اخلارجية مبجلس الشيوخ األمريكي، أنه 
استعراض  بوريطة  السيد  مع  مت خالل احملادثات 
املتحدة  ال��والي��ات  جتمع  التي  القوية”  “العالقات 
وامل���غ���رب، وم��ن��اق��ش��ة ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي م��ن أج��ل 
التحديات  من  مجموعة  مشترك،  بشكل  “مواجهة، 

اإلقليمية والدولية”.
أق��رب وأق��دم  وبعد أن ذك��ر ب��أن املغرب يعد أح��د ” 
” حلفاء الواليات املتحدة، أشار املسؤول األمريكي 

إلى أن االجتماع شكل أيضا فرصة للتأكيد على أهمية 
الشراكة الثنائية “حول مجموعة من القضايا األمنية، 

وال سيما مكافحة اإلرهاب”.
وفي هذا الصدد ، قال السيناتور األمريكي إنه واثق 
من أن العالقات املغربية – األمريكية ” ال ميكن إال أن 

تتعزز أكثر في السنوات املقبلة”.
ك��م��ا ت��وق��ف ال��س��ي��د م��ي��ن��ي��ن��دي��ز ع��ن��د “ع�����ودة ال���دفء 
إل���ى ال��ع��الق��ات ب��ني امل��غ��رب وإس��رائ��ي��ل”، م��ؤك��دا أن 
للسالم  جديدة  فرصا  بالفعل  “تخلق  العالقات  ه��ذه 

واالزدهار”.
من جهته، أكد السيناتور اجلمهوري ليندسي غراهام، 
استقرار  قوة  املغرب  يعتبرون  احلزبني  أعضاء   ” أن 
“تتميز  اململكة  أن  مضيفا  مستقرة”،  غير  منطقة  في 

بكونها قوة مستقرة من أجل اخلير”.
ك��ارول��ي��ن��ا اجلنوبية،  ال��س��ي��ن��ات��ور ع��ن والي���ة  وأب����رز 
أقوى  “م��ن  تعد  وواشنطن  ال��رب��اط  بني  العالقات  أن 
العالقات التي تقيمها الواليات املتحدة األمريكية في 

املنطقة”.
من جهة أخرى، أشار السيناتور غراهام إلى أن سفير 
الواليات املتحدة باملغرب بونييت تالوار، باإلضافة إلى 
كونه من أقرب األشخاص إلى الرئيس جو بايدن، فإنه 

“يحظى باحترام أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي”.

وفد مهم من مجلس الشيوخ األمريكي يشيد بدور صاحب الجاللة الملك 
محمد السادس في تعزيز السالم واالزدهار في المنطقة والعالم
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سياسيون  وف��اع��ل��ون  دينية  شخصيات  أش���ادت 
التي  السامية  بالرعاية  إثيوبيون  وحمعويون 
السادس،  امللك محمد  بها صاحب اجلاللة  يحيط 
األفارقة،  والعلماء  الكرمي  القرآن  املؤمنني،  أمير 
وذلك في ختام النسخة الرابعة للمسابقة الوطنية 
التي نظمها  الكرمي،  القرآن  حلفظ وتالوة وترتيل 
بأديس أبابا فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء 

األفارقة بإثيوبيا.
اإلثيوبي  ال��ب��رمل��ان االحت���ادي  أك��د عضو  وه��ك��ذا، 
ال��س��ادس  محمد  م��ؤس��س��ة  أن  ال��ع��روس��ي  محمد 
والعناية  النبيلة  األعمال  تعكس  األفارقة  للعلماء 
ال��ت��ي ي��ح��ي��ط ب��ه��ا ص��اح��ب اجل��الل��ة امل��ل��ك محمد 
العلماء  ال��ل��ه،  حفظه  امل��ؤم��ن��ني،  أم��ي��ر  ال��س��ادس، 
حلفظ  جاللته  يوليه  ال���ذي  وااله��ت��م��ام  األف���ارق���ة، 

وتالوة وترتيل القرآن الكرمي.
وأش���ار ال��ن��ائ��ب واحمل��ل��ل اإلث��ي��وب��ي، ف��ي تصريح 
لوكالة املغرب العربي لأنباء، إلى أن أعمال جاللة 
تهدف  والتعايش،  التسامح  تكرس  التي  امل��ل��ك، 
الوسطية  إلى احلفاظ على اإلسالم باعتباره دين 
أمير  امللك،  إليه جاللة  دعا  لطاملا  الذي  واالعتدال 

املؤمنني.
وقال العروسي إن الشعب املغربي األصيل، حتت 
محمد  امللك  اجلاللة  لصاحب  املستنيرة  القيادة 
إلى  وحضارته  بثقافته  فخرنا  يصنع  ال��س��ادس، 
عن  معربا  اإلثيوبية،  والثقافة  احل��ض��ارة  جانب 
واجلديرة  املباركة  املبادرات  هذه  رؤية  في  رغبته 
األفارقة  العلماء  السادس  محمد  ملؤسسة  بالثناء 

في إثيوبيا تتعزز بشكل أكبر.
وأوضح أن األعمال التي تقوم بها اململكة املغربية 
م��ن ش��أن��ه��ا ت��ع��زي��ز أواص����ر األخ����وة ب��ني البلدين 
البعد  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  أن���ه  وال��ش��ع��ب��ني، مضيفا 
اجلغرافي، فإن املغاربة يحتلون مكانة خاصة في 

قلوب اإلثيوبيني.

ثابت  ب��ن  زاي���د  رئ��ي��س جمعية  أش���اد  م��ن جهته، 
الدين قاسم باجلهود  القرآن الكرمي، نور  لتحفيظ 
للعلماء  ال��س��ادس  محمد  مؤسسة  تبذلها  ال��ت��ي 
املؤمنني،  أمير  امللك،  رئاسة جاللة  األفارقة، حتت 
مشيرا إلى أن املنافسة حققت جناحا كبيرا بفضل 

املنافسة القوية بني املشاركني.

العربي  املغرب  لوكالة  في تصريح  قاسم،  وأع��رب 
امللك محمد  امتنانه لصاحب اجلاللة  لأنباء، عن 
النبيلة  امل��ب��ادرات  على  املؤمنني،  أمير  ال��س��ادس، 
جلاللته، وملؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة 
على اجلوائز املمنوحة للمشاركني وجلمعيته، وكذا 
تعالى  الله  إل��ى  متضرعا  ب��ه،  حظي  ال��ي  للتكرمي 
السلم  م��ن  مبزيد  املغربي  الشعب  على  ينعم  أن 

واالزدهار.
من جانبه أكد رئيس فرع مؤسسة محمد السادس 
كمال  آدم  الشيخ  إثيوبيا،  ف��ي  األف��ارق��ة  للعلماء 
مرة  ألول  تنظم  التي  املسابقة  هذه  أهمية  محمد، 

في إثيوبيا.
ورفع الشيخ آدم كمال محمد، بهذه املناسبة، أكف 
يحفظ صاحب  أن  وج��ل  عز  املولى  إل��ى  الضراعة 
اجل��الل��ة امل��ل��ك محمد ال���س���ادس، أم��ي��ر امل��ؤم��ن��ني، 
األمير موالي  العهد  امللكي، ولي  السمو  وصاحب 
م��والي  األم��ي��ر  امللكي  السمو  وص��اح��ب  احل��س��ن، 

رشيد وكافة أفراد العائلة امللكية الشريفة.
كما تضرع الشيخ آدم كمال محمد إلى الله تعالى 
اململكة  على  واالزده�����ار  التنمية  نعمة  ي��دمي  أن 

املغربية.
في  املغرب  سفيرة  بحضور  املسابقة  هذه  وج��رت 
محمدي،  علوي  نزهة  السيدة  وجيبوتي،  إثيوبيا 
في  اإلسالمية  للشؤون  األع��ل��ى  املجلس  ورئ��ي��س 
إثيوبيا إبراهيم توفا، وممثل األديان في إثيوبيا، 
إث��ي��وب��ي��ني، وشخصيات  وب��رمل��ان��ي��ني  وم��س��ؤول��ني 

أخرى.

املسابقة القرآنية بأديس أبابا.. إشادة عالية بالرعاية امللكية بالقرآن الكرمي والعلماء األفارقة

اخلارجية  الشؤون  وزير  أكد 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
امل��ق��ي��م��ني ب����اخل����ارج، ن��اص��ر 
فبراير   28 الثالثاء  بوريطة، 
وج����ود  ب����ال����رب����اط،   ،2023
العالقات  إرادة قوية لتطوير 
امل��غ��رب��ي��ة-ال��ن��م��س��اوي��ة في 
جميع املجاالت؛ الدبلوماسية 
واالجتماعية  واالق��ت��ص��ادي��ة 

واألمنية والثقافية.
وأش����ار ب��وري��ط��ة، ف��ي ن��دوة 
ب��ع��د  ع���ق���ده���ا  ص��ح��ف��ي��ة مت 
اس��ت��ق��ب��ال��ه ن���ائ���ب ال���وزي���ر 

األوروب��ي��ة  للشؤون  الفيدرالي 
لونسكي،  بيتر  النمساوي،  والدولية 
العالقات  تطوير  في  رغبة  وج��ود  إلى 
النمسا  تكون  أن  منطلق  من  الثنائية 
سوق  إل��ى  للوصول  للمغرب  أرض��ي��ة 
يكون  وأن  وال��ب��ل��ق��ان،  أوروب����ا  ش���رق 
إل��ى  ل��ل��ول��وج  للنمسا  م��دخ��ال  امل��غ��رب 

السوق اإلفريقية بالدرجة األولى.
وباإلضافة إلى وجود رغبة في تطوير 
ال��ت��ع��اون األم���ن���ي مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��ط��رف 
واإلره�������اب، ي��ض��ي��ف وزي����ر ال��ش��ؤون 
اخلارجية، توجد كذلك رغبة في تطوير 
وجود  إلى  مشيرا  القنصلي،  التعاون 
البلدين  ب��ني  املشترك  ل��إلع��الن  ملحق 
املجال  ه��ذا  ف��ي  التعاون  ع��ن  يتحدث 

البلدين  رغبة  على  التأكيد  خ��الل  من 
والتعامل  السرية  الهجرة  في مكافحة 

بشكل سريع في هذا املجال.
كلمته،  ف��ي  ب��وري��ط��ة،  ال��وزي��ر  واعتبر 
جلمهورية  الفيدرالي  املستشار  زيارة 
الوزير  ونائب  نيهامر،  ك��ارل  النمسا 
الفيدرالي للشؤون األوروبية والدولية 
وال��وف��د  لونسكي،  بيتر  ال��ن��م��س��اوي، 
قفزة  تشكل  ل��ل��م��غ��رب،  لهما  امل���راف���ق 
الثنائية  العالقات  في  جديدة  نوعية 

بني اململكة املغربية والنمسا.
وأوضح، أن هذا الزيارة، التي تندرج 
ف��ي إط���ار االح��ت��ف��ال ب��ال��ذك��رى ال����240 
إلق��ام��ة ال��ع��الق��ات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة بني 
من  ملجموعة  مهمة  والنمسا،  املغرب 

االع���ت���ب���ارات، ت��ت��ج��ل��ى في 
جاللة  رؤي���ة  جتسد  كونها 
في  ال���س���ادس  محمد  امل��ل��ك 
ت��ن��وي��ع ال���ش���راك���ات داخ���ل 
أوروب�������ا وداخ������ل االحت����اد 
األوروب����ي، واالن��ف��ت��اح على 
االحت��اد  داخ��ل  جديدة  دول 

ليست قريبة جغرافيا.
ول��ف��ت إل��ى أن امل��غ��رب، بدأ 
بتعليمات  س���ن���وات،  م��ن��ذ 
هذه  م��ن  ب��االق��ت��راب  ملكية، 
ال���دول امل��وج��ودة ف��ي وسط 
وش������رق أوروب����������ا، ب��ه��دف 
ت���ن���وي���ع ال����ش����راك����ات داخ����ل 

االحتاد األوروبي.
وفق  الزيارة،  هذه  أهمية  تتجلى  كما 
ملستشار  األول���ى  كونها  ف��ي  بوريطة، 
منساوي إلى املغرب، “رغم أن العالقات 
بني البلدين تاريخية بالنظر لالحتفال 
ب��ال��ذك��رى ال�������240 إلق���ام���ة ال��ع��الق��ات 
والنمسا،  امل��غ��رب  ب��ني  الدبلوماسية 

التي تعود ل�28 فبراير 1783”.
وأش����ار، ف��ي ه��ذا اإلط����ار، إل��ى وج��ود 
حوار استراتيجي وقطاعي في املجال 
االقتصادي واالجتماعي، بني البلدين، 
ف���ض���ال ع����ن ت����ع����اون ع���ل���ى امل��س��ت��وى 
الثقافي، وتعزيز التعاون على املستوى 

البرملاني.

بالغ احتجاجي لفيدرالية الناشرين
 نعم لتحسني أوضاع املوارد البشرية ،

ال القصاء املنظمة األكثر متثيلية  
 

امل��غربية لناشري الصحف، بإقدام الوزير املكلف بقطاع  الفيدرالية  فوجئنا، في 
التواصل على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد، إلى لقاء مع النقابة الوطنية 
للصحافة امل�غربية، جرى مبقر الوزارة، وحتت إشراف الوزير ومساعديه، وذلك 
التنظيم  للفيدرالية،  دع��وة  أي  توجه  ولم  اجتماعي،  اتفاق  على  التوقيع  بغاية 
التاريخي واألكثر متثيلية لناشري الصحف املغاربة، خصوصا  أن الفيدرالية هي 
التي كانت قد وقعت االتفاقية اجلماعية اجلاري العمل بها اآلن، وكانت حاضرة 
في مختلف املشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها 

للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملني والعامالت باملنشآت الصحافية.
هذا السلوك املقترف من لدن قطاع التواصل، تعتبره الفيدرالية املغربية لناشري 
الصحف تطاوال حكوميا غير قانوني على صالحيات ليست موكلة لها أصال، ذلك 
أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بني ممثلي املأجورين وممثلي املقاوالت، بعد 
مفاوضات وتوافقات بكامل االستقاللية واحلرية، كما أن التمثيلية يحددها القانون 

واملنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميوالت الوزير وصداقاته.
وتعتبر الفيدرالية أن ما أقدمت عليه الوزارة ميثل، فضال عما سبق، استهدافا 
واضحا ومباشرا للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما متثله من قيم مهنية رفيعة في 
خدمة املجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف املقاوالت الوطنية 
واجلهوية التي متثلها، والتي يقدر عددها بحوالي ثالثمائة في املركز وفي عشرة 
كلها  وملفاتها  قوائمها  ال��وزارة  لدى  أودع��ت  أن  للفيدرالية  فروع جهوية، سبق 

وتأكيد عضويتها في الفيدرالية.
إن ما أقدمت عليه الوزارة يندرج ضمن سلوكات أخرى اقترفتها من قبل، وهي 
الهيئات  مع  التعامل  وفي  احل��وار،  في  اجلدية  وغياب  االستخفاف  على  حتيل 

املهنية.
إن الفيدرالية امل��غربية لناشري الصحف، إذ تأسف لهذه اخلطوة الطائشة وغير 
املسؤولة، تعتبر أن إبعاد الفيدرالية من النقاش والتفاوض ثم التوقيع على أي 
اتفاق اجتماعي يكشف عن جهل بالقانون، وعن إمعان الوزارة في االرمتاء نحو 

املجهول، وعن إفراغ احلوار من كامل اجلدية املطلوبة فيه.
لم توقع عليه، مع تشديدها  اتفاق  أنها غير معنية بأي  الفيدرالية  ولهذا تعتبر 
عدم جعل  إلى  وتدعو  البشرية،  ملواردها  املعتبر  امل��ادي  التحسني  مع  أنها  على 
حسابات  إلى  مرتهن  للدميوقراطية  بالنسبة  حيوي  لقطاع  الكبرى  االنتظارات 

أنانية صغيرة.
< عن املكتب التنفيذي

املغرب-النمسا: إرادة قوية لتطوير العالقات الثنائية

تعهد م��ان��وي��ل خ��وس��ي��ه أل��ب��اري��س، وزي��ر 
ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة واالحت����اد األوروب���ي 
في  يتدخل”  ب����”أال  اإلس��ب��ان��ي،  وال��ت��ع��اون 
قضية الصحراء املغربية، مؤكدا أن “مدريد 
مقتنعة باملركزية املطلقة لأمم املتحدة في 

البحث عن حل”.
واالحت��اد  اخلارجية  الشؤون  وزي��ر  وأورد 
األوروب������ي وال���ت���ع���اون اإلس���ب���ان���ي، خ��الل 
اإلسباني،  الشيوخ  مجلس  عقدها  جلسة 
أم��س االث��ن��ني، أن��ه “يجب ع��دم اخللط بني 
مؤكدا  املتحدة”،  األمم  ودور  إسبانيا  دور 

التي  املتحدة هي  “األمم  أن  الصدد  في هذا 
يجب أن تقترح احلل لهذا النزاع، وما يتعني 
ال��ق��رارات  دع��م  ه��و  تفعله  أن  إسبانيا  على 

األممية”.
رئيس  شدد  املعارضة،  انتقادات  على  وردا 
الدبلوماسية اإلسبانية على أن “موقف مدريد 
بشأن الصحراء حتكمه مصالح عليا”، مبرزا 
الذاتي  احلكم  مقترح  تعتبر  “إسبانيا  أن 
“األساس األكثر جدية ومصداقية وواقعية”.

وط���ال���ب مم��ث��ل��و احل����زب ال��ش��ع��ب��ي ب��ت��ق��دمي 
ملوقف  امل��ف��اج��ئ  التغير  ب��ش��أن  توضيحات 
إسبانيا بشأن نزاع الصحراء املغربية، قبل 
اإلسباني  احلكومي  املسؤول  عليهم  يرد  أن 
بأن “اجلواب يوجد في خارطة الطريق التي 

تضمنها بيان أبريل 2022”.
أسئلة  على  رده  معرض  في  ألباريس،  وأقر 
ال���ن���واب، ب���أن إس��ب��ان��ي��ا م��ع األمم امل��ت��ح��دة، 
وبجانب األمم املتحدة، وخلف األمم املتحدة”، 
األمني  غوتيريس،  أنطونيو  أبلغ  أنه  مذكرا 
العام لأمم املتحدة، وستافان دي ميستورا، 
املبعوث اخلاص للسمؤول األممي ذاته إلى 
مدريد  مبوقف  امل��اض��ي،  السبت  الصحراء، 

اجلديد.
وش���دد وزي���ر ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة واالحت���اد 
األوروبي والتعاون اإلسباني على أن “األمم 
الصراع  دعمنا حلل  على  املتحدة ستحصل 
املستمر منذ أكثر من نصف قرن”، معتبرا أن 

“نزاع الصحراء طويل بدون حل”.
نفسه  عن  ألباريس  خوسيه  مانويل  وداف��ع 

حتسن  أن  مبرزا  املعارضة،  انتقادات  ضد 
أفاد  قد  املغرب  مع  الدبلوماسية  العالقات 
ومليلية.  وسبتة  واألن��دل��س  الكناري  ج��زر 
ال��ذي  اجل��ار  م��ع  الطيبة  العالقة  إن  وق��ال 
تعبيره،  وفق  البرية،  احل��دود  معه  تشترك 
أن  للمعارضة  ينبغي  دول��ة”  “سياسة  هي 

تصاحب احلكومة فيها.
على  اجل��دي��دة  السياسة  ه��ذه  رك���زت  وق��د 
سبتة  ملعابر  والتدريجي  املنظم  “االنفتاح 
إنشاء  ه��و  إليه  تسعى  م��ا  وأن  ومليلية” 
“منطقة ازده����ار م��ش��ت��رك م��ن خ���الل تدفق 
ل��ل��ب��ض��ائ��ع إل���ى جانبي  ق��ان��ون��ي وم��راق��ب��ة 

حدود”.
بيدرو  قبل  م��ن  امل��غ��رب  م��ع  ال��ت��ق��ارب  وأدى 
س��ان��ش��ي��ز، رئ���ي���س احل��ك��وم��ة اإلس��ب��ان��ي��ة، 
واالع����ت����راف مب��ق��ت��رح احل���ك���م ال���ذات���ي في 
أرب��ع��ة عقود  م��ن  أكثر  إل��ى كسر  ال��ص��ح��راء 
العقد من احلياد اإلسباني في هذا  ونصف 

الشأن.
قد منع، في  املغرب  ك��ان  ذات��ه  السياق  وف��ي 
البضائع عبر اجلمارك  2020، حركة  مارس 
وبسبب  “ك���ورون���ا”.  ف��ي��روس  تفشي  ج���راء 
غالي،  إبراهيم  استقبال  خلفها  التي  األزمة 
زعيم اجلبهة االنفصالية، تقرر استمرار قرار 

املنع.

وزير اخلارجية اإلسباني يؤكد مصداقية مقترح احلكم الذاتي في الصحراء املغربية
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العدد 298 <  من 1 الى 15 مارس   2023

أخنوش يستقبل الرئيس املدير العام ملجموعة 
التعاضدية الفالحية املغربية للتأمني

 

 22 استقبل رئيس احلكومة، عزيز أخنوش، يوم األربعاء 
فبراير 2023 بالرباط، هشام بلمراح، الرئيس املدير العام 
ملجموعة التعاضدية الفالحية املغربية للتأمني والتعاضدية 

املركزية املغربية للتأمني.
وع��ق��د ال��ط��رف��ني اج��ت��م��اع ت��ط��رق خ��الل��ه رئ��ي��س احلكومة 
تلعبه مؤسسة  ال��ذي  احمل��وري  وال��دور  العامة  للتوجهات 
قطاع  تطوير  في   ، للتأمني  املغربية  الفالحية  التعاضدية 

الفالحة ومواكبة  الفالحني.
كما كان االجتماع فرصة للحديث عن أهمية تعزيز وتقوية 
و  تنمية  في  للتأمني  املغربية  الفالحية  التعاضدية  دور 

مواكبة املشاريع الفالحية ببالدنا.

السنوي  التربوي  العمل  لبرنامج  تفعيال    
2022- ال��دراس��ي  املوسم  برسم  للمؤسسة 
الوطني  باليوم  االحتفال  اط��ار  2023،وف���ي 
من   18 ي��ص��ادف  ال���ذي  ال��ط��رق��ي��ة  للسالمة 
“السالمة  شعار  وحتت  سنة،  كل  فبرايرمن 
مؤسسة  وت��رب��ي��ة”،ن��ظ��م��ت  س��ل��وك  الطرقية 
“ب�����ن ع����اش����ر” ال����ي����وم االرب�����ع�����اء، أن��ش��ط��ة 
متعلميها  ل��ف��ائ��دة  وت��رف��ي��ه��ي��ة  حتسيسية 
السالمة  قواعد  حول  ومتعلماتها،متحورت 

الطرقية .
بحضور  املناسبة  بهذه  االحتفال  متيز  وقد 
وازن ملجموعة من الشخصيات أولهم املدير 
مبكناس  الوطنية  التربية  ل��وزارة  اإلقليمي 
محمد الغوري، جمعية االحتاد الوطني لنساء 
املغرب برئاسة األخت خديجة كوعارا، هيئة 
املساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع لدن 
جماعة مكناس ،وأيضا جمعية املنار للتنمية 
شاف،جمعية  بشرى  رئاسة  حتت  البشرية 
الكرامة للمراة والطفل للتكافل حتت رئاسة  
امل��درس��ي  االم���ن  و خللية   ، زري��ك��ي  خديجة 
الذين حضروا لتاطير التالميذ حول السالمة 
في  االع��الم  رج��ال  مشاركة  ،بجانب  الطرقية 
تغطية هذا احلدث و الذين متثلوا في منبر 

مغرب املواطنة،وبالدي نيوز ،وميديا 15.
مدير  جانب  الى  مشكورين  تفضلوا  والذين 

املؤسسة  واط���ر  اك��رم��ني  محسن  امل��ؤس��س��ة 
التعليمية بتاطير فقرات اليوم االحتفالي.

الفقرات  االحتفال  برنامج  تضمن  وق��د  ه��ذا 
التالية 

1.افتتاح احلفل
و  املتعلمني  اداء  م��ن  فنية  ف��ق��رات  2.ع���رض 
املتعلمات بتاطير من اساتذتهم واستاذاتهم.

3. تنظيم ورشات نظرية توعوية.
4.تنظيم ورشة تطبيقية توعوية.

5.اجراء مسابقات تربوية ملختلف املستويات 

حول قواعد السالمة الطرقية.
6.اختتام اليوم االحتفالي بتتويج املتميزين 

واملتميزات.
وف���ي���م���ا ي���ل���ي ت��ف��اص��ي��ل م��خ��ت��ل��ف ف���ق���رات 
لكافة  واالمتنان  الشكر  جزيل  االحتفال،مع 
ولعناصر  مجهوداتهم  على  التربوية  االطر 

االم�����ن ال���وط���ن���ي ال���ذي���ن ل���م ي����ت����رددوا في 
احملطة  ه��ذه  ف��ي  للمساهمة  ال��دع��وة  تلبية 

التوعوية.
وفي حديث السيد املدير اكرمني الذي اعطى 
كلمته ملجموعة من املنابر االعالمية ،والذي 
التي  للجمعية  املهم  احلضور  ب��دوره  شكر 
اطرت هذا النشاط وملواكبة السيد االقليمي 
للحفل،منددا بالدور الفعال خللية االمن على 
ما يبدلونه من جهدهم املتواصل باالستباقية 
ل��ل��وق��اي��ة م���ن م��خ��اط��ر ال��ط��ري��ق وح����وادث 

االحتفاء  من  املغزى  بعدها  السير،ليوضح 
الطرقية،باعتباره  للسالمة  الوطني  باليوم 
مناسبة للوقوف وقفة تامل في افة حوادث 
ال��ت��ي تخلف وراءه����ا س��ن��وي��ا االف  ال��س��ي��ر 
فئة  في  واملعاقني،السيما  واجلرحى  القتلى 
احترامهم  ع��دم  او  جهلهم  بسبب  االط��ف��ال 

مباشرة  الطرقية،ليؤكد  ال��س��الم��ة  ل��ق��واع��د 
للسالمة  اليوم  انشطة  ستار  اس��دل  بعدما 
الطرقية باملؤسسة على اساس البداية لعمل 
بالسالمة  املعنية  امل��وض��وع��ات��ي��ة  االن��دي��ة  

الطرقية.
 < احملرر الصحفي:د.عبد االله حلمني.

الصحفية املعتمدة /املتدربة احلاصلة على 
ديبلوم معهد الصحافة :رميساء شكراني.
املصور الفوتوغرافي :موالي يوسف 
بلغماري

االحتفال باليوم الوطني للسالمة الطرقية 2023  

ترأس رئيس احلكومة السيد عزيز أخنوش، 
بالرباط،   2023 فبراير   20 اإلثنني  اليوم 
لتبسيط  الوطنية  للجنة  الثالث  االجتماع 
بحضور  اإلداري����ة،  واإلج�����راءات  املساطر 
الوافي  السيد عبد  الداخلية،  كل من وزير 
السيد  للحكومة،  ال��ع��ام  واألم���ني  لفتيت، 
محمد حجوي، والوزير املنتدب لدى رئيس 
وااللتقائية  باالستثمار  املكلف  احلكومة 
السيد  ال��ع��م��وم��ي��ة،  ال��س��ي��اس��ات  وت��ق��ي��ي��م 
لدى  املنتدبة  وال��وزي��رة  ج��ازول��ي،  محسن 
الرقمي  باالنتقال  املكلفة  احلكومة  رئيس 

وإصالح اإلدارة، السيدة غيثة مزور.
اخلصوص  على  االجتماع  هذا  وُخصص 
للمصادقة على الصيغة املبسطة للقرارات 
 اإلداري��ة، التي تتم دراستها على مستوى 
باإلضافة  لالستثمار،  اجل��ه��وي��ة  امل��راك��ز 
مقتضيات  تنفيذ  استعراض  حصيلة  إلى 
55-19 املتعلق بتبسيط املساطر  القانون 

واإلجراءات اإلدارية.  
السيد  احلكومة،  رئيس  أكد  له  كلمة  وفي 
للعمل  أن احلكومة تسعى  عزيز أخنوش، 
واإلمكانيات  اجل��ه��ود  كافة  تسخير  على 
إلجناح ورش تبسيط املساطر واإلجراءات 
للتعليمات  ت��ن��ف��ي��ذا  ب���ب���الدن���ا،  اإلداري�������ة 

الله، في  السامية لصاحب اجلاللة نصره 
هذا املجال.

ودع�����ا ال��س��ي��د رئ���ي���س احل���ك���وم���ة جميع 
املتدخلني من إدارات ومؤسسات عمومية، 
املعنية،  الهيئات  وباقي  ترابية  وجماعات 
ل��الن��ك��ب��اب ع��ل��ى إع�����داد ج��ي��ل ج��دي��د من 
املساطر  بتبسيط  املتعلقة  اإلص��الح��ات 
اإلدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، 
يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني 
للمعلومات والوثائق بني اإلدارات، قاعدة 
لإلصالح احلقيقي لورش تبسيط املساطر 
املواطنني  وان��ت��ظ��ارات  تتماشى  اإلداري���ة 
واملستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية 

في تأطير عمل املرافق العمومية.
املنتدبة  الوزيرة   قدمت  االجتماع  وخالل 
باالنتقال  املكلفة  احل��ك��وم��ة  رئ��ي��س  ل���دى 
تطرقت  عرضا  اإلدارة،    وإص��الح  الرقمي 
القانون، حيث  هذا  تنفيذ  خالله حلصيلة 
إداري���ا  ق���رارا   22 تبسيط  مت  أن��ه  كشفت 
 CRI اإللكترونية  املنصة  عبر  ورقمنته 
ش��أن��ه  م���ن  ال�����ذي  األم�����ر  ه���و  و   ،invest
للمستثمرين  املطلوبة  ال��وث��ائ��ق  تقليص 
حذف  سيتم  حيث  امل��ائ��ة،  ف��ي   45 مبعدل 
فيما  املطلوبة  الوثائق  م��ن  امل��ائ��ة  ف��ي   60

و  االس��ت��ث��م��ار،  م��ش��اري��ع  مقبولية  ي��خ��ص 
بشأن  املطلوبة  الوثائق  من  املائة  في   50
تعبئة الوعاء العقاري، و33 في املائة من 
الوثائق املطلوبة في رخص التعمير، و45 
في املائة من الوثائق املطلوبة في رخص 

االستغالل.
وك��ش��ف��ت ال���وزي���رة أن���ه م��ن أج���ل تقليص 
بنسبة  املستثمرين  من  املطلوبة  الوثائق 
تقنيات  خمس  مت  اعتماد  امل��ائ��ة،  ف��ي   45
الوثائق  تعويض بعض  تبسيطية، تشمل 
املطلوبة مبعلومات يصرح  بها املستثمر، 
وتوفير اإلدارة لبعض الوثائق بدل طلبها 
بعض  الوثائق  واستكمال  املستثمر،  من 
بعد احلصول على موافقة اللجنة، وحذف 
وتعويض  امل��ب��ررة،  غير  ال��وث��ائ��ق  بعض 
 م��ج��م��وع��ة م���ن ال���وث���ائ���ق ب��ن��م��اذج م��ع��دة 

مسبقا. 
إلى مواصلة  التطرق  ومت خالل االجتماع 
ت��ط��وي��ر ال���ب���واب���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��س��اط��ر 
 ،»Idarati.ma  « اإلداري�����ة  واإلج������راءات 
على  التبسيطية  اإلج��راءات  تنفيذ  وتتبع 
أربعة مشاريع  الواقع، واستعراض  أرض 
مراسيم، مع حتديد أجل نهاية شهر مارس 

املقبل من أجل املصادقة عليها

 رئيس احلكومة يترأس االجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية:
املائة. في   45 مبعدل  للمستثمرين  املطلوبة  الوثائق  • تقليص  إداريا  ورقمنته؛  قرارا   22 • تبسيط 

لقاء بزاكورة تخليدا للذكرى الـ 65 لزيارة جاللة 
املغفور له محمد اخلامس حملاميد الغزالن

زاكورة – مت، يوم اجلمعة، مبقر عمالة إقليم زاكورة، تنظيم لقاء مبناسبة 
تخليد الذكرى ال� 65 للزيارة التاريخية جلاللة املغفور له محمد اخلامس 

حملاميد الغزالن يوم 25 فبراير 1958.
فؤاد  زاك���ورة،  إقليم  عامل  ال��ذي حضره  اللقاء،  ه��ذا  له خ��الل  كلمة  وف��ي 
التحرير،  جيش  وأعضاء  املقاومني  لقدماء  السامي  املندوب  أكد  حجي، 
قام  التي  التاريخية  للزيارة  ال65  الذكرى  تخليد  أن  الكثيري،  مصطفى 
بها بطل التحرير واالستقالل والوحدة جاللة املغفور له محمد اخلامس 
إلى امحاميد الغزالن، جتسيد للروابط املتينة التي جتمع العرش  العلوي 

بالشعب املغربي.
وأضاف أن القرار املتبصر جلاللة املغفور له امللك محمد اخلامس، بزيارة 
هذه الربوع من اململكة، جسد حنكة جاللته وبعد نظره وبلور عزم املغرب 
املستقل على مواصلة مسيرته التحررية وثباته وإصراره ونضاله الوطني 

سعيا إلى استكمال وحدته الترابية.
وأبرز السيد الكثيري أن هذا احلدث شكل بداية لتعبئة وطنية شاملة من 
أجل حتقيق طموحات وتطلعات الشعب املغربي، بإجماع أطيافه وفئاته 

السياسية واالجتماعية والثقافية على حتقيق الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف أن زيارة جاللة املغفور له محمد اخلامس حملاميد الغزالن، متيزت 
استكمال  مسار  في  ب��ارزة  محطة  شكل  ال��ذي  التاريخي  امللكي  بخطابه 
الوحدة الترابية، مضيفا أنه أكد حقيقة واحدة، ال ميكن ألي أحد إنكارها، 

هي مغربية الصحراء، وتشبث املغاربة بوطنهم.
على  دليال  أيضا  كانت  امللكية  ال��زي��ارة  ه��ذه  أن  السامي  املفوض  وأش��ار 
العلوي  والعرش  الصحراوية  القبائل  بني  جمعت  التي  القوية  الروابط 
املجيد، وتأكيدا على انخراطها القوي في مسيرة النضال واملقاومة ضد 

االحتالل.
التحرير  جيش  خاضها  التي  البطولية  املعارك  أن  الكثيري  السيد  وأكد 
الفقري،  عموده  الصحراوية  األقاليم  أبناء  الذي شكل  املغربي،  باجلنوب 
تظل منقوشة في السجل التاريخي لأمة املغربية مبداد الفخر واالعتزاز، 
مشيرا إلى أن هذه املعارك برهنت فيها ساكنة هذه الربوع من الوطن عن 

قدرة فائقة على اجلهاد والتضحية.
له احلسن  املغفور  بزيارة جاللة  السياق،  هذا  في  الكثيري،  السيد  وذكر 
الثاني إلى هذه املنطقة سنة 1981 وخطابه بهذه املناسبة، الذي أكد فيه 
من  اجلنوبية  باألقاليم  املغاربة  لنضال  العميقة  التاريخية  األهمية  على 

أجل االستقالل.
وأكد السيد الكثيري أن هذين احلدثني التاريخيني يجسدان إرادة راسخة 

وتعبئة مسؤولة في سبيل الدفاع عن الثوابت الوطنية.
وشخصيات  منتخبني  أيضا،  بحضور،  ج��رى  ال��ذي  احلفل،  ه��ذا  وخ��الل 
مدنية وعسكرية، مت تكرمي ستة أعضاء سابقني من أسرة املقاومة وجيش 

التحرير تقديرا لتضحياتهم من أجل استقالل البالد.
كما مت تخصيص مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 49 فردا سابقا من 

عائلة املقاومة وجيش التحرير وأرامل املتوفني منهم.
ال��ذاك��رة  لفضاء  ب��زي��ارة  الكثيري  السيد  ق��ام  ال��ل��ق��اء،  ه��ذا  هامش  وعلى 
مت  التي  زاك��ورة(،  )إقليم  تزارين  بجماعة  والتحرير  للمقاومة  التاريخية 

تدشينها في فبراير 2022.
املندوبية  بني  وتعاون  شراكة  اتفاقية  إط��ار  في  الفضاء  هذا  إنشاء  ومت 
السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش، وإقليم زاكورة، والوكالة الوطنية 

لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان ومجلس جماعة تازارين.
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العدد 298 <  من 1 الى 15 مارس   2023

البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  – أعلنت  ال��رب��اط 
اليوم االربعاء،  القروية واملياه والغابات،  والتنمية 
السابعة  النسخة  ترشيحات  أهلية  فترة  عن متديد 
امل��ج��ال  ف��ي  ال��ك��ب��رى للصحافة  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ائ��زة 

الفالحي والقروي.
وأوضحت الوزارة، في بالغ لها، أنه “عالقة بالبالغ 
النسخة  إط���الق  ع��ن  ب��اإلع��الن  اخل���اص  الصحفي 
في  الصحافة  الكبرى  الوطنية  للجائزة  السابعة 
 ،2023 ف��ب��راي��ر   16 ال��ف��الح��ي وال���ق���روي ل  امل��ج��ال 
املشاركة  املرشحني  من  ع��دد  أكبر  أج��ل متكني  وم��ن 
في اجلائزة، قررت وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات متديد فترة أهلية 
الترشيحات، لتغطية املقاالت والربورتاجات التي مت 
نشرها منذ النسخة األخيرة للجائزة لسنة 2019″، 
مبرزة أن جميع شروط املشاركة األخرى تبقى دون 

تغيير.
املقاالت  أفضل  ستتوج  اجل��ائ��زة  ه��ذه  أن  وسجلت 
والربورتاجات والبرامج التلفزيونية واإلذاعية التي 
مت إجنازها ونشرها في الفترة ما بني 1 أبريل 2019 

االتصال  وسائل  وتستهدف   ،2023 م��ارس  و31 
السمعي البصري واملكتوبة واإللكترونية.

وس��ت��ت��وج م��ن خ���الل ج��ائ��زة ك��ب��رى ف��ي ك��ل فئة، 
السمعي البصري )اإلذاعة والتلفزيون( من جهة، 
ذلك  في  )مب��ا  واإللكترونية  املكتوبة  والصحافة 
ملنح  باإلضافة  أخ��رى،  جهة  من  الوكالة(  صحافة 

جائزة ثانية وثالثة في الصنفني.
للصحافة  الكبرى  الوطنية  اجل��ائ��زة  تهدف  كما 
الفالحية والقروية مكافأة مجهودات نساء ورجال 
يولونه  ال��ذي  االهتمام  على  الوطنية  الصحافة 
للقطاع وللدور الهام للمعلومة في قطاعات الفالحة 

والتنمية القروية باململكة.
وسجل البالغ أن تسليم اجلائزة سيتم من طرف 
القروية  والتنمية  البحري  الفالحة والصيد  وزير 
واملياه والغابات خالل الدورة 15 للمعرض الدولي 
للفالحة الذي سينظم مبكناس من 02 إلى 07 ماي 
املشاركة  ف��ي  ال��راغ��ب��ني  أنه على  مضيفا   ،2023
االلكتروني  باملوقع  اجل��ائ��زة  ملف  على  االط���الع 

.”www.agriculture.gov.ma“

النسخة السابعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في املجال الفالحي والقروي .. متديد فترة أهلية الترشيحات 

ابن جرير ) إقليم الرحامنة( – وقعت جامعة 
محمد السادس متعددة التخصصات التقنية 
 Deloitte Morocco( بابن جرير، ومقاولة 
يوم   ،)Cyber Center(، )Deloitte MCC
اجلمعة املاضي، بابن جرير، اتفاقية – إطار 
مركز  إلح��داث  والتطوير،  والبحث  للشراكة 
بعد  م��ا  وأم���ن  السيبراني  ل��أم��ن  تشغيلي 

الكم.
وذك����رت ج��ام��ع��ة م��ح��م��د ال���س���ادس م��ت��ع��ددة 
 ،)Deloitte MCC(و التقنية  التخصصات 
متميزة  يتعلق ب”شراكة  األمر  أن  بالغ،  في 
العلمي  البحث  وتطوير  تشجيع  إلى  تهدف 
في مجالني استراتيجيني لأمن السيبراني، 
هما اجليل اجلديد من مراكز األمن التشغيلي، 

والتشفير ما بعد الكم”.
االتفاقية  “ه���ذه  أن  ذات����ه،  امل��ص��در  وك��ش��ف 
إل�ى  يصب�و  ال�ذي  الثنائ�ي  التع�اون  جتس�د 
تنزي�ل اس�تراتيجية كش�ف ومراقب�ة مس�تمرة 
التهدي�د  ملواجه�ة  التفاع�ل  وس�ريعة  مرن�ة 

الس�يبراني والكم�ي”.
متع�ددة  الس�ادس  محم�د  جامع�ة  وتتعه�د 
 ،)Deloitte MCC(و التقني�ة  التخصص�ات 
مبوج�ب ه�ذه االتفاقية، بإقام�ة ش�راكة ش�املة 
اخلبرات  أفضل  من  االستفادة  إل�ى  تطم�ح 
للتهديدات،  السريعة  التغيرات  مواجهة  في 

خ���اص���ة م���ع وص�����ول أج���ه���زة احل��واس��ي��ب 
مراقبة  استراتيجية  تفعيل  و  الكمومية؛ 
ل��ل��ح��وادث ع��ل��ى م���دار الساعة  واس��ت��ج��اب��ة 
وطيلة أيام األسبوع؛ مع التحليل املستمر و 

االعتماد على بيانات الذكاء السيبراني.
املش�ترك  التطوي�ر  الش�راكة  ه�ذه  وتس�هل 
بي�ن  التق�ارب  تقوي�ة  خ��الل  م�ن  للخب�رات 
متع�ددة  ال��س�����ادس  محم�د  ج��ام��ع�����ة  ف�����رق 
 )Deloitte MCC(و التقني�ة  التخصص�ات 
امله�ارات  م�ن  واس�عة  مجموع�ة  بن�اء  قص�د 
واالس�����ت��رات��ي��ج��ي��ة  والتنظيمي�ة  التقني�ة 

واإلش�������ع���اع ف�����ي ج��م��ي�����ع أن��ح�����اء ال��ق�����ارة 
األفريقي�ة.

بتطوي��ر  خ��اص  اهتم��ام  إي���الء  وس��يتم 
االس��������ت��رات��ي��ج��ي��ات وال��ق��������درات اجل��دي��������دة 
واألدوات والتقني��ات املبتك��رة، الت��ي ته��دف 
بش�كل  االقتص��ادي  النس��يج  حماي��ة  إل��ى 
أفض�ل ض�د الهجم�ات اإللكتروني�ة )التخطي�ط 
املنهج�ي ملس�توى املخاط�ر، وحتلي�ل التهدي�د 
ومراقب�ة املجموع�ات الرئيس�ية للمهاجمي�ن، 
واكتش�اف املس�اومات املمكن�ة، واالس�تجابة 

للح�وادث(.

 Deloitte Morocco ابن جرير .. جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية و
السيبراني لألمن  تشغيلي  مركز  إلحداث  اتفاقية  يوقعان   Cyber Center

صادقت حلنة القطاعات االجتماعية مبجلس 
النواب، اليوم الثالثاء، باألغلبية على مشروع 
الوكالة  بإحداث  املتعلق   10.22 رقم  القانون 
املغربية لأدوية واملنتجات الصحية. وحظي 
مشروع القانون مبوافقة 20 نائبا، فيما امتنع 

عضو واحد عن التصويت.
وتقدم الفريق االشتراكي واملجموعة النيابية 
التي   25 ال���  بالتعديالت  والتنمية  للعدالة 
همت عدة مواد في مشروع القانون، والتي مت 
سحب معظمها، فيما مت التوصل إلى صيغة 
تعديل  بشأن  واحلكومة  اللجنة  بني  توافقية 
واحد يهم املادة اخلامسة، ويتعلق بالتحقق 

من جودة وفعالية املنتوجات الصحية.
إطار  في  يندرج  امل��ش��روع  ه��ذا  أن  إل��ى  يشار 
تنفيذ التوجيهات امللكية السامية الداعية إلى 
وتفعيال  الصحية،  املنظومة  في  النظر  إعادة 
املعلن  الصحية  املنظومة  إص��الح  لدعامات 
باحلكامة،  املتعلقة  ال��دع��ام��ة  السيما  عنها، 
من   32 امل��ادة  عليه  نصت  ما  مع  وانسجاما 
القانون-اإلطار رقم 06.22 املتعلق باملنظومة 

الصحية الوطنية.
االجتماعية،  واحلماية  الصحة  وزي��ر  وك��ان 
خالد آيت الطالب، قد أكد لدى تقدميه مشروع 
أن  االجتماعية  القطاعات  أمام جلنة  القانون 
الدوائية  ال��س��ي��ادة  ضمان  ي��روم  النص  ه��ذا 
الصحية وضمان  واملنتجات  األدوي��ة  وتوافر 
سيناط  أن��ه  إل��ى  مشيرا  وجودتها،  سالمتها 
بالوكالة املغربية لأدوية واملنتجات الصحية 
لسياسة  االستراتيجية  التوجهات  “تنفيذ 
الدوائية  السيادة  ضمان  إلى  الرامية  الدولة 

الصحية وضمان  واملنتجات  األدوي��ة  وتوافر 
سالمتها وجودتها”.

وأض����اف ال���وزي���ر أن ال��ن��ص مي��ن��ح ال��وك��ال��ة 
ص��الح��ي��ة ال��ت��ن��س��ي��ق ف���ي إع�����داد ال��س��ي��اس��ة 
ف��ي تنفيذها  ال��وط��ن��ي��ة واإلس���ه���ام  ال��دوائ��ي��ة 
تنظيم  ع��ل��ى  وال��س��ه��ر  وتقييمها،  وتتبعها 
الصحية،  واملنتجات  األدوي��ة  قطاع  ومراقبة 
والسهر على ضمان توافر األدوية واملنتجات 
الصحية والولوج إليها والسهر على جودتها 

وسالمتها وفعاليتها.
ك��م��ا س��ت��ت��ول��ى ال��وك��ال��ة م��ه��م��ة ال��س��ه��ر على 
والتنظيمية  التشريعية  املقتضيات  احترام 
اخلصوص  وع��ل��ى  ال��س��ام��ة  ب��امل��واد  املتعلقة 
والسالئف  العقلية  واملؤثرات  املخدرة  املواد 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، واإلس���ه���ام ف���ي ت��ط��وي��ر ق��ط��اع 
صناعة األدوية واملنتجات الصحية، وال سيما 
الصناعة احمللية لأدوية اجلنيسة واملثيالت 

احليوية.
الوكالة  أيضا  القانون  ه��ذا  مشروع  ومينح 
املغربية لأدوية واملنتجات الصحية صالحية 
وحتيينها،  األس��اس��ي��ة  األدوي���ة  قائمة  وض��ع 
واالحتراز واليقظة وحتليل املخاطر الصحية 

ف���ي م���ج���ال األدوي������ة وامل��ن��ت��ج��ات ال��ص��ح��ي��ة 
بالتنسيق مع القطاعات املعنية.

ويضع مشروع القانون رقم 10.22 رهن إشارة 
لالضطالع  وم��ت��ع��ددة  مهمة  ح��زم��ة  ال��وك��ال��ة 
القطاع  وتأطير  تنظيم  م��ج��ال  ف��ي  مبهامها 
مجال  وف��ي  الصحية،  واملنتجات  الصيدلي 
الصحية،  واملنتجات  األدوي���ة  ج��ودة  مراقبة 
وأيضا فيما يرتبط بتسليم احملررات اإلدارية 

وتلقي التصاريح.
كما يخول لها القيام بعمليات مراقبة وتفتيش 
باملصحات  األدوي��ة  ومخزونات  الصيدليات 
وامل���ؤس���س���ات امل��م��اث��ل��ة ل��ه��ا وامل���ؤس���س���ات 
الصيدلية  واملؤسسات  الصناعية  الصيدلية 
املوزعة باجلملة ومستودعات األدوية، فضال 
األدوية  من  االحتياطية  املدخرات  مراقبة  عن 
واإلسهام  للسوق،  العادي  التمويل  لضمان 
لأدوية  القانوني  غير  املسلك  مكافحة  ف��ي 
يخصها  فيما  واإلسهام  الصحية  واملنتجات 
مكافحة  إل��ى  الرامية  ال��دول��ة  مجهودات  ف��ي 

ترويج املخدرات واملؤثرات العقلية.
املذكورة  واالختصاصات  املهام  على  وعالوة 
هذا  مشروع  الوكالة، مبقتضى  تتولى  سلفا، 
ال��ق��ان��ون، ال��ق��ي��ام ب��إجن��از وت��ط��وي��ر األب��ح��اث 
اختصاصها،  مجال  في  العلمية  وال��دراس��ات 
النصوص  مشاريع  ش��أن  ف��ي  رأي��ه��ا  وت��ب��دي 
التشريعية والتنظيمية احملالة إليها من قبل 
احلكومة وتقدمي اقتراحات في شأن التشريع 
فضال  الصحية،  واملنتجات  باألدوية  املتعلق 
عن إبداء الرأي في شأن كل القضايا املعروضة 

عليها ذات الصلة باختصاصها.

اجلديدة .. إحالة 3 موظفني 
للشرطة على النيابة العامة 
يشتبه في تزويرهم حملاضر 

قانونية واإليذاء العمدي
 

الوطنية  الفرقة  أن  الوطني  العامة لأمن  للمديرية  أفاد بالغ 
للشرطة القضائية أحالت على أنظار النيابة العامة مبحكمة 
للشرطة  موظفني   3 ال��ث��الث��اء،  ي��وم  ب��اجل��دي��دة،  االس��ت��ئ��ن��اف 
مفتشان ممتازان  باجلديدة، وهم  السياحية  بالفرقة  يعملون 
ومقدم شرطة، وذلك لالشتباه في تورطهم في تزوير محاضر 

قانونية واإليذاء العمدي واملشاركة.
القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة  أن  ذات��ه  البالغ  وأوض��ح 
الثالثة ألبحاث قضائية معمقة،  املوظفني  قد أخضعت  كانت 
أحد  توقيف  محضر  ت��زوي��ر  ف��ي  تورطهم  ف��ي  االشتباه  بعد 
السالح  باستخدام  العمدي  ل��إلي��ذاء  وتعريضه  األش��خ��اص 

الوظيفي .
وأوضح البالغ ذاته أن تسجيالت الكاميرا احملمولة للشرطيني، 
كشفت أنهم ضمنوا معطيات مغلوطة ومشوبة بالتحريف، في 

محضر توقيف الشخص املعني باألمر.
وخلص البالغ ذاته إلى انه قد تقرر إيداع الشرطييني الثالثة 
الوطني  لأمن  العامة  املديرية  ق��ررت  بينما  االعتقال،  ره��ن 

توقيفهم مؤقتا، في انتظار إنهاء املسطرة القضائية.

حادث انقالب القطار ببوقنادل.. تفاصيل البرملان: التصويت باألغلبية على قانون إحداث وكالة األدوية واملنتجات الصحية
األحكام والتعويضات املالية لفائدة 45 ضحية

من ضحايا  45 شخصا  بتعويض  بسال،  االبتدائية  قضت احملكمة 
حادث القطار ببوقنادل، مبا مجموعه 2.8 مليون درهم حسب طبيعة 
فإن  مصادر،  ع��دة  أوردت��ه��ا  التي  املعطيات  وحسب  الضرر،  وم��دى 
مسؤولية دفع التعويضات للضحايا ستتولها شركة لالمني متعاقد 

معها املكتب الوطني للسكك احلديدية.
على  قطار  انقلب  2018، حينما  إلى سنة  احل��ادث  تفاصيل  وتعود 
 126 وح��وال��ي  قتلى   7 ساعتها  وخلف  ب��وق��ن��ادل،  منطقة  مستوى 
إلى  توصلوا  واملستفيدين  الضحايا  م��ن  العديد  وك���ان  جريحا، 
إلى  أدى  احلديدية، مما  للسكك  الوطني  املكتب  مع  ودية  اتفاقيات 

تفادي اإلجراءات القانونية.
بوقنادل،  مبنطقة  قطار  انقالب  فاجعة  من  سنوات   5 بعد  انه  ذلك 
أصدرت محكمة سال حكما بتعويض 45 ضحية، فيما رفضت طلبات 
للضحايا  املالية  التعويضات  قيمة  وتراوحت  ضحايا،   5 تعويض 
اآلخرين ما بني 22000 درهم و222000 درهم، حسب طبيعة ومدى 

الضرر.
وبلغ مجموع التعويضات التي مت احلكم بها من طرف احملكمة، 2.8 
 110 احلديدية  للسكك  الوطني  املكتب  منه  دره��م، سيتحمل  مليون 
املادية،  للتعويض عن اإلصابات اجلسدية واألض��رار  مليون درهم، 

فيما تتكلف شركة التأمني بالباقي.
ويشمل هذا القرار أيضا ورثة الضحايا املتوفني في احلادث املفجع 

الذي خلف 125 جريحا وسبعة قتلى.
احلادث  ربط  قد  بوقنادل،  قطار  انقالب  فاجعة  في  التحقيق  وك��ان 
للقطار املكوكي الرابط بني الرباط والقنيطرة،  ب�”السرعة املفرطة”” 
العامة  النيابة  احل��ادث”. ووجهت  مكان  في  كلم   158 بلغت  والتي 
“القتل واجلرح اخلطأ”، وحكم عليه ب5 أشهر  القطار تهم  لسائق 

نافذة، وأطلق سراحه في مارس 2019.
وعقب احلادث اتخذ املكتب الوطني للسكك احلديدية، قرارا بتغيير 
السير الكالسيكي لقطاراته، والقائم على اعتماد وجهة واحدة منذ 
نقطة االنطالقة وحتى نقطة الوصول عبر سكة دون تغييرها. أي أن 
سائق القطار أصبح بإمكانه أن يغير خط السير على السكة، خالل 
الرحلة، وعدم السير في اجتاه واحد، باالعتماد على توجيهات رؤساء 

محطات القطار وعالمات التشوير املوضوعة على طول السكة.
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يسعى املغرب إلى الرفع من إنتاج الطاقة الكهربائية 
الطاقات  م��ص��ادر  على  ب��االع��ت��م��اد   2023 أف��ق  ف��ي 
وغيرهما،  شمسية  وأل����واح  ري���اح  م��ن  امل��ت��ج��ددة، 
طاقية  استراجتية  املغرب  اعتمد  الصدد  هذا  وفي 
امللك  جاللة  دعا  حيث  سنوات.  منذ  ب��دأت  واضحة 
محمد السادس، إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقات 
املتجددة، والسيما الطاقات الشمسية والريحية، من 
كلفة  وتقليص  الطاقية،  اململكة  سيادة  تعزيز  أجل 
الطاقة، والتموقع في االقتصاد اخلالي من الكربون 

في العقود القادمة.
 فأين وصل املغرب في مسلسل االنتقال الطاقي؟

 يراهن املغرب على رفع حصة الطاقات املتجددة إلى 
أزيد من 52 في املائة من املزيج الكهربائي الوطني 
في أفق 2030، ورفع التحديات الكبرى لأمن الطاقي 

عبر تعزيز التوجهات االستراتيجية لقطاع الطاقة.
وف���ي ه���ذا اإلط����ار، أك���دت وزي����رة االن��ت��ق��ال الطاقي 
قلص  املغرب  أن  بنعلي،  ليلى  املستدامة،  والتنمية 
تبعيته الطاقية للخارج إلى 90،36 في املائة، بعدما 

كانت تقدر ب�97،50 سنة 2008.
مزايا منتطرة

وأصبحت اململكة مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، 

إلى ضمان تفعيل توجهاتها االستراتيجية املعتمدة 
وتسريع وتيرة تنفيذها، والتي تهدف بشكل خاص 
مناعته  وحتسني  للبالد  الطاقي  األم��ن  تعزيز  إل��ى 

وتنافسيته الطاقية.
وح��س��ب م��ا ج��اء ف��ي التقرير االق��ت��ص��ادي وامل��ال��ي 
على  العمل  يتم   ،2023 سنة  مالية  قانون  ملشروع 

خالل  من  للبالد  الطاقي  االنتقال  مسلسل  تسريع 
التطوير املكثف للطاقات املتجددة؛ إذ يبقى تسريع 
تطوير الطاقات املتجددة وتعزيز حصتها في املزيج 
ال��ط��اق��ي احل���ل األم��ث��ل ل��ل��م��غ��رب مل��واج��ه��ة مختلف 
التحديات املطروحة، في هذا اإلطار، مشيرا إلى أن 
إطالقها  منذ  الطاقي سجلت،  االنتقال  استراتيجية 
سنة 2009، تقدما كبيرا )37،6 في املائة من القدرة 

الكهربائية املنجزة سنة 2021(.
وأبرز التقرير أن االستخدام املكثف للطاقات املتجددة 
ميكن أن يؤدي إلى مجموعة من املزايا، مبا في ذلك 
الفاتورة  الطاقية، وخفض  التبعية  معدل  انخفاض 
وغير  مباشرة  شغل  فرص  وخلق  الوطنية  الطاقية 
انبعاثات  الهام على احلد من  أثرها  مباشرة، وكذا 
الغازات الدفينة وحتقيق طموح “احلياد الكربوني” 

على املدى الطويل.
ولهذا، تعتبر احلكومة أنه بات من الضروري تعزيز 
اإلنتاج الالمركزي للكهرباء من املصادر املتجددة على 
مستوى املنازل والصناعات واجلماعات والضيعات 
الفالحية، فضال عن تعزيز قدرات التخزين واملخزون 
االستراتيجي من املنتجات البترولية على املستوى 

الوطني.

تطوير الطاقات املتجددة.. مشروع ملكي لرفع حصة املغرب من إنتاج الكهرباء

اخلارجية األمريكية تشيد باستراتيجية 
املغرب في محاربة اإلرهاب

 

لعام  اإلره��اب  حول  السنوي  تقريرها  ضمن  األمريكية،  اخلارجية  أعلنت 
التي  2021، أن احلكومة املغربية تواصل تطبيق استراتيجيتها الشاملة 
ملكافحة  وسياسات  ودوليا  إقليما  وتعاونا  لليقظة  أمنية  تدابير  تتضمن 
التطرف. وقالت اخلارجية األمريكية إن املغرب والواليات املتحدة لديهما 

تاريخ طويل من التعاون القوي ملكافحة اإلرهاب.
وجاء في التقرير، أن املغرب واصل خالل عام 2021 التخفيف من مخاطر 
اإلرهاب، حيث استمرت البالد في مواجهة تهديدات متفرقة متثلت في خاليا 
إرهابية صغيرة ومستقلة زعم أغلبها أنها مستوحاة من تنظم “داعش” أو 

تابعة لها.
ملكافحة  العاملي  املنتدى  في  عضو  املغرب  أن  التقريرنفسه،  في  ورد  كما 
في  اململكة عضو  أن  كما  كندا.  مع  املنتدى  رئاسة  يشارك  اإلره��اب، حيث 
مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابع للتحالف الدولي ضد داعش، 

وتشارك رئاسة مجموعة التركيز على إفريقيا داخل التحالف.
واشارت معطيات التقرير إلى أن املغرب لم يشهد أي حوادث إرهابية عام 
مكافحة  قانون  مبوجب  ويتابعهم  ويالحقهم  متهمني  مع  ويحقق   ،2021
اإلرهاب الذي سن عام 2003 ومت تعديله عام 2015 والذي يتماشى مع قرار 

مجلس األمن التابع لأمم املتحدة رقم 2178 حول املقاتلني اإلرهابيني.
وزارة  مع  بتنسيق  باملغرب،  القانون  إنفاذ  سلطات  قامت   ،2021 عام  في 
الداخلية، باستهداف واعتقال ما ال يقل عن 55 شخصا في عملية ملكافحة 
اإلره��اب. وجرى تفكيك عدد من اخلاليا في املراحل األول��ى من التخطيط 
لهجمات ضد مجموعة من األهداف، مبا فيها املباني العامة والشخصيات 

البارزة واحلكومة ومباني اخلدمات األمنية واألجانب.
وفقا للتقرير، استفادت سلطات إنفاذ القانون املغربية من جمع املعلومات 
إلجراء  الدوليني  الشركاء  مع  والتعاون  الشرطي  والعمل  االستخباراتية 
من  واس��ع��ة  مجموعة  ف��ي  امل��غ��رب  ش��ارك  كما  اإلره����اب.  مكافحة  عمليات 
البرامج التي ترعاها الواليات املتحدة األمريكية لتحسني القدرات التقنية 
والتحقيقية؛ مبا في ذلك التحقيقات املالية وحتليل املعلومات االستخباراتية 

والطب الشرعي واألمن السيبراني.
تتمتع  املغربية  امل��ط��ارات  سلطات  أن  األمريكية  اخلارجية  وزارة  وأك��دت 
أن مصالح  إل��ى  أش��ارت  كما  امل���زورة،  الوثائق  في كشف  ب��ق��درات ممتازة 
الشرطة واجلمارك والدرك تقوم بتشغيل نقاط تفتيش متحركة وثابتة على 
طول الطرق في املناطق احلدودية ومداخل املدن، إضافة إلى قيام وحدات 
البحرية وخفر السواحل املغربية مبراقبة املياه الساحلية للمغرب مبا في 

ذلك مضيق جبل طارق واعتراض املتاجرين غير الشرعيني.
اعتمد  املغرب  أن  التقرير  في  ج��اء  العنيف،  التطرف  مكافحة  بخصوص 
استراتيجية شاملة تعطي األولوية للتنمية االقتصادية والبشرية، إضافة 
إلى اإلشراف على املجال الديني والترويج لتفسير املذهب املالكي األشعري 
لإلسالم السني. وفي هذا الصدد، جرى تطوير منهج تعليمي حلوالي 50 

ألفا من األئمة واملرشدين الدينيني.

اإلفريقي  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  أب��رز 
واملغاربة املقيمني باخلارج، ناصر بوريطة، 
التي  الدينامية  ب��ال��رب��اط،  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم 
“ال  الذي  املغربية  الصحراء  ملف  يشهدها 
املتحدة  إط��ار األمم  إال في  ميكن بلوة حله 
وع���ل���ى أس������اس م��خ��ط��ط احل���ك���م ال���ذات���ي 

املغربي”.
وذكر بوريطة الذي كان يتحدث خالل ندوة 
الوزير  نائب  مع  مباحثاته  عقب  صحفية 
األوروب��ي��ة  للشؤون  النمساوي  الفيدرالي 
والدولية، بيتر لونسكي، باملواقف اإليجابية 
التي عبرت عنها، على اخلصوص، إسبانيا 
وأملانيا وهولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ، 
لصالح  وق��ب��رص،  وسلوفاكيا  وه��ن��غ��اري��ا 
مخطط احلكم الذاتي املغربي كأساس حلل 
موضحا  امللف،  لهذا  مصداقية  وذي  جدي 
في  احل��ذو  ه��ذا  أخ��رى ستحذو  بلدانا  أن 

املستقبل.
ك��م��ا ذك���ر ب��وري��ط��ة ب��االع��ت��راف األم��ري��ك��ي 
مبغربية الصحراء وافتتاح القنصليات في 

األقاليم اجلنوبية، وهو ما يشكل “رسالة” 
قربها،  املعنية، بسبب  البلدان  إلى  موجهة 

بالنزاع، وال سيما األوروبية منها.
عبرت  اإليجابية،  امل��واق��ف  ه��ذه  ك��ل  وبعد 
من  ال��ث��الث��اء،  ال��ي��وم  موقفها،  ع��ن  النمسا 
قضية الصحراء املغربية، إذ ترى في احلكم 

الذاتي قاعدة حلل جدي وذي مصداقية.
وش���دد ب��وري��ط��ة، ال���ذي سبق ودع���ا ال��دول 
من  “للخروج  من سنة  أكثر  منذ  األوروبية 
املفتعل  للنزاع  حل  إليجاد  الراحة”  منطقة 
ح���ول ال��ص��ح��راء امل��غ��رب��ي��ة، ع��ل��ى ض���رورة 

بدعم  االكتفاء  وع��دم  احل��ل  لهذا  التوصل 
مسلسل قد يدوم بسبب غياب اإلرادة لدى 

األطراف األخرى.
اململكة  إلى  قدم  لونسكي  إن  الوزير  وقال 
ض��م��ن وف����د ب������الده، ب���ق���ي���ادة امل��س��ت��ش��ار 
الفيدرالي كارل نيهامر، الذي يزور املغرب، 
مبرزا أن هذه الزيارة مهمة للغاية وتعتبر 
ق��ف��زة ن��وع��ي��ة ف��ي ال��ع��الق��ات ب��ني امل��غ��رب 

والنمسا.
ال���زي���ارة تعكس  وأوض����ح أي��ض��ا أن ه���ذه 
رؤية صاحب اجلاللة امللك محمد السادس 
لفائدة تنويع شراكات اململكة داخل أوروبا 
األخ��رى  األوروب��ي��ة  ال��دول  على  وانفتاحها 

التي تبعد جغرافيا عن اململكة.
التاريخية  ال��ع��الق��ات  أن  ب��وري��ط��ة،  وأب���رز 
واملتجذرة بني املغرب والنمسا ترتكز على 
مقاربة شاملة وحوار استراتيجي وقطاعي 
االقتصادي واالجتماعي،  املجال  مكثف في 
مشيرا، في هذا الصدد، إلى التعاون املغربي 
النمساوي في املجالني الثقافي والبرملاني.

الصحراء املغربية: تأييد متزايد ملبادرة احلكم الذاتي ودينامية كبيرة باألمم املتحدة

ال����زي����ارات امل��ي��دان��ي��ة ملجموع  ف���ي إط����ار 
مبختلف  املنجزة  القرب  مالعب  مشاريع 
نظم  مكناس،  ف��اس  جهة  وأقاليم  عماالت 
م��ارس   01 ي��وم االرب��ع��اء  مجلس اجل��ه��ة 
2023 زيارة ميدانية مللعب القرب »التقدم« 
احملدث مبدينة تازة، حيث حل وفد مكون 

رئيس  نائبة  ادري���ة  خديجة  السيدة  م��ن 
اجلهة  وأط��ر  مكناس،  ف��اس  جهة  مجلس 
جلهة  املشاريع  لتنفيذ  اجلهوية  والوكالة 
فاس مكناس، وذلك من أجل تسليم مفاتيح 
امللعب للسلطة احمللية في شخص السيدة 

القائد.

كما مت خالل هذه الزيارة الوقوف على حالة 
بصيانته  األط���راف  ال��ت��زام  وم��دى  امللعب 
واحلفاظ عليه وعلى املعدات والتجهيزات 
املتواجدة به، وذلك من أجل ضمان التدبير 
املنطقة  ساكنة  تستفيد  حتى  ل��ه  األم��ث��ل 

وخصوصا فئة الشباب من خدماته.

اقليم تازة: مجلس  جهة فاس مكناس ينظم زيارة ميدانية مللعب القرب »التقدم« املنجز باالقليم

كشف خ��وس��ي م��ان��وي��ل أل��ب��اري��س، وزي��ر 
ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة واالحت���اد األوروب���ي 
وال��ت��ع��اون اإلس��ب��ان��ي، ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، 
ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة مبجلس  أم��ام جلنة 
الشيوخ اإلسباني، خالل جلسة مخصصة 
إلسبانيا  اخلارجية  السياسة  ألول��وي��ات 
ال  املغرب  مع  العالقات  أن   ،2023 خ��الل 
وأش��ار  دول��ة،  إال سياسة  تكون  أن  ميكن 
أن  إل��ى  اإلسبانية  الدبلوماسية  رئ��ي��س 
“خارطة الطريق التي رسمناها مع املغرب 
الحظ  كما  عليها،  املتفق  بالوتيرة  تتقدم 

ذلك الطرفان”.
وذكر بأن “االجتماع الرفيع املستوى الذي 
عقد يومي 1 و 2 فبراير اجلاري في الرباط، 
واألول  س��ن��وات  ثماني  منذ  األول  وه��و 
الذي يعقد في املغرب منذ 11 عاما، أثمر 
حوالي عشرين اتفاقية، وهو أكبر عدد من 
30 عاما من االجتماعات  االتفاقات خالل 

الرفيعة املستوى مع املغرب”.

اتفاقيات  وقعنا  “لقد  أل��ب��اري��س  وسجل 
في  شركاتنا  وج��ود  دع��م  ملواصلة  مهمة 
الثالث خارج  الذي يشكل سوقنا  املغرب، 
االحتاد األوروبي، وبعد الواليات املتحدة 
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، م��ع ح��وال��ي 12 أل��ف 
أل��ف  ال���ص���ادرات و20  م��ن  أورو  م��ل��ي��ون 
مليون أورو في التجارة اإلجمالية في عام 
″2022، مضيفا أن أكثر من 1100 مقاولة 
لها  احلجم  ومتوسطة  صغيرة  إسبانية 

عالقات جتارية مع املغرب.
الرفيع  االج��ت��م��اع  “خ��الل  بالقول  وت��اب��ع 
إلى  البلدان  توصل  الرباط،  في  املستوى 
اتفاقيات في قطاعات استراتيجية تتمتع 
فيها إسبانيا باخلبرة والقدرة التنافسية، 
والسكك  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  امل��ي��اه  م��ث��ل 
فيها  امل��غ��رب  يخطط  وال��ت��ي  احل��دي��دي��ة، 
تصل  املستقبل،  في  كبيرة  الستثمارات 
السكك احلديدية  في  أورو  مليار   40 إلى 
خالل السنوات املقبلة، وما يقرب من 14 

مليار أورو في املياه في أفق 2027”.
وبعد تسليط الضوء على التعاون الثنائي 
في مكافحة الهجرة غير الشرعية واخلاليا 
اإلره���اب���ي���ة “ف���ي س��ي��اق إق��ل��ي��م��ي صعب 
عقود”،  ع��دة  منذ  األص��ع��ب  وه��و  للغاية، 
اجلديدة  املرحلة  أن  إل��ى  ألباريس  أش��ار 
مهم  جديد  “فصل  ب�  تتميز  البلدين  بني 

للغاية، أال وهو التعليم والثقافة”.
وأشار إلى أن مجتمعينا “في حاجة إلى 
بشكل  ال��ب��ع��ض  بعضهما  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
أفضل، ولهذا السبب وقعنا اتفاقية إلنشاء 
امل��دارس  في  جديدة  اللغة  ثنائية  أقسام 
 100 إل���ى  ال��وص��ول  بإمكانية  امل��غ��رب��ي��ة 
إسبانية  عمومية  ثانوية  وبناء  مدرسة، 
ج��دي��دة ف��ي ال��رب��اط”. واخ��ت��ت��م ألباريس 
في  العمل  ه��ذا  “سنواصل  قائال  حديثه 
جو من الهدوء والطمأنينة، وفقا خلارطة 
أجل  من  معا،  عليها  اتفقنا  التي  الطريق 

توطيدها وضمان استدامتها”.

معتمدا على التجربة االسبانية.. املغرب يخطط الستثمار 40 مليار أورو في قطاع السكك احلديدية
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العدد 298 <  من 1 الى 15 مارس   2023

س��ل��ط ص��ح��اف��ي��ون  ال��ع��ي��ون – 
السبت  أمس  وإسبان،  مغاربة 
بالعيون، الضوء على الدينامية 
اجلديدة التي تشهدها العالقات 
بني البلدين، داعني إلى مزيد من 
التقارب السياسي واالقتصادي 

بني اململكتني.
وأكد املتدخلون في ندوة دولية 
تندرج في إطار النسخة األولى 
اإلعالم  حول  اجلهوي  للملتقى 
وامل��ج��ت��م��ع، امل��ن��ظ��م م���ن ط��رف 
ال��ف��درال��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ل��ن��اش��ري 
“اجل��وار  الصحف حتت شعار 
ال��ط��ب��ي��ع��ي واآلف������اق ال���واع���دة 
ب��ني امل��غ��رب وإس��ب��ان��ي��ا”، على 
الدينامية اجلديدة التي تعرفها 
العالقات بني املغرب وإسبانيا، 
مدريد  اع��ت��راف  مقدمتها  وف��ي 
ب���امل���خ���ط���ط امل���غ���رب���ي ل��ل��ح��ك��م 
ال����ذات����ي، ب��اع��ت��ب��اره األس����اس 
لتسوية  وصدقية  جدية  األكثر 
النزاع املصطنع حول الصحراء 

املغربية.
وس��ج��ل��وا، خ���الل ه���ذه ال��ن��دوة 
امل��ن��ظ��م��ة ب��ت��ع��اون م���ع ال��ف��رع 
املغربية  ل��ل��ف��درال��ي��ة  اجل��ه��وي 
ل��ن��اش��ري ال��ص��ح��ف ب��ال��ع��ي��ون 
وبشراكة  احل��م��راء  الساقية   –
م����ع ف���اع���ل���ني م���ؤس���س���ات���ي���ني، 
ي��ت��ج��اوز  االع����ت����راف  ه����ذا  أن 
تقارب  نحو  اجلغرافي  ال��ق��رب 
اق���ت���ص���ادي وس���ي���اس���ي، مم��ا 
البلدين  واع��دة بني  آفاقا  يفتح 
إلى  مشيرين  مجاالت،  عدة  في 
مبؤهالت  ي��زخ��ران  البلدين  أن 
مستويات  برفع  كفيلة  وم��وارد 

التعاون االقتصادي بينهما.
وف���ي ه���ذا اإلط����ار، أك���د رئيس 
ال��ف��درال��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ل��ن��اش��ري 
الصحف نور الدين مفتاح، في 
العربي  املغرب  لوكالة  تصريح 
أن  اإلخبارية(،  لأنباء وقناتها 
ف��ي سياق  تنعقد  ال��ن��دوة  ه��ذه 
يتسم بتطور إيجابي للعالقات 
مشيرا  اإلسبانية،   – املغربية 
البلدين  ب��ني  احل����وار  أن  إل���ى 
ي��ن��درج ال��ي��وم ف��ي إط��ار أجندة 
ال��ف��درال��ي��ة ال��ت��ي ال��ت��زم��ت، منذ 
تأسيسها، بالدفاع عن القضية 

الوطنية.
وأض������اف ال��س��ي��د م��ف��ت��اح أن 
اإلسبانية   – املغربية  العالقات 
يرتبط  قويا  اليوم زخما  تشهد 
“وحدتنا  بقضية  وثيق  بشكل 

الترابية”.
وأشار إلى أن الدعاية املغرضة 
التي تستهدف الوحدة الترابية 
للمغرب موجهة بشكل أساسي 
نحو ال���رأي ال��ع��ام اإلس��ب��ان��ي، 
على  أيضا  “تؤثر  أنها  مضيفا 

وسائل اإلعالم اإلسبانية”.
ودع����������ا، ف�����ي ه�������ذا ال����ص����دد، 
ج��م��ي��ع امل��ت��دخ��ل��ني، ك��ل حسب 
قنوات  فتح  إل��ى  اخ��ت��ص��اص��ه، 
وج�����س�����ور احل���������وار ل��ت��ب��ي��ان 
في  أمله  ع��ن  معربا  احل��ق��ائ��ق، 
ه��ذا احل��وار صريحا  أن يكون 
وع���م���ي���ق���ا ب����ني ال��ص��ح��اف��ي��ني 

املغاربة واإلسبان.
تنظيم  في  أمله  عن  أع��رب  كما 
بالنظر  إسبانيا،  في  ث��ان  لقاء 
إل�����ى ال�������دور احمل�������وري ال����ذي 
يضطلع به اإلع��الم، إلى جانب 
وممثلي  السياسيني  الفاعلني 
التقارب  ف��ي  امل��دن��ي،  املجتمع 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، م��ش��ي��را إل���ى أن 
دخلت  الطرفني  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
مرحلة جديدة تتسم بزخم غير 

مسبوق.
م���ن ج��ه��ت��ه، أش����ار ال��ص��ح��اف��ي 
وال����ك����ات����ب م��ح��م��د ال��ص��دي��ق 
امل���غ���رب  أن  إل������ى  م���ع���ن���ي���ن���و، 
وإس��ب��ان��ي��ا ي��رت��ب��ط��ان مب��ج��ال 

ندوة دولية بالعيون تسلط الضوء على آفاق العالقات بني املغرب وإسبانيا
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جغرافي استثنائي يعرف مجموعة من 
التحديات التي تتطلب تعزيز التقارب 
والتعاون، السيما في مجاالت الهجرة 
في  املتفشي  واإلره���اب  الشرعية  غير 
امل��خ��درات  وت��ه��ري��ب  ال��س��اح��ل  منطقة 

وغيرها من القضايا احلساسة.
ودعا السيد معنينو إلى احلفاظ على 
للدفاع  وإسبانيا  املغرب  بني  احل��وار 
عن املصالح املشتركة بينهما، في عالم 
تتخلله املتغيرات واألزمات واملخاطر.

املنتدى  نائب رئيس  أكد  ومن جانبه، 
إغناسيو  ال��ص��ح��راوي،   – ال��ك��ن��اري 
أورت���ي���ز، أن ال��ع��الق��ات ب���ني ال��رب��اط 
ومدريد شهدت مؤخرا منعطفا جديدا 
التي  اإليجابية  التطورات  أعقاب  في 
ميزت العالقات الثنائية على املستوى 
التي  وامل��ك��ان��ة  اجليو-استراتيجي، 
يحظى بها املغرب في املشهد الدولي.

ال����ن����دوة ش��ك��ل��ت  وأض�������اف أن ه�����ذه 
الدعاية  على  الضوء  لتسليط  فرصة 
التضليلية  وامل��ع��ل��وم��ات  امل��غ��رض��ة 
اإلع��الم  وسائل  بعض  تسوقها  التي 
الطائفية  تغذيها  والتي  إسبانيا،  في 

اإليديولوجية.
وق����ال ال��س��ي��د إغ��ن��اس��ي��و “م���ن خ��الل 
ال���ص���ح���راوي،  امل��ن��ت��دى ال���ك���ن���اري – 
ساهمنا مبقاالت صحافية لوضع حد 
للمزاعم التي ال تعكس الواقع”، مؤكدا 
تقدم  ال��ذي  الذاتي،  احلكم  مخطط  أن 
به املغرب، يعد احلل الوحيد واألفضل 
حول  املصطنع  ال��ن��زاع  ه��ذا  لتسوية 

الصحراء.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ص��ح��اف��ي اإلس��ب��ان��ي، 
مانويل فرناندو فيدال، فإن هذا اللقاء 
الكفيلة  السبل  ملناقشة  مناسبة  شّكل 

الكناري  ج��زر  ب��ني  ال��ت��ق��ارب  بتعزيز 
وال���ص���ح���راء، وإع���ط���اء ن��ف��س ج��دي��د 

للعالقات بني البلدين.
من جهته، أشار رئيس جمعية التعاون 
إسبارزا  رافائيل  الكناري،   – املغربي 
ماشني، إلى أن مستقبل العالقات بني 
جزر  وب��ني  عموما  وإسبانيا  امل��غ��رب 
وال��ص��ح��راء بشكل خ��اص،  ال��ك��ن��اري 
تتميز  وجديدة  إيجابية  بآفاق  يبشر 
الثنائي،  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  بتعزيز 
املؤسساتي  اإلط��ار  تغير  بعد  السيما 
ال����ذي ي��ن��ظ��م ال��ش��راك��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

اجلارين.
ال��ك��م��وري،  فتيحة  ق��ال��ت  وب���دوره���ا، 
العام للمملكة املغربية بجزر  القنصل 
عنها،  نيابة  تليت  كلمة  في  الكناري، 
ع��ل��ى خلفية  ت��أت��ي  ال���ن���دوة  ه���ذه  إن 
بني  العالقات  في  اجلديدة  الدينامية 
املغرب وإسبانيا، مضيفة أنها خطوة 
ثنائية  عالقات  لتعزيز  السبيل  متهد 
اق��ت��ص��ادي��ة وس��ي��اس��ي��ة ع��ل��ى جميع 

املستويات.
وذّك����رت ال��س��ي��دة ال��ك��م��وري، ف��ي هذا 
التاريخي  م��دري��د  مب��وق��ف  ال��س��ي��اق، 
لصالح القضية الوطنية، والذي عبرت 
ملخطط  دعمها  عن  من خالله صراحة 
منوهة  واق��ع��ي،  كحل  ال��ذات��ي،  احلكم 
توسيع  في  اإلع��الم ومساهمته  ب��دور 
آف����اق ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، وم��د 
جسور احلوار من أجل تبادل األفكار 
مستقبل  آف���اق  واس��ت��ش��راف  واآلراء 

يسوده استقرار وأمن هذه املنطقة.
وأكدت أن التقارب بني البلدين يعززه 
ال���ق���رب اجل���غ���راف���ي ب���ني ال��ص��ح��راء 
املغربية وجزر الكناري، باإلضافة إلى 

جهود  الستحضار  مرحلة  يشكل  أن��ه 
الدبلوماسية املغربية، في ظل القيادة 
املستنيرة لصاحب اجلاللة امللك محمد 

السادس.
اجلهوية  املديرة  أك��دت  جانبها،  ومن 
والتواصل  والشباب  الثقافة  ل��وزارة 
أن  األم��ني،  فاطمة  التواصل،  قطاع   –
امل��رح��ل��ة اجل��دي��دة ف��ي ال��ع��الق��ات بني 
ال��ب��ل��دي��ن ت��ع��ك��س احل����رص امل��ت��ب��ادل 
قوية  ع��الق��ات  إرس���اء  على  للجارتني 
وب���ن���اءة وم���ت���وازن���ة حت��ق��ي��ق��ا ألع��ل��ى 
مستويات االنخراط والتعاون الثنائي 

املستدام.
وأش�����ادت ال��س��ي��دة األم����ني ب��ان��خ��راط 
وس��ائ��ل اإلع����الم ب��ال��ب��ل��دي��ن ف��ي ه��ذه 
محالة  ال  سيشكل  وال��ذي  الدينامية، 
املكتسبات  ل��ت��ع��زي��ز  حقيقية  راف��ع��ة 
للمملكة  الترابية  الوحدة  والدفاع عن 

مبعطيات موثوق بها.
على  التوقيع  املناسبة،  بهذه  وج��رى، 
اجلهوي  الفرع  بني  للتعاون  اتفاقية 
الصحف  لناشري  املغربية  للفدرالية 
الساقية احلمراء وجمعية  بالعيون – 
ال��ك��ن��اري هّمت  ال��ت��ع��اون امل��غ��رب��ي – 
املجاالت الثقافية واالجتماعية وتبادل 

اخلبرات.
وعرف هذا اللقاء، الذي تزامن تنظيمه 
ال�  للذكرى  املغربي  الشعب  مع تخليد 
 47 ال���  وال��ذك��رى  الدشيرة  ملعركة   65
جلالء آخر جندي إسباني عن األقاليم 
اخلصوص،  على  حضور،  اجلنوبية، 
والي جهة العيون – الساقية احلمراء 
عامل إقليم العيون عبد السالم بكرات، 
وعدد من املنتخبني، وثلة من الباحثني 

واألكادمييني.
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الصحراء  عاصمة  ال��ع��ي��ون،  مبدينة  انعقد    
املغربية، يوم السبت 25 فبراير 2023، املجلس 
الفيدرالي، وهو أعلى هيئة تقريرية للفيدرالية 
امل��غ��رب��ي��ة ل��ن��اش��ري ال��ص��ح��ف ب��ع��د امل���ؤمت���ر. 
اخلالقة  امل��ب��ادرة  املجتمعون  حيى  أن  وب��ع��د 
جدي  حوار  لفتح  بالعيون،  وفرعها  للفيدرالية 
وعميق مع الزمالء اإلسبان، بخصوص اجلوار 
فقد  اإلس��ب��ان��ي��ة،  املغربية  للعالقات  الطبيعي 
احلوار  هذا  مأسسة  ومنها  مخرجاتها  ثمنوا 
أقاليمنا  ب��ني  ثقة  جسور  بناء  ف��ي  للمساهمة 
اجل��ن��وب��ي��ة وج����زر ال��ك��ن��اري م���ن ج��ه��ة، وب��ني 
اململكتني املتجاورتني من جهة أخرى، واعتبروا 
أن مساهمة الفيدرالية في الدبلوماسية املوازية 
مسؤولية قمنا بها في اجلهات األربع للمملكة، 
املتوسط في  في وج��دة، وجت��اه  جتاه اجلزائر 
واجت��اه  الداخلة،  في  مورتانيا  وجت��اه  طنجة، 
تعزيز ال��ع��الق��ات ال��داف��ئ��ة ب��ني م��دري��د وال��رب��اط 

اليوم من العيون.
الفيدرالي  املجلس  ثمن  أخ���رى،  جهة  وم��ن     
ما  التنفيذي حول  املكتب  أص��دره  ال��ذي  البالغ 
إنه ستتم  قيل  الذي  باالتفاق االجتماعي  سمي 
باملقاوالت  العاملني  أجور  في  الزيادة  مبوجبه 
األكثر  كاملنظمة  لنا،  تكون  أن  دون  الصحفية 
متثيلية والتاريخية، أي علم بفحواه وال دعوة 

ملناقشته أو توقيعه.
   وإذ يشدد املجلس الفيدرالي على أنه يضع 
وأن��ه مع  أول��وي��ات��ه،  قمة  ف��ي  البشرية  امل���وارد 
يعتبر  فإنه  منه،  جزء  ألنها  أوضاعها  حتسني 
ما جرى من اتفاق ثنائي يراد له أن يكون ملزما 
قانونية  وال  دستورية  غير  مسألة  هو  للجميع 
وال أخالقية، وهي تتغيى شق الصفوف، وخلق 
وناضجة  جدية  مبادرة  تكون  أن  بدل  البلبلة، 
حتى تستفيد منها فعال املوارد البشرية وبشكل 
أكثر عدال وإنصافا مما اطلعت عليه الفيدرالية 

في نص ما سمي باالتفاق االجتماعي.
   إن امل��ج��ل��س ال��ف��ي��درال��ي، ب��ع��د اط��الع��ه على 
فحوى هذا االتفاق غير امللزم ملن لم يوقع عليه، 

في  التحرير  هيئات  تقسيم  مت  كيف  استغرب 
الزيادة املزعومة إلى من له أقدمية أربع سنوات 
ومن ليست له، واعتبر أنه لو دعي ملناقشة هذا 
االتفاق، فإنه لن يقبل بهذا احليف الذي سيحرم 
اجلزء األكبر من العاملني في املقاوالت الصحفية 

من مكاسب يجب أن يستفيد منها اجلميع.
   كما أن املجلس الفيدرالي استغرب كيف أن 
هذه الزيادة املزعومة دبجت بشكل متساو بني 
جميع املقاوالت، علما بأن هذه الزيادة مرتبطة 
بالدعم العمومي، وأن هذا الدعم الذي بذلت فيه 
جبارا،  مجهودا  كورونا،  جائحة  الدولة، خالل 
منصفة،  وال  ع��ادل��ة  ال  توزيعه  معايير  تكن  ل��م 
بحيث إن 20 في املائة من املقاوالت الصحافية 
استحوذت على 80 في املائة من مبالغ هذا الدعم 
الذي فاق 50 مليار سنتيم خالل ثالث سنوات، 
سقف  ك��ان  ورقية  صحفا  هناك  ف��إن  وبالتالي، 
دعمها السنوي ال يتجاوز 240 مليون سنتيم، 
تضاعف في هذا الدعم االستثنائي إلى 2 مليار 
سنتيم سنويا، وأن هناك صحفا إلكترونية كان 
سقف دعمها ال يتجاوز 60 مليون سنتيم وصلت 
في الدعم االستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا، 
في الوقت الذي انخفض دعم 80 في املائة من 
يتجاوز  ال  بحيث  اإلعالمي  املقاوالتي  النسيج 

في بعض املؤسسات 3 مليون سنتيم .
أن هناك اجتاها  الفيدرالي  املجلس     والح��ظ 
املنطقية  غير  املعايير  بهذه  الدعم  هذا  لترسيم 
وال العادلة، مما يجعل اتفاقا اجتماعيا بزيادة 
جزافية موحدة ضربا من احليف والعبث، ويرى 
الفيدرالي أنه خالل مناقشة أي اتفاق  املجلس 
أو اتفاقية جماعية فال بد أن يتم ربط ذلك بحجم 
الدعم الذي تتوصل به املقاوالت الصحافية، فال 
إلى  ليصل  م��رة   20 دع��م��ه  تضاعف  مل��ن  يعقل 
ألفني  أو  ألف  من  بالزيادة  يتباهى  أن  املاليير 
درهم للعاملني وبشكل انتقائي، ألن هذه الزيادة 
في هذه احلالة لن تكون إال فتاتا لذر الرماد في 
العيون، فيما ستكون مثل هذه الزيادة بالنسبة 
إلى مقاولة ال تصل في دعمها إلى 30 ألف درهم 

حكما باإلعدام عليها.
   إن املجلس الفيدرالي الذي وقف على العديد 
من االختالالت التدبيرية في احلوار حول قضايا 
إال  امللف  ه��ذا  جديا حلل  طريقا  ي��رى  ال  املهنة 
املمثلة  املهنية  بفتح حوار مع جميع املنظمات 
عادل  عمومي  دع��م  ح��ول  وللناشرين  للعاملني 
للعاملني  اجتماعية  بأوضاع  وارتقاء  ومنصف 
املال  من  االستفادة  مع حجم  ومتناسبة  وازن��ة 
العام، وأما هذا االرجتال، فإنه مجرد هروب إلى 
األم��ام سيكون ج��زءا من املشكلة بدل أن يكون 
جزءا من احلل الذي يتبناه كنهج العقالء وذوو 

النيات احلسنة.
 وقد استغرب املجلس الفيدرالي من جهة أخرى 
للسكوت حلد اآلن عن انتخابات املجلس الوطني 
للصحافة الذي مت التمديد له 6 أشهر من أجل 
والقانوني،  الدستوري  االستحقاق  هذا  إجراء 
واستغرب املناورات التي أرادت االلتفاف على 
حق الصحافيني والناشرين الطبيعي في اختيار 
ممثليهم، ومثال ذلك مقترح القانون الذي أظهر 
ن��واي��ا اجل��ن��وح إل���ى ال��ت��ع��ي��ني وال��ت��ص��رف في 
معايير التمثيلية من أجل اإلقصاء، واحلمد لله 
مقترح  بحيث مت سحب  يحميه،  ربا  للبيت  أن 
القانون وبقيت آثار نواياه، وهي التي يعتبرها 
املجلس الفيدرالي تتحكم في جزء من هذا العبث 
الذي يقع حتى في امللف االجتماعي للصحافيني 

والعاملني باملقاوالت الصحافية.
   إن املجلس الفيدرالي الذي يعتبر أن الفيدرالية 
كانت، منذ عقدين من الزمان، شريكا جديا وذو 
مصداقية لتدعو احلكماء إلى التدخل لوقف هذا 
النزيف ورحمة هذا القطاع اإلعالمي الضروري 
السوريالية  املبادرات  بعض  من  للدميوقراطية 
ال���ذي ال  ال��واق��ع  ت��ل��وي عنق  ال��ت��ي ال ميكن أن 
والقانون وواقع  دولة احلق  يرتفع، وهو واقع 
أن الفيدرالية رقم صعب في املعادلة ال ميكن ألي 
أحد أن يتجاوزه باالحتكام إلى العقل واملنطق 

والقانون، وال شيء غير القانون.
عن المجلس الفيدرالي

  اجتماع املجلس الفيدرالي لناشري الصحف بالعيون ملناقشة   األوضاع االجتماعية للعاملني واملجلس الوطني للصحافة  
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الصديق معنينو : مصالح املغرب و إسبانيا مشتركة ملواجهة التحديات اإلقليمية و الدولية
أكد الصحفي و الكاتب املغربي الصديق معنينو على هامش فعاليات الندوة الدولية حول موضوع ” اجلوار الطبيعي وآفاق العالقات املغربية اإلسبانية ” املنظمة 
ضمن فعاليات امللتقى األول لإلعالم و املجتمع في مدينة العيون، أن املصالح الكبرى للمغرب و إسبانيا يجب أن تأخد بعني االعتبار االشكاالت و التحديات اإلقليمية 

و الدولية التي تكتسي طابع االحتقان و الصدام.
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اليوم الثاني من اشغال امللتقى اجلهوي حول االعالم واملجتمع املنظم من طرف الفدرالية املغربية 
لناشري الصحف فرع العيون الساقية احلمراء، الصور من اجلولة التي نظمها الفرع اجلهوي 

وشارك فيها ازيد من 50 صحفًيا وناشرا من مختلف جهات اململكة وكذلك من اجلارة اسبانيا… 
اجلولة شملت مجموعة من املرافق احليوية و املهمة باملدينة والتي عبر خاللها املشاركون عن فرحتهم 

الكبيرة واندهاشهم مبا وصلت اليه عاصمة االقاليم اجلنوبية من تقدم حضري في السنوات االخيرة.
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< مكناس :عبد الصمد تاج الدين 

 اف��ت��ت��ح��ت ال��س��ن��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة اجل���دي���دة  مبحكمة 
 ، امل��اض��ي  ي��وم األرب��ع��اء  االس��ت��ئ��ن��اف مبكناس ظهر 
و  األول  الرئيس  م��ن  ك��ل  باملناسبة  الكلمة  وت��ن��اول 
حصيلة  إلعطاء  مكناس  باستئنافية   العام  الوكيل 
عملها في مجال القضاء بن اجلالس والواقف، وفي 
الرئيس  ال��ض��اوي  محمد   السيد  أوض���ح   ال��ب��داي��ة 
القضائية  السنة  افتتاح  مبناسبة   ، للمحكمة  األول 
الرسمية    جلستها  ح��ض��ر  ال��ت��ي   ،2023 اجل���دي���دة  
افتتاح  أن  القضائية  للشؤون  العام   املفتش  السيد  
هذه السنة يأتي، تزامنا مع  تواصل تنزيل  املخطط 
القضائية  للسلطة  األعلى  للمجلس  االستراتيجي  
2021/2026  في سنته الثالثة على ارض الواقع  و 
معه املستجدات  التي اتى بها  القانون  530/15  من 
اجل   حتقيق عدالة ناجعة  شفافة ، احكامها تصدر 

بكل استقالل  ونزاهة  وحياد  وداخل أجال معقولة، 
داعيا كل للمتدخلني لالنخراط واملساهمة الفعالة  في 
مختلف  وتفعيل   لتنفيذ   امل��ذك��ورة   االستراتيجية  

اإلجراءات  املسطرة   لهده الدائرة  القضائية.    . 
 وبلغ عدد  القضايا  املسجلة  بالدائرة االستئنافية  
مبكناس  خالل سنة 2022  ما مجموعه  ) 183110 
ملف(  مت البث في  161290 ملف منها  أي بنسبة 
تصفية  بلغت  88.08 ، في حني بلغت نسبة  تصفية  
تسجيل   م��ع  امل��ائ��ة   ف��ي   75.36 ال��رائ��ج��ة   القضايا 
ارتفاع  في عدد امللفات املخلفة  عند نهاية سنة 2022  
بنسبة  70.19باملائة  حيث حصر عدد امللفات  سنة  
2022 في )52613(  ملفا  مقابل ) 30918( ملفا نهاية 

سنة 2021.
ل��دى محكمة  للملك  ال��ع��ام  ال��وك��ي��ل  أك��د  م��ن جهته،   
أن   ، ب��وزي��ان   فهمي  االس��ت��اد   ، االستئناف مبكناس 
مناسبة افتتاح السنة القضائية تشكل فرصة ثمينة 
للتعريف  لها  التابعة  واحملاكم  االستئناف  حملكمة  
املنصرمة،  السنة  خالل  املبذول  القضائي  بنشاطها 
في  اجل��دي��دة  القضائية  ال��س��ن��ة  آف���اق  واس��ت��ش��راف 
في  القضائية  بالسلطة  املنوط  للدور  تام  استحضار 

إشاعة العدل واحلرص على تطبيق القانون وضمان 
سيادته ومساواة اجلميع أمامه ،مؤكدا  احلرص على  
العدالة   ملنظومة  اجلديدة  السياسة  مضامني   تنزيل 
باعتماد  برنامج  عمل  سنوي مبا يضمن  تكريس  

االمن القضائي .
     وبعد أن استعرض  السيد الوكيل العام ، حصيلة 
مبكناس   االستئناف  مبحكمة  العامة  النيابة  نشاط 
واحملاكم التابعة لها برسم السنة القضائية املاضية، 
اب��رز  انه مت اجن��از  804 من اصل 813 شكاية  مت 
تسجيلها  برسم سنة 2022  مبا فيها مخلف 2021  أي 
بنسبة تسوية   بلغت 98.89 في املائة ،  أشاد الوكيل 

العام للملك مبجهودات جميع العاملني بالنيابة العامة 
القضاء  أجل  من  االستئنافية  الدائرة  مستوى  على 
لعمل  القضائية  النجاعة  م��ن  وال��رف��ع  املخلف  على 
النيابة العامة وتطوير أدائها لتحقيق األمن القضائي 
على   الكبير  العدالة   مجددا  حرصه  مرتفقي  لكافة 
تكريس مقاربة العمل التشاركي  والتواصل املستمر 
مع  املجتمع املدني واجلسم الصحفي  في اطار ما 
يقتضيه القانون ، مشيرا في هدا الصدد  انه سيعمل 
على  اعداد  ونشر تقرير مفصل حول كل  أوجه نشاط 
النيابة العامة واوجه تدخلها مبا فيها رصد ظاهرة 
اجلرمية  ومجاالت امتدادها اجلغرافي ، سيكون رهن 

إشارة  العموم  من اعالميني  وباحثني تيسيرا  في 
حق  الولوج  الى املعلومة .

 حضر هده اجللسة الى جانب املفتش العام للشؤون 
القضائية  كل من السادة نبيل  عليلوي  رئيس  شعبة 
العمومية   الدعوى  العامة  وتتبع مراقبة   احلريات  
برئاسة النيابة العامة  ومحمد فوزي  رئيس  شعبة  
ال��ش��ؤون اإلداري���ة  باملجلس األع��ل��ى  للسلطة  تدبير 
املدنية   الشؤون  مدير  أوديجا   وبنسالم  القضائية  
عمالة  على  اجلاللة   وعمال صاحب  العدل   ب��وزارة 
مكناس و إقليم افران   وإقليم احلاجب  وقائد احلامية 
العسكرية  ووالي االمن  والقائد اجلهوي للدرك امللكي  
املجلس  و رئيس مجلس جهة فاس مكناس ورئيس 
اإلقليمي  مبكناس  وريس  اجلماعة احلضرية ملكناس  
األول   الرئيس  و  الستينية   املشور  ورئيس  جماعة 
للمحطمة االبتدائية و املسؤولني القضائيني ورؤساء 
الغرف والقضاة واملستشارين في احملكمتني، وعميد 
كلية احلقوق  والعلوم االقتصادية  والسادة  نقيب 
واعضاء  مجلس  الهيئة واحملامون ورئيس املجلس 
الشرطة   احمللية  وضباط  السلطة   ورج��ال  العلمي  
وشخصيات   القضاء   مساعدوا   وكافة  القضائية  

أخرى.

املخطط االستراتيجي للمجلس األعلى للسلطة القضائية 2021/2026

نبراس طريق افتتاح السنة القضائية اجلديدة   2023 باستئنافية مكناس

أدي���س أب��اب��ا - أك���د األم���ني ال��ع��ام مل��ؤس��س��ة محمد 
رفقي،  محمد  الدكتور  األف��ارق��ة،  للعلماء  ال��س��ادس 
أمس األحد بأديس أبابا، أن املؤسسة عازمة، حتت 
أمير  السادس،  امللك محمد  رئاسة صاحب اجلاللة 
املؤمنني، على العمل من أجل خدمة اإلسالم والسلم 
ومن  إفريقيا،  ببلدان  املغرب  تربط  التي  واألخ��وة 

بينها إثيوبيا.
  وأبرز، الدكتور رفقي، خالل حفل نظمته مؤسسة 
اختتام  مبناسبة  األفارقة  للعلماء  السادس  محمد 
النسخة الرابعة من املسابقة الوطنية حلفظ وتالوة 
وجتويد القرآن الكرمي، التي نظمها فرع املؤسسة في 
إثيوبيا  بالعاصمة أديس أبابا، أن هذه املرحلة من 
املنافسة في هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، 
50 شابا وشابة، كانت قوية  والتي عرفت مشاركة 
للغاية بعد أبان املتنافسون عن مواهب استثنائية، 
في  التحكيم ص��ع��وب��ة  أع��ض��اء جل��ن��ة  ح��ي��ث وج���د 

االختيار بينهم.
  وأش����ار األم���ني ال��ع��ام مل��ؤس��س��ة محمد ال��س��ادس 
تعكس  أبابا  أديس  مرحلة  أن  إلى  األفارقة  للعلماء 
القرآن  وتالوة  إثيوبيا حلفظ  توليه  الذي  االهتمام 
الكرمي، مشيدا بالدور الهام الذي تضطلع به جمعية 

زايد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكرمي بإثيوبيا.

 وأبرز، خالل هذا احلفل الذي متيز بحضور سفيرة 
املغرب لدى إثيوبيا وجيبوتي، نزهة علوي محمدي، 
اإلثيوبية  الفيدرالية  احلكومة  أع��ض��اء  م��ن  وع��دد 
ل��ل��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة في  ورئ��ي��س املجلس األع��ل��ى 
ال��س��ادس  محمد  مؤسسة  ف��رع  ورئ��ي��س  إث��ي��وب��ي��ا، 
إثيوبيون،   وعلماء  إثيوبيا،  في  األف��ارق��ة  للعلماء 
معتمدون  ودبلوماسيون  فيدراليون،  وبرملانيون 
ف��ي أدي���س أب��اب��ا، وف��اع��ل��ون ج��م��ع��وي��ون، العناية 
التي يحيط بها  جاللة امللك محمد السادس، أمير 
املؤمنني العلماء في إفريقيا عبر األعمال التي تقوم 
في  والتنمية  والسلم  لإلسالم  خدمة  املؤسسة  بها 

القارة اإلفريقية.
السادس  محمد  ملؤسسة  ال��ع��ام  األم��ني  سلط  كما   
ال��ض��وء على  ال��س��ي��اق،  للعلماء األف��ارق��ة، ف��ي ه��ذا 
وفقا  املجتمعات  تأطير  في  للعلماء  املركزي  ال��دور 
للقيم النبيلة لإلسالم، والتي تدعو بشكل خاص إلى 

التسامح والتعايش والتضامن.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، أك���دت س��ف��ي��رة امل��غ��رب ل���دى إثيوبيا 
الرغبة  يعكس  املسابقة  ه��ذه  تنظيم  أن  وجيبوتي 
املولوية ألمير املؤمنني، صاحب اجلاللة امللك محمد 
دين  ثوابت  حفظ  في  احلثيثة  وجهوده  ال��س��ادس، 
اإلسالم احلنيف من كل أشكال التحريف والتطرف، 

وجعل قيمه السمحة في خدمة االستقرار والتنمية 
في قارتنا اإلفريقية.

وأشارت السيدة علوي محمدي إلى أن هذه البادرة 
الدينية  ال��رواب��ط  لعمق  جتسيدا  ج���اءت  امل��ب��ارك��ة 
بجمهورية  املغربية  اململكة  جتمع  التي  والثقافية 
إث��ي��وب��ي��ا، م��ض��ي��ف��ة أن ه����ذه اخل���ط���وة احمل��م��ودة 
بني  للتعاون  وإط��ارا مالئما  أساسية  لبنة  ستشكل 
البلدان  يتقاسمه  ملا  إثيوبيا  وعلماء  املغرب  علماء 
بني  والتآخي  للتعايش  داع��م��ة  قيم  م��ن  الشقيقان 

الديانات السماوية الثالث.
 وذكرت في هذا السياق بأن اململكة كانت وستظل 
السماوية  الديانات  بني  السلمي  للتعايش  أرض��ا 
العصور  مر  على  قدم  املغرب  أن  موضحة  الثالث، 
التعايش  قيم  ف��ي جعل  ف��ري��دا  من��وذج��ا  واألزم��ن��ة 
ركائزه،  من  ركيزة  األدي��ان  بني  والتآلف  والتسامح 

وهو ما يجعل منه أرض سالم ومحبة بامتياز.
أن  على  ينص  املغربي  الدستور  أن  إل��ى  وأش���ارت 
املؤمنني  أم��ي��ر  ه��و  ال���س���ادس  امل��ل��ك محمد  ج��الل��ة 
وحامي امللة والدين، وبالتالي فهو الزعيم الروحي 
جلميع أتباع الديانات التوحيدية الثالث دون متييز 

أو تفرقة.
رئيس جمعية  قاسم،  الدين  نور  أع��رب   من جهته، 

زاي���د ب��ن ث��اب��ت لتحفيظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي ع��ن شكره 
ملؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة على تنظيم 
أبابا، مسلطا الضوء على  هذه املسابقة في أديس 
ال��واس��ع��ة للشباب اإلث��ي��وب��ي واحل��ض��ور  امل��ش��ارك��ة 

الكبير للفتيات في هذه املسابقة املباركة.
وقال في هذا الصدد »أود أن أشكر صاحب اجلاللة 
امللك محمد السادس، أمير املؤمنني، حفظه الله، على 

كل أعماله النبيلة في خدمة اإلسالم«.
وف���ي خ��ت��ام ه���ذا احل��ف��ل، أش����ادت م��ؤس��س��ة محمد 
ثابت  بن  زاي��د  بجمعية  األف��ارق��ة  للعلماء  السادس 
حفظ  في  جلهودها  تقديرا  الكرمي  القرآن  لتحفيظ 
وبهذه  إثيوبيا.  في  الكرمي  القرآن  وتالوة وجتويد 
املناسبة، قدم األمني العام ملؤسسة محمد السادس 
للعلماء األفارقة درع املؤسسة لرئيس جمعية زايد 

بن ثابت.
اثنني  ف��ائ��زي��ن  املسابقة  حتكيم  جلنة  واخ��ت��ارت   
لتمثيل إثيوبيا في املرحلة النهائىة للمسابقة التي 
األمر  ويتعلق  املبارك.  رمضان  شهر  خالل  ستنظم 
للقرآن  الكامل  فئة احلفظ  الشيخ أحمد في  بصفية 
فئة  في  عمر  ه��ادي  وعباس  ورش،  ب��رواي��ة  الكرمي 

حفظ القرآن الكرمي برواية يختارها املترشح.

مؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة، عازمة على العمل من أجل خدمة اإلسالم والسلم واألخوة في إفريقيا 
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العدد 298 <  من 1 الى 15 مارس   2023

إعالن عن بيع عقار باملزاد.

اململكة املغربية                                    
وزارة العدل واحلريات 

احملكمة االبتدائية مبكناس 
ملف التنفيذ عدد: 202 

.6101/2022/
لفائدة   :رشيدة اليعكوبي ومن 

معها.
النائب عنها االستاذ محمد 

الصيوري احملامي بتازة.
ضد  : عمور الوافي.

بتاريخ  أنه   ، العموم  علم  في  ليكن 
ال���س���اع���ة   ع���ل���ى   30/03/2023
،سيقع  صباحا    -  9  – التاسعة 
باحملكمة   3 رق��م  البيوعات  بقاعة 
العقار  ب��ي��ع  ،مب��ك��ن��اس  االب��ت��دائ��ي��ة 
احمل��ف��ظ  ذي ال��رس��م ال��ع��ق��اري عدد 
42281/05، الكائن برقم 44 مكرر، 
اجلديدة،مكناس،  املنزه،املدينة  حي 
وه���و ع��ب��ارة ع��ن ف��ي��ال،  مساحته 
س��ن��ت��ي��ار،   98 ار   14 اإلج��م��ال��ي��ة 
 : قدرها  مبدئية  من سومة  انطالقا 

3.300.000.00درهم  .
وتقدم العروض أمام كتابة الضبط 
تاريخ  م��ن  اب��ت��داء  التنفيذ(  قسم   )
نشر اإلعالن ، وسيرسى البيع على 
ضامن  ذي  أو  ميسور  متزايد  اخر 
ميسور بعد إيداعه  شيكا مصادق 

عليه بقيمة البيع باملزاد العلني .
الدولة   لفائدة  باملائة    3 زي��ادة  مع 
ويشترط ضمان األداء ، وللمزيد من 
املعلومات ،يجب االتصال مبصلحة 
التنفيذ املدني بهذه احملكمة لالطالع 
على دفتر التحمالت  وتقرير اخلبرة 
إما  س��ي��ؤدى  املبلغ  أن  العلم  م��ن   ،
ب��واس��ط��ة ش��ي��ك ب��ن��ك��ي  أو ب��ري��دي 
املصالح  ط���رف  م��ن  عليه  م��ص��ادق 

املختصة . 

<<<<<

إعالن عن بيع عقار باملزاد.

اململكة املغربية                                    
وزارة العدل واحلريات 

احملكمة االبتدائية مبكناس 
ملف التنفيذ عدد: 
.200/6105/2022

طالب التنفيذ :  مصرف املغرب .
منفذ عليه : شيدر احلسن .

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  مبكناس  االبتدائية  باحملكمة 
سيقع بيع قضائي بقاعة اجللسات 

رقم 03 بتاريخ 06/04/2023 على 
الساعة 09:00 .

لفائدة :مصرف املغرب عنوانه -48
،ال���دار  58 ش���ارع محمد اخل��ام��س 
املخابرة  محل  .اجل��اع��ل  البيضاء 
م��ع��ه مبكتب األس���ت���اذ أح��م��د أم��ني 
مداح احملامي بهيئة الدار البيضاء 

.
ضد : شيدر احلسن .

املسجل  و  احمل��ف��ظ  ل��ل��ع��ق��ار  وذل����ك 
حتت  احلاجب  العقارية  باحملافظة 
باسم  وامل���ع���روف   7000/67 ع���دد 
ال��س��الم 39Vوه���و ع��ب��ارة ع��ن فيال 
وط��اب��ق  وس��ف��ل��ي  ق��ب��و  م��ن  متكونة 
امامية  وال��س��ط��ح وح��دي��ق��ة  ع��ل��وي 
واخرى خلفية الكائن ب 39 جتزئة 
مساحته  ت��وج��ط��ات  ع���ني  ال���س���الم 

145.0000 متر مربع.
الثمن االفتتاحي للبيع باملزاد العلني 
سينطلق من مبلغ 666.450.00درهم 

.
اإلي��ض��اح  ف��ي  ال���زي���ادة  اراد  وم���ن 
االتصال  ميكنه  ال��ع��روض  وت��ق��دمي 
مب���ص���ل���ح���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذ ب��احمل��ك��م��ة 

االبتدائية مبكناس  .

<<<<<

إعالن عن بيع عقار باملزاد.

اململكة املغربية                                    
وزارة العدل واحلريات 

احملكمة االبتدائية مبكناس 
ملف التنفيذ عدد: 

. 2/6101/2023
طالب التنفيذ :  الكانة اسماعيل 

ومن معه .
منفذ عليه : الكانة مليكة ومن 

معه 
. 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  مبكناس  االبتدائية  باحملكمة 
سيقع بيع قضائي بقاعة اجللسات 
رقم 03 بتاريخ 30/03/2023 على 

الساعة 09:00 .
لفائدة : السيد /ة الكانة إسماعيل 
 23 أ  ع��م��ارة   3 بلمنصور  الساكن 
الشقة 4 ، مكناس .السيد/ة الكانة 
باملغرب  الساكن  محمد  بنت  حرية 

العربي ب 2 رقم 169 ، القنيطرة .
ضد : الكانة مليكة ومن معه  .

املسجل  و  احمل��ف��ظ  ل��ل��ع��ق��ار  وذل����ك 
ب���احمل���اف���ظ���ة ال���ع���ق���اري���ة م��ك��ن��اس 
14942/ك  االسماعيلية  حتت عدد 

.
 واملعروف باسم  سكني بني امحمد 

317 وه��و ع��ب��ارة ع��ن منزل سكني 
يتكون من طابق سفلي وطابق اول 
بحي  الكائن  و سطح  ثاني  وطابق 
، مساحته  البريد  بني امحمد قرب 

145.0000 متر مربع » سنتيار«.
الثمن االفتتاحي للبيع باملزاد العلني 
 404.460.00 مبلغ  م��ن  سينطلق 

درهم .
اإلي��ض��اح  ف��ي  ال���زي���ادة  أراد  وم���ن 
االتصال  ميكنه  ال��ع��روض  وت��ق��دمي 
مب���ص���ل���ح���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذ ب��احمل��ك��م��ة 

االبتدائية مبكناس  .

<<<<<

إعالن عن بيع عقار باملزاد.

اململكة املغربية                                    
وزارة العدل واحلريات 

احملكمة االبتدائية مبكناس 
ملف التنفيذ 

عدد:38/6011/2023.
طالب التنفيذ :  لعيوني احمد.
منفذ عليه :لعيوني سعيد ومن 

معه.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  مبكناس  االبتدائية  باحملكمة 
سيقع بيع قضائي بقاعة اجللسات 
2023/03/30على  بتاريخ   03 رقم 

الساعة 09:00 .
احمد  لعيوني  :ال��س��ي��د/ة  ل��ف��ائ��دة 
حي   372 بالرقم  بالساكن  الساكن 
ول��ي��ل��ي ب��ل��دي��ة س��ب��ع ع��ي��ون عمالة 
احلاجب اجلاعل محل املخابرة معه 
مبكتب االستاذ كرمي باحو احملامي 

بهيئة مكناس. 
ضد :لعيوني سعيد ومن معه.

املسجل  و  احمل��ف��ظ  ل��ل��ع��ق��ار  وذل����ك 
حتت  احلاجب  العقارية  باحملافظة 

عدد 7493/59
 وامل����ع����روف ب���اس���م ن��رج��ي��س -2
123 وه��و ع��ب��ارة ع��ن منزل يتكون 
و  االول  الطابق  ارض��ي  طابق  م��ن 
الثاني و السطح يطل على الشارع 
الفرعي الكائن باقليم احلاجب عني 
تاوجطات مساحته 1 ديكامتر مربع 

)ار(.
الثمن االفتتاحي للبيع باملزاد العلني 
سينطلق من مبلغ 840.000.00درهم 

.
اإلي��ض��اح  ف��ي  ال���زي���ادة  اراد  وم���ن 
االتصال  ميكنه  ال��ع��روض  وت��ق��دمي 
مب���ص���ل���ح���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذ ب��احمل��ك��م��ة 

االبتدائية مبكناس  .

<<<<<

إعالن عن بيع عقار.

اململكة املغربية                                    
وزارة العدل واحلريات 

محكمة االستئناف مبكناس .
احملكمة االبتدائية مبكناس 

ملف التنفيذ عدد: 
. 168/6102/2021

طالب التنفيذ   : ورثة طامو 
حكوش  .

النائب عنهم األستاذ اسماعيل 
ملنيعي احملامي مبكناس .

ضد : ورثة يامنة الكتامي  .

بتاريخ  أنه   ، العموم  علم  في  ليكن 
ال���س���اع���ة   ع���ل���ى   30/03/2023
التاسعة – 9 -  صباحا ،سيقع بقاعة 
البيوعات رقم 3 باحملكمة االبتدائية 
،مبكناس بيع العقار الغير احملفظ  ، 
، انطالقا من سومة مبدئية قدرها : 

332.500.00 درهم  .
وتقدم العروض أمام كتابة الضبط 
تاريخ  م��ن  اب��ت��داء  التنفيذ(  قسم   )
نشر اإلعالن ، وسيرسى البيع على 
ضامن  ذي  أو  ميسور  متزايد  اخر 
ميسور بعد إيداعه  شيكا مصادق 

عليه بقيمة البيع باملزاد العلني .
الدولة   لفائدة  باملائة    3 زي��ادة  مع 
ويشترط ضمان األداء ، وللمزيد من 
املعلومات ،يجب االتصال مبصلحة 
التنفيذ املدني بهذه احملكمة لالطالع 
على دفتر التحمالت  وتقرير اخلبرة 
إما  س��ي��ؤدى  املبلغ  أن  العلم  م��ن   ،
ب��واس��ط��ة ش��ي��ك ب��ن��ك��ي  أو ب��ري��دي 
املصالح  ط���رف  م��ن  عليه  م��ص��ادق 

املختصة . 

<<<<<

ضياع رسم عقاري
ضاع للسيدة ميلودة  

احردان  حاملة البطاقة 
D153816  الوطنية رقم

رسم عقاري
 محفظ: 59/ 21617

العنوان الكامل : عمارة 41 
الطابق 2 الشقة 10 جتزئة 

كاميليا 1   مكناس .

إعالنات  قضائية
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أط���وار   25-02-2023 اجل��م��ع��ة  ي���وم  ج���رت 
لسباق  املدرسية  الوطنية  البطولة  سباقات 
 /  2022 الدراسي  املوسم  برسم  ال��دراج��ات، 
2023 باجلديدة، مبشاركة أزيد من 80 تلميذا 
اجلهوية  األكادمييات  مختلف  من  وتلميذة 

للتربية والتكوين باململكة.
من  املنظمة  الوطنية  التظاهرة  هذه  وتشكل 
وزارة  ط��رف  م��ن   ،2023 فبراير   25 إل��ى   23
والرياضة،  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية 
بتعاون مع اجلامعة امللكية املغربية للرياضة 
امل��درس��ي��ة، وب��ش��راك��ة م��ع اجل��ام��ع��ة امللكية 
مع  وبتنسيق  ال���دراج���ات،  لسباق  املغربية 
والتكوين جلهة  للتربية  اجلهوية  األكادميية 
للمشاركني  ف��رص��ة  س��ط��ات،  البيضاء  ال���دار 
للتباري فيما بينهم إلبراز قدراتهم ومؤهالتهم 
الرياضية للفوز بلقب هاته البطولة. وفي هذا 
االرتقاء  مدير  ميلي  السالم  عبد  أكد  الصدد 
التربية  وزارة  ل���دى  امل��درس��ي��ة  ب��ال��ري��اض��ة 

في  وال��ري��اض��ة،  األول���ي  والتعليم  الوطنية 
املغرب  لوكالة  التابعة   M24 لقناة  تصريح 
البطولة  ه���ذه  تنظيم  أن  ل��أن��ب��اء،  ال��ع��رب��ي 
يندرج في  األولى من نوعها،  الوطنية، وهي 
في  االن��خ��راط  على  التالميذ  تشجيع  إط���ار 
رياضة سباق الدراجات من داخل املؤسسات 
املنظمة  البطولة  أن هذه  التعليمية. وأضاف 
صلب  ف��ي  والتلميذ  “التلميذة  شعار  حت��ت 
باألساس  تروم  املدرسية”  بالرياضة  االرتقاء 
والتلميذات  التالميذ  على  ال��ض��وء  تسليط 
املمارسني لهذه الرياضة، وتشجيعهم، مشيرا 
إلى أن العديد من التالميذ يستعملون الدراجة 
مؤسساتهم  نحو  للتنقل  كوسيلة  الهوائية 
التعليمية. وأبرز أن البطولة الوطنية جاءت 
احمللية  البطولة  إل��ى  اللجوء  دون  مباشرة 
واجلهوية، ويشارك فيها 83 تلميذا وتلميذة 
وفي  اململكة.  من  جهات  عشر  من  ينحدرون 
رئيس  بلماحي  محمد  أك��د  مم��اث��ل،  تصريح 

اجلامعة امللكية املغربية لسباق الدراجات، أن 
“الدراجة املغربية بخير، من خالل مشاركاتها 
في العديد من التظاهرات الوطنية والدولية”، 
ال��دراج��ة  ي��دخ��ل س��ب��اق  ال��ي��وم  أن���ه  مضيفا 
النوادي  لتعزيز  التعليمية،  املؤسسات  غمار 
الوطني  املنتخب  تطعيم  أف��ق  ف��ي  املغربية 
التظاهرة  هذه  أن  وأوض��ح  جديدة.  بعناصر 
هذه  على ممارسة  التشجيع  تروم  الرياضية 
الصعيد  على  قاعدتها  وت��وس��ي��ع  ال��ري��اض��ة 
التي همت  األولى  املسابقة  وعرفت  الوطني. 
 20 19 متسابقة، قطعن  فئة اإلناث، مشاركة 
عن  السباق  وأسفر  دورة.   16 عبر  كيلومترا 
املنتمية  بوشيحة  ياسمني  املتسابقة  ف��وز 
لنادى “أروم” باحملمدية )جهة الدار البيضاء 

سطات(.
بني  جلهة  املنتمية  عيسى  دع���اء  واح��ت��ل��ت 
مالل خنيفرة املرتبة الثانية، فيما حلت مالك 
في  سطات  البيضاء  ال��دار  جهة  من  معقول 

املرتبة الثالثة. 
 53 ذك��ور  فئة  الثانية  املسابقة  ف��ي  وش���ارك 
25 دروة.  30 كيلومترا في  متسابقا، قطعوا 
واحتل الصف األول املتسابق أشرف لكرميي 
من جهة مراكش أسفي، الذي سبق له احتالل 
أكرا بغانا اخلاص  الثالثة في طواف  الرتبة 
بفئة الشبان، وجاء في املركز الثاني املتسابق 
يحيى بوركيلة من جهة طنجة تطوان، واحتل 
املركز الثالث أسامة بوزرواط من جهة الرباط 
تسليم  عملية  على  وأش��رف  القنيطرة.  سال 
امليداليات واجلوائز، السادة محمد العطياوي 
ومحمد  اجلديدة،  إقليم  لعمالة  العام  الكاتب 
املغربية  امللكية  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي��س  بلماحي 
مدير  طالب  املومن  وعبد  ال��درج��ات،  لسباق 
والتكوين بجهة  للتربية  األكادميية اجلهوية 
الدار البيضاء سطات، ورشيد شرويت املدير 
والتعليم  الوطنية  التربية  ل��وزارة  اإلقليمي 

االولي والرياضة باجلديدة.

اجلديدة : مشاركة أزيد من 80 تلميذا وتلميذة في البطولة الوطنية املدرسية لسباق الدراجات. 
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عبد االله حلمني

عبد االله بن باب -سناء العلوي

األول��ي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزي���ر  السيد  ت���رأس 
والرياضة ، شكيب بنموسى، هذا اليوم الثالثاء 27 فبراير 
2023 أشغال اجلمع العام للكونفدرالية االفريقية للرياضة 
بحضور  البيضاء  الدار  مدينة  احتظنته  والذي  املدرسية 

أكثر من 36 دولة.
اإلفريقيتني  للبطولتني  امل��غ��رب  تنظيم  م��ع  تزامنا  وذل��ك 
خالل   ،  )3×3( السلة  وك��رة  الطائرة  كرة  في  املدرسيتني 
الفترة ما بني 26 فبراير و2 مارس 2023 ؛ والتي تعرف 
القارية  الهيئة  لهاته  التنفيذي  املكتب  أعضاء  انتخاب 
للفترة 2027-2023، ومناقشة مجموعة من املواضيع ذات 
في  املندرجة   ، بالقارة  املدرسية  الرياضة  بتدبير  الصلة 
إطار االستراتيجية اإلفريقية لالرتقاء بالرياضة املدرسية ، 
حيث لعبت اململكة املغربية دورا رياديا في تسطير ووضع 
أحرفها ، فضال عن التداول في قضايا أخرى ذات الصلة 

بتنمية الرياضة املدرسية على صعيد القارة اإلفريقية.
وأي������ض������ا ت���غ���ط���ي���ة ف����ع����ال����ي����ات احل�����ف�����ل اخل����ت����ام����ي 
.2023 ف����ب����راي����ر   28 األرب�������ع�������اء  غ�������دا   ل���ل���ب���ط���ول���ة 
وفي هذا السياق ؛ أكد شكيب بنموسى أن املغرب ملتزم 
تضطلع  حتى  اإلفريقية  املدرسية  بالرياضة  بالنهوض 

بدورها كامال كرافعة لقيم األخوة واالحترام املتبادل.

وقال بنموسى ، خالل أشغال اجلمعية العامة للكونفيدرالية 
االفريقية للرياضة املدرسية ، إن املغرب يولي ، في إطار 
سياسته االفريقية ، أهمية خاصة للرياضة املدرسية التي 
يعزز  القارة،  بلدان  بني  والشراكة  للتعاون  محورا  متثل 

في  والتعايش  البناءة  واملواطنة  االح��ت��رام  قيم  غ��رس 
أوساط الشباب.

بإفريقيا  املدرسية  الرياضة  تطوير  آف��اق  أن  وأض��اف 
كبيرة ، وميكن أن تساعد في االرتقاء بالشباب من خالل 
 ، انعكاساتها االيجابية على مسار االدماج االجتماعي 
مسجال أنه بفضل الشراكات في مجال التكوين واملواكبة 
، ميكن حترير الطاقات واكتشاف املواهب واملساهمة في 

اشعاع القارة.
وبعد أن نوه بالنجاحات التي حققتها الرياضة االفريقية 
على مستوى تنظيم كبريات التظاهرات على الصعيدين 
املكتسبات  هذه  أن  بنموسى  أب��رز   ، والعاملي  االقليمي 
الرياضة  تصبح  حتى  ال��ت��ع��اون  م��ن  م��زي��د  على  حت��ث 
 ، أفضل  ولتمدرس  ج��ودة  ذات  لتربية  قاطرة  االفريقية 

ومشتال للمواهب.
وخ����الل أش��غ��ال ه���ذه اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة مت توقيع 
الطائرة  ل��ك��رة  االف��ري��ق��ي  االحت���اد  ب��ني  ش��راك��ة  اتفاقية 
CAVB بحضور رئيسة االحتاد السيدة بشرى حجيج 
والكونفدرالية االفريقية للرياضة املدرسية بحضور رئيس 

الكونفدرالية يوسف بلقاسمي.
< متابعة عادل الرحموني والهام بال

بنموسى يترأس اجللسة االفتتاحية للجمع العام السنوي للكونفدرالية االفريقية للرياضة في املدرسية 

باإلجماع ، إعادة انتخاب يوسف بلقاسمي رئيسا 
للكونفدرالية االفريقية للرياضة املدرسية.

انتخاب   أعيد  
امل���غ���رب���ي ي��وس��ف 
رئيسا  بلقاسمي 
ل���ل���ك���ون���ف���درال���ي���ة 
االفريقية للرياضة 
امل���درس���ي���ة وذل����ك 
خ���������الل أش�����غ�����ال 
اجل�����م�����ع ال����ع����ام 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ق��اري��ة 

والذي احتظنته 
م�����دي�����ن�����ة ال���������دار 

البيضاء.
الثقة  جت��دي��د  ومت 

ف���ي ال��س��ي��د ي��وس��ف 
العمومية  اجلمعية  فعاليات  في  شاركوا  الذين  واملؤمترين  املؤمترات  بإجماع  بلقاسمي  

للكونفدرالية االفريقية للرياضة املدرسية .
الدولي  االحت��اد  رئيس  بحضور   افريقية  دول  لعدة  وازن��ة  مشاركة   العام   اجلمع  عرف  و 
في  امل��ب��ذول  اجلبار  بالعمل  أش��اد  ال��ذي  بيترينكا  لوران   السيد    ISF املدرسية  للرياضة 

املغرب.
وأعرب يوسف  بلقاسمي الذي يشغل مهام نائب رئيس االحتاد الدولي ISF ؛ عن سعادته 
بهذا االنتخاب قائال بأن هذا االستحقاق يكرس ريادة املغرب قاريا ودوليا في مجال الرياضة 
محمد  امللك  جلاللة  السامية  امللكية  للتوصيات  تنفيذا  ؛  عامة  بصفة  والرياضة  املدرسية 
البشرية  للتنمية  كرافعة  للرياضة  كبيرة  أهمية  أعطى جاللته  ؛ حيث  الله  نصره  السادس 

خدمة للقضايا الشباب في القارة السمراء .من أجل توحيد الشعوب وتضامنها ووحدتها.
< متابعة عادل الرحموني والهام بال

تواصلت صباح اليوم الثالثاء 28 فبراير 2023 بالقاعة 
ال��دار  مبدينة  السبع  بعني  الرياضيني  بثانوية  املغطاة 
البيضاء نهائيات البطولتني االفريقيتني املدرسيتني للكرة 
الطائرة وكرة السلة )3×3( في فئتي الذكور واالناث التي 
تنظمها وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة 
املدرسية  للرياضة  املغربية  امللكية  اجلامعة  مع  بتعاون 

واجلامعة االفريقية للرياضة املدرسية.
التي   ، ال��ق��اري��ة  البطولة  ه��ذه  م��ن  الثاني  ال��ي��وم  وشهد 
من  العديد  األصعدة مبشاركة  على جميع  تعرف جناحا 
الدول االفريقية ، وبحضور رئيس قسم تنظيم املنافسات 
امللكية  للجامعة  ال��ع��ام  وال��ك��ات��ب  امل��درس��ي��ة  ال��ري��اض��ي��ة 
امللكية  اجلامعة  ورئيسة  امل��درس��ي��ة  للرياضة  املغربية 
 ، الطائرة  للكرة  االفريقية  الكونفدرالية  وك��ذا  املغربية 
االول��ى جمعت  املباراة  الطائرة  الكرة  إج��راء مبارتني في 
بني املنتخب الكيني ذكور ونظيره املغربي انتهت لصالح 
هذا االخير بثالث جوالت دون مقابل كما جمعت املباراة 
الثانية أيضا املنتخبني الكيني واملغربي فئة االناث وعرفت 
تفوق الكينيات وتتويجهن باللقب االفريقي املدرسي في 
النوع  )3×3( عرف هذا  السلة  كرة  في  بينما  الفئة،  هذه 
الرياضي إجراء اربع مباريات جاءت نتائجها على الشكل 

التالي :
ف��وز املنتخب املغربي ح��رف )أ( على  امل��ب��اراة األول��ى  في 
نظيره املنتخب املغربي حرف )ب( وفي املباراة الثانية فوز 
منتخب النجير على املنتخب الغابوني كما فاز املنتخب 
املغربي حرف )ب( على منتخب النيجر في املباراة الثالثة 

في حني فاز املنتخب الغابوني على املنتخب األوغندي في 
املباراة الرابعة.

وستتواصل مباريات هذه البطولة مساء يوم غد األربعاء 
فاحت مارس 2023 بقاعة املركب الرياضي محمد اخلامس 
الذكور  فئة  في  الطائرة  الكرة  في  افريقيا  أبطال  لتحديد 
وفي كرة السلة )3×3( في فئتي اإلناث والذكور وستختتم 
اإلختتام خالله  بتنظيم حفل  القاريتني  البطولتني  هاتني 
والكؤوس  بامليداليات  والفائزات  الفائزون  تتويج  سيتم 
ليسدل الستار على هاتني البطولتني القاريتني التي تعرف 
جناحا كبيرا منذ يومها األول بشهادة جميع وفود الدول 

االفريقية املشاركة
< متابعة عادل الرحموني والهام بال

مواصلة نهائيات البطولتني اإلفريقيتني املدرسيتني للكرة الطائرة 
وكرة السلة )3×3( بإجراء املباريات االقصائية ومباراة نهائية
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 احلاجب، إعطاء انطالقة أشغال مشروع 
تهيئة حديقة عني ذهيبة2  

رئيس  السيد  بحضور  و  احلاجب،  مبدينة   2023 فبراير   23 اخلميس  ي��وم  صباح  مت 
الوكالة  مدير  و  احلاجب  إقليم  عامل  السادة  من  كل  بجانب  مكناس  فاس  مجلس جهة 
اجلهوية لتنفيذ املشاريع جلهة فاس مكناس و مستشاري اجلهة باإلقليم و رئيس جماعة 

احلاجب، إعطاء انطالقة أشغال مشروع تهيئة حديقة عني ذهيبة 2.
وهو مشروع مهم يهدف إلى خلق فضاء إيكولوجي ترفيهي باملدينة خاص بالعائالت، 
إضافة إلى مدار صحي يطل على مدينة احلاجب و سهل سايس، و ميتد على مساحة 5 

هكتارات ممولة بالكامل من طرف مجلس جهة فاس مكناس.
فاس  املشاريع جلهة  لتنفيذ  اجلهوية  الوكالة  ط��رف  من  امل��ش��روع  ه��ذا  إجن��از  سيتم  و 

مكناس

في إطار تنفيذ مشاريع العقد برنامج بني الدولة 
واجلهة – قطاع الطرق-، أعطيت يومه األربعاء 
2023 انطالقة إجن��از أشغال تثنية  08 فبراير 
املدخل  بني  الرابطة   7023 اإلقليمية  الطريق 
الغربي للطريق السيار وكلية احلقوق مبكناس 
ن��زار  السيد  اش���راف  كلم حت��ت   4.2 ط��ول  على 
بركة وزير التجهيز واملاء، والسيد عبد الواحد 
األنصاري رئيس مجلس جهة فاس مكناس، و 
السيد عامل عمالة مكناس، وبحضور السيدات 
وال��س��ادة حليمة ال��زوم��ي، وي��وس��ف ح��ده��وم، 
نواب  وخديجة حجوبي،  قساوي،  بل  وحكيمة 
رئ��ي��س مجلس اجل��ه��ة، وال��س��ي��د ع��الل خصال 
ن��ائ��ب ك��ات��ب امل��ج��ل��س ب��اإلض��اف��ة ال���ى ع���دد من 
امل��س��ؤول��ني على امل��س��ت��وى امل��رك��زي واحمل��ل��ي، 

وعدد من املنتخبني.
وسيتم إجناز هذه الطريق بتكلفة مالية قدرها 
29 مليون درهم في إطار اتفاقية شراكة تضم 
جهة  ومجلس  وامل���اء،  التجهيز  وزارة  م��ن:  كل 
واملجلس  ال��داخ��ل��ي��ة،  ووزارة  م��ك��ن��اس،  ف���اس 
اإلقليمي ملكناس وكذا جماعة مكناس. وستمتد 
 10 مدة إجناز هذا املشروع الطرقي على مدى 

أشهر.
إل��ى حتسني اجلاذبية  امل��ش��روع  ه��ذا  وي��ه��دف 
ل��ل��م��ج��االت ال��ت��راب��ي��ة، وحتسني  االق��ت��ص��ادي��ة 
الطريق،  ملستعملي  املقدمة  اخلدمات  مستوى 
وك��ذا  السير  ح��رك��ة  وس��الم��ة  سيولة  وض��م��ان 
تشجيع االستثمارات باجلهة. كما سيخفف هذا 
املشروع الضغط على احملور الطرقي الذي يعرف 

حركة سير تتجاوز 9000 عربة في اليوم.

انطالقة إنجاز أشغال تثنية الطريق اإلقليمية7023  

ترأست السيدة حليمة الزومي، نائبة 
يوم  زوال  مكناس  ف��اس  جهة  رئيس 
اجتماعا   2023 فبراير   16 اخلميس 
»متهني«  برنامج  بخصوص  تشاوريا 
التعاون  منظمة  عليه  ت��ش��رف  ال���ذي 
األملاني GIZ فرع املغرب، وهو برنامج 
التكوين  مسالك  تعزيز  إل��ى  ي��ه��دف 
املهني وجتويد شعبه ومالءمتها مع 

حاجيات السوق.
عند  الرئيس  نائبة  السيدة  ووق��ف��ت 
يعرفها سوق  ال��ت��ي  االك��راه��ات  أه��م 
املهني  بالتكوين  عالقته  في  الشغل 
بعض  على  الضوء  باجلهة، وسلطت 
فعالية  م���ن  ال��ت��ي حت���د  االخ���ت���الالت 
اذك��اء  على  وق��درت��ه  املهني  التكوين 
حركية حقيقية ومجدية للتشغيل، مما 
يعجل بتنقالت الكفاءات نحو جهات 

مجاورة وجذابة لليد العاملة، وهو أمر 
ال ميكن جتاوزه اال عبر ربط التكوين 
حيث  من  املقاوالت  بحاجيات  املهني 

الكفاءات الضرورية واملالئمة.
»متهني«  برنامج  منسق  واستعرض 
املانيني  باطارين  مرفوقا  ك��ان  ال��ذي 
مكلفان باالشراف على التنزيل الترابي 
للبرنامج، أهم احملفزات الكامنة وراء 
اخ��ت��ي��ار ج��ه��ة ف���اس م��ك��ن��اس كمجال 
ت���راب���ي م��ؤه��ل الح��ت��ض��ان و إجن���اح 
البرنامج خاصة وأن برنامج التنمية 
مما  التشخيص  مرحلة  في  اجلهوية 

يسهل مأمورية االقتراح والتوطني.
البرنامج  و ذكر في خضم عرضه أن 
ال��ت��ع��اون  ت��ش��رف عليه وك��ال��ة  ال���ذي 
الدولي ينفذ في إطار شراكة مع قطاع 
التكوين املهني التابع لوزارة االدماج 

االق���ت���ص���ادي وامل����ق����اوالت ال��ص��غ��رى 
وال��ت��ش��غ��ي��ل وال����ك����ف����اءات، وب��ك��ون��ه 
ي��س��ت��ه��دف إن���ع���اش ودع����م ال��ت��ك��وي��ن 
التشغيل  أج��ل  م��ن  األس��اس��ي  املهني 
مع ما تقتضي هذه املهمة من مواكبة 
الفاعلني  ل��ق��درات  وت��أه��ي��ل  وم��راف��ق��ة 

املباشرين في هذا القطاع.
وف���ي خ��ض��م جت���اوب ال��س��ي��دة نائبة 
رئيس اجلهة مع محاور العرض ،أكدت 
بكون هذا اللقاء يشكل نقطة انطالق 
رئيسية لتعزيز التعاون والتشارك مع 
االملاني(،  )التعاون  األملانية  املنظمة 
وستليه لقاءات مستقبلية مع أجهزة 
املجلس من أجل تكوين رؤية واضحة 
ومنسجمة للتنزيل الترابي للبرنامج.

االجتماع  هذا  اشغال  في  ش��ارك  كما 
التشاوري أطر اجلهة.

جهة فاس مكناس تعقد لقاء تشاوريا بخصوص 
برنامج »متهني« مع وكالة التعاون األملاني

لوكالة  اإلداري  املجلس  ان��ع��ق��اد  ه��ام��ش  على 
احلاجب  بإقليم  املنظم  بسبو،  املائي  احل��وض 
ي���وم ال��ث��الث��اء07 ف���ب���راي���ر2023، دش���ن السيد 
وال��ي  بالسيد  م��رف��وق��ا  وامل����اء،  التجهيز  وزي���ر 
جهة فاس مكناس، والسيد رئيس مجلس جهة 
واقاليم  ع��م��االت  عمال  وال��س��ادة  مكناس  ف��اس 
والسادة  اجلهة،  رئيس  نواب  والسادة  اجلهة، 
ال��ب��رمل��ان��ي��ون ورؤس�����اء اجل��م��اع��ات ال��ت��راب��ي��ة، 
واملصالح الالممركزة، واجلامعات، والعديد من 
واملقاوالت،  املائية  والوكاالت  الدراسات  مكاتب 

ومراكز البحث.
التي  التأطيرية  بالكلمة  ال���دورة  ه��ذه  مت��ي��زت 
ألقاها السيد وزير التجهيز واملاء، والتي انكبت 
اساسا حول الدور احليوي الذي يلعبه حوض 
املاء  من  الضرورية  احلاجيات  تأمني  في  سبو 
ال��زراع��ي��ة  وامل��ج��االت  الساكنة  م��ن  كبير  ل��ع��دد 
والصناعة باعتباره واحدا من اخلزانات املائية 

عند  توقف  كما  الوطني،  املستوى  على  الكبرى 
في  ال���وزارة  ط��رف  من  املسطرة  االستراتيجية 
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي يعرفها ق��ط��اع امل��اء 

واستعماالته احليوية.
اجلهة  مجلس  رئيس  السيد  مداخلة  ومتيزت 
باستحضار التوجهات النيرة لصاحب اجلاللة 
امل��ل��ك محمد ال��س��ادس ال���ذي ط��امل��ا ي��ؤك��د على 
ال��ث��روة  على  للحفاظ  اجل��ه��ود  تظافر  ض���رورة 
فترات  تعاقب  مع  التلوث خصوصا  من  املائية 

اجلفاف وتقلص مخزون املياه.
كما وقف عند بعض مرتكزات النموذج التنموي 
باالختيار  يتعلق  ما  وخاصة  للمملكة  اجلديد 
االس��ت��رات��ي��ج��ي اخل���ام���س ال��ق��اض��ي ب��ض��رورة 
تثمينها  عبر  املائية  ال��ث��روات  على  احملافظة 

وتدبيرها.
ولم يفوت السيد الرئيس الفرصة دون احلديث 
عن الدور االستراتيجي للجهة ووثائق التخطيط 

للتهيئة  التوجيهية  امل��خ��ط��ط��ات  ف��ي  امل��م��ث��ل��ة 
املندمجة للموارد املائية على صعيد االحواض 

املائية، وكذا أهمية املخطط الوطني للماء.
ال��رئ��ي��س ع��ل��ى مجموعة من  ال��س��ي��د  ك��م��ا ع���رج 
البرامج واملشاريع الرائدة التي برمجتها اجلهة 
والتي كان وسيكون لها الوقع االيجابي العالي 
م��ن احل��اج��ي��ات  للكثير  م��ن ح��ي��ث االس��ت��ج��اب��ة 
السائل  تطهير  برنامج  أهمها  من  الضرورية، 
وبرنامج  ال��ق��روي،  بالوسط  التلوث  من  واحل��د 
م��ع��اجل��ة ب��ق��اي��ا زي���ت ال��زي��ت��ون واح����داث معهد 

للتكوين في مهن املاء والبيئة والتطهير…
وق���ام ال��وف��د امل��ش��ارك ف��ي ه��ذه ال����دورة ب��زي��ارة 
ملجموعة من األروقة املؤثثة لفضاء هذا املعرض، 
للجهة والذي  ال��رواق املؤسساتي  ومن ضمنها 
توقف من خالله الوفد عند 07 مشاريع بكثير من 
النائبة  السيدة  قدمتها  كما  التفاصيل واألرق��ام 

املكلفة بقطاع البيئة والسياحة.

مدينة احلاجب حتتضن فعاليات الدورة األولى للمعرض اجلهوي للماء بجهة فاس مكناس


