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الدار البيضاء  -ابن مسيك

إفتتاح فضاء جديد من فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير

اف �ت �ت��ح ،م��ؤح��را ب ��ال ��دار ال �ب �ي �ض��اء ،ف�ض��اء
جديد من فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة
والتحرير بتراب مقاطعة اب��ن مسيك ،ليصبح
ثاني فضاء من نوعه على مستوى املدينة بعد
فضاء احلي احملمدي.
ويضم هذا الفضاء ،الذي أجنزته املندوبية
السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير
بشراكة مع عدة فاعلني مؤسساتيني وجمعويني،
والذي شيد على مساحة إجمالية تقدر ب 550
متر مربع منها  245متر مربع مغطاة ،فضاء
للمعارض ،وقاعة للندوات ،وورش��ات للتكوين
والبحث ،ومكتبة ،وقاعة متعددة التخصصات،
وأخ ��رى لوسائط السمعي ال�ب�ص��ري ،وم��راف��ق
إداري��ة.وك �ل��ف ب�ن��اء ف�ض��اء ال��ذاك��رة التاريخية
للمقاومة والتحرير بابن مسيك غالفا إجماليا
بلغ  5مالييني و 600ألف درهم ،قدم منها مجلس
اجلهة ثالثة ماليني درهم ،فيما ساهمت املبادرة

الوطنية للتنمية البشرية مبا قيمته مليونني
و 600ألف درهم.
وفي كلمة له باملناسبة ،أبرز املندوب السامي
ل �ق��دم��اء امل �ق��اوم�ين وأع� �ض ��اء ج �ي��ش ال�ت�ح��ري��ر
مصطفى الكثيري أن افتتاح هذا الفضاء اجلديد
يأتي ضمن اسراتيجية املندوبية الرامية إلى
صيانة ال��ذاك��رة الوطنية ،وحفظ قيم الوطنية
والوفاء ،ونقلها لألجيال الصاعدة .وأضاف أنه
بهذا التدشني يصل عدد الفضاءات التي أجنزتها
املندوبية مبختلف جهات اململكة إلى  90فضاء،
كان أولها بآسا ال��زاك ودشنه صاحب اجلاللة
امللك محمد ال�س��ادس ي��وم  4دجنبر م��ن العام
 ،2007وآخ��ره��ا بالدريوش واحلسيمة اللذين
افتتحا على التوالي في  21و 22يوليوز اجلاري.
وذك��ر ب��أن الغاية م��ن إح��داث ه��ذه الفضاءات،
التي تعتبر متاحف تختزن محطات مهمة من
تاريخ املغرب ومسيرة كفاحه من أجل احلرية

واالستقالل ،تأمني انفتاح ذاك��رة املقاومة على
فئات واسعة من املجتمع املغربي ،واملساهمة
في تأطير الناشئة من خالل الفضاءات التربوية
والتثقيفية املخصصة ل�ه��ذا ال �غ��رض ،ومنها
متحف الصور ،واملعروضات اخلاصة بتاريخ
املقاومة والتحرير ،واملعروضات االثنوغرافية،
وقاعات املطالعة ،والقاعات املوجهة لألطفال.
وح�ض��ر اف�ت�ت��اح ف�ض��اء ال��ذاك��رة التاريخية
للمقاومة والتحرير اضافة الى املندوب السامي
للمقاومة وج�ي��ش التحرير مصطفى لكثيري
كل من عامل عمالة مقاطعات ابن مسيك محمد
نشطي ،ورئيس مجلس جماعة ال��دار البيضاء
عبد العزيز عماري،ورئيس مقاطعة بن امسيك
محمد ج���ودار وامل��دي��ر ال �ع��ام ل��وك��ال��ة التنمية
االجتماعية ياسني حمزة ،وعدة فعاليات مدنية
وجمعوية ،وأف ��راد م��ن أس��رة املقاومة وجيش
التحرير.

طنجة – تطوان – الحسيمة

إعطاء انطالقة أشغال تأهيل البنيات التحتية لـ  34مؤسسة مدرسية

أعطيت أول من أم��س ،بتطوان انطالقة أشغال تأهيل
البنيات التحتية لـ 34مؤسسة للتعليم الثانوي بجهة طنجة
– تطوان – احلسيمة ضمن نشاط “التعليم الثانوي” املندرج
ضمن برنامج التعاون الثاني “امليثاق الثاني” املوقع بني
املغرب وهيئة حتدي األلفية.
وأعطيت انطالقة هذه األشغال بالثانوية اإلعدادية “6
نونبر” بتطوان من طرف وزي��ر التربية الوطنية والتكوين
املهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،االخ سعيد أمزازي،
ونائب رئيس هيئة حتدي األلفية األمريكية ،أنتوني ويلتشر،
بحضور ع��دد م��ن الشخصيات م��ن بينهم على اخلصوص
املدير العام لوكالة حساب حتدي األلفية – املغرب ،عبد الغني
خلضر ،ومدير األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين ،محمد
عواج.
وت��ن��درج ه ��ذه امل��ؤس �س��ات امل��درس �ي��ة ال  34ض�م��ن 90
مؤسسة للتعليم الثانوي (إعدادية وتأهيلية) ،تتوزع على
ثالث جهات (طنجة – تطوان – احلسيمة ،فاس – مكناس،
مراكش – آسفي) والتي تستفيد من تنزيل “النموذج املندمج
لتحسني مؤسسات التعليم الثانوي” ،ال��ذي أضحى يحمل
مسمى “ثانوية التحدي” ،والذي يرتكز على دعامة “مشروع
املؤسسة املندمج” باعتباره آلية يتم تطويرها بشكل تشاركي
بغية حتسني جناعة وأداء الثانويات وجت��وي��د التعلمات
والنتائج املدرسية.
وستشمل أشغال التأهيل ،في مرحلة أولى 18 ،مؤسسة
للتعليم الثانوي تتواجد بأقاليم وزان وشفشاون وتطوان
والعرائش وعمالة طنجة – أصيلة .وتتطلب هذه األشغال،
ال �ت��ي سيتم إجن��ازه��ا ع�ل��ى م��دى  7أش �ه��ر ،م�ي��زان�ي��ة يقدر
متوسطها بحوالي  400ألف دوالر لكل مؤسسة مستفيدة.
ف��ي كلمة ب�ه��ذه املناسبة ،أوض��ح االخ أم ��زازي أن هذا
املشروع ،الذي يقوم على مقاربة بيداغوجية مندمجة ،يأخذ
بعني االعتبار مختلف اجلوانب املتعلقة بتشجيع التربية

القائمة على التلميذ وحتسني البيئة املادية للتعلم من خالل
القيام باألشغال املالئمة لتأهيل البنيات التحتية املدرسية
وتوفير املعدات الالزمة لالبتكار التربوي.
وأض��اف أن تالميذ وأساتذة هذه املؤسسات التعليمية
سيستفيدون أيضا من تنفيذ أنشطة دع��م تندرج في إطار
االتفاقيات املوقعة مع اجلمعيات املستفيدة من دعم صندوق
الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل ،خاصة في مجال
ال��دع��م امل��درس��ي وتقوية ال �ق��درات األفقية وتنشيط األندية
املدرسية.
وسجل الوزير أن هذا املشروع ،الذي يهم في مرحلة أولى
 90مؤسسة مدرسية بثالث جهات باململكة ،سيتم تعميمه
على باقي األكادمييات اجلهوية ،مبرزا أهمية حتسني جودة
املؤسسات املدرسية بهدف املساهمة في حتفيز التالميذ على
العطاء وتسهيل قابليتهم للتشغيل.
من جانبه ،الح��ظ ويلتشر أن البرنامج يهدف إل��ى منح
الشباب املغاربة الكفاءات الضرورية من أجل ول��وج سوق

الشغل ،مضيفا أن هذا املسلسل التشاركي ينطوي على دور
أساسي من خالل حتديد أولويات املؤسسات املدرسية.
وشدد على أنه من خالل “امليثاق  ،2″تعتز هيئة حتدي
األلفية بدعم البرامج التي تعالج عوائق النمو االقتصادي
للمغرب ،خاصة في مجال التشغيل بهدف خفض الفقر ،الفتا
إل��ى أن أشغال البنيات التحتية تشكل تتويجا للمسلسل
التشاركي “مشروع املؤسسة املندمج”.
وأش��ار إلى أن هيئة حتدي األلفية ،مبيزانية تصل إلى
 220مليون دوالر ،تعمل على حتسني جودة التعليم الثانوي،
عبر تشجيع الولوج إلى التكنولوجيات وتكوين الشباب في
 90مؤسسة مدرسية بثالث جهات من املغرب ،مشددا على
ض ��رورة أهمية ه��ذا االستثمار ف��ي تعزيز قابلية الشباب
املغاربة للتشغيل.
وخلص إلى أن هيئة حتدي األلفية تأمل في منو اقتصادي
يدمج النساء والفئات السكانية األكثر هشاشة ،كما يرى في
كل تلميذ مغربي مؤهالت واعدة.

م��ن جانبه ،اعتبر خلضر أن إط�لاق ه��ذه األش�غ��ال جاء
ليجسد ب��رن��ام��ج “امليثاق الثاني” ال��ذي وقعته احلكومة
املغربية مع نظيرتها األمريكية ،خاصة في اجلانب املتعلق
بالبنيات التحتية ،موضحا أن هذه األشغال تهم مؤسسات
منوذجية ،ومن شأنها أن تشكل قاعدة للتقييم ،ثم لتعميم
األشغال ذاتها على الصعيد الوطني في وقت الحق.
وذكر بأن هذا البرنامج يقوم على عدد من احملاور ،السيما
أهمية البنيات التحتية لتحسني م�ن��اخ التعلم ،وتكوين
األس��ات��ذة واملديرين واملتصرفني ،وك��ذا جتهيز املؤسسات
املدرسية ،فضال عن تقييم املنظومة املدرسية على املستوى
الوطني واملشاركة في حتسني املنظومة التربوية في إطار
إصالح منظومة التربية والتكوين باملغرب.
وح�س��ب ب�لاغ وزع باملناسبة ،مت حت��دي��د محتوى هذه
األشغال بعد نهاية مسار تشاركي ،انخرط فيه كافة الفاعلني
ف��ي احل �ق��ل ال �ت��رب��وي ع�ل��ى م�س�ت��وى ك��ل م��ؤس�س��ة مدرسية
مستفيدة (التالميذ ،األساتذة ،األطر اإلدارية ،وآباء وأمهات
وأول �ي��اء أم��ور ال�ت�لام�ي��ذ) ،حيث مت إجن��از تشخيص تقني
للبنيات التحتية لكل مؤسسة مستفيدة ودراسة لألثر البيئي
واالجتماعي لهذه األشغال.
وق �ص��د ت��وف�ي��ر م�ح�ي��ط ص�ح��ي وم�لائ��م للتالميذ داخ��ل
املؤسسات املدرسية ،مت إعطاء األولوية في إط��ار األشغال
املبرمجة جلوانب الصحة والسالمة ،مع مراعاة االحتياجات
التي أعربت عنها األط��راف املعنية ،حيث ستشمل األشغال
امل�ب��رم�ج��ة ت��أه�ي��ل ال�ش�ب�ك��ات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وت��رك �ي��ب اإلن ��ارة
والكاميرات داخل املؤسسات وحولها وأجهزة إنذار احلريق
وتسييج املالعب الرياضية وجتهيز غرف املالبس وإقامة
الولوجيات املخصصة لرجال املطافئ واألشخاص محدودي
احل��رك��ة وإن��ش��اء م �س��اح��ات خ �ض��راء وف� �ض ��اءات م�ت�ع��ددة
االستعماالت (مستوصف ،مقصف ،مكتبة …) إل��ى جانب
أشغال الصرف الصحي والسباكة.

جرسيف

إطالق مشاريع طرقية مبناسبة بعيد العرش املجيد

رقم  ،508والتي ستدوم مدتها  12شهرا ،بتكلفة مالية تبلغ
 38,25مليون دره��م ،بتمويل من وزارة التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء بشراكة مع مجلس جهة الشرق.
وبجماعة أوالد ب��ورمي��ة ،مت ت��دش�ين م��ش��روع توسيع
وتقوية الطريق اجلهوية رقم  511من النقطة الكيلومترية
 7+180إل��ى النقطة الكيلومترية  ،26+488تكلفت ذات
الوزارة بتمويله مببلغ  42,26مليون درهم.
وتهدف هذه املشاريع إلى فك العزلة عن ساكنة املناطق
النائية بهذه اجلماعات القروية ،وخلق التنمية وال��رواج
االق��ت��ص��ادي باملنطقة ،وك���ذا جت��وي��د اخل��دم��ات الطرقية
بالنسبة ملستخدميها ،وحتسني شروط السالمة الطرقية
بها.
وت��ب��رم��ج امل��دي��ري��ة اإلقليمي ل����وزارة التجهيز والنقل
واللوجيستيك وامل���اء ،مشاريع أخ��رى برسم سنة 2019
سترى النور قريبا ،واخرى مبرمجة برسم سنة  2020تعمل
املديرية على إخراجها إل��ى حيز ال��وج��ود وذل��ك في إطار
برنامج تأهيل احمل��اور الطرقية املهيكلة واإلستراتيجية
بجهة الشرق.

مت مؤخرا تدشني وإعطاء انطالقة أشغال مجموعة من
املشاريع الطرقية بإقليم جرسيف مبناسبة اإلحتفال بذكرى
عيد العرش املجيد.
وأشرف وفد يضم على وجه اخلصوص حسن بن املاحي،
عامل إقليم جرسيف ،وأح��م��د ال��ع��زوزي ،رئيس املجلس
اإلقليمي جلرسيف ،وكذا املدير اإلقليمي ل��وزارة التجهيز
والنقل واللوجيستيك واملاء ،وعدد من املنتخبني وممثلي
السلطات احمللية واملجتمع املدني على تدشني الطريق
اجلهوية رقم  511من النقطة الكيلومترية  0إلى النقطة
الكيلومترية  ،6+500باجلماعة القروية تادرت بتكلفة مالية
بلغت  8,1مليون درهم ،بتمويل من صندوق التنمية القروية
لتقليص الفوارق املجالية واالجتماعية.
وج���رى ب��ع��د ذل���ك ،ت��دش�ين منشأتني فنيتني ع��ل��ى واد
بوصواب بالطريق اجلهوية رقم  508الرابطة بني جماعة
مزكيتام (إقليم ج��رس��ي��ف) ،وجماعة ع�ين ال��زه��رة (إقليم
الدريوش) ،أشرفت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
وامل��اء على متويلهما بغالف مالي قدره  11مليون درهم،
كما أطلقت أشغال توسيع وتقوية ذات الطريق اجلهوية
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