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جندد التزام املغرب بإعطاء زخم جديد لتجمع دول س -ص

اعتمدت القمة االستثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء
(سني ص��اد) ،التي تنعقد أول أم��س ،بنجامينا ،ثالثة قرارات
ه��ام��ة ف��ي إط� ��ار إض��ف��اء احل �ي��وي��ة وإع � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة التجمع.
وأشار البيان اخلتامي ،الذي متت املصادقة عليه في ختام القمة،
إلى أن «القمة قررت تعيني إطارين رفيعي املستوى ،على التوالي
من النيجر واململكة املغربية ،في منصبي الكاتب التنفيذي ونائبه،
وذلك لوالية مدتها أربع سنوات ،واللذين سيتم اإلعالن عن اسميهما
للرئيس احلالي لتجمع دول س -ص من طرف البلدين املعنيني».
وهكذا ،قررت القمة منح املغرب منصب نائب الكاتب التنفيذي
لتجمع دول س -ص ،الذي أحدث مؤخرا ،وذلك لوالية مدتها أربع
سنوات .ومن جانبها ،أعيد منح النيجر منصب الكاتب التنفيذي
الذي كانت تشغله.

العمل الذي يقوم به التجمع في مجال حفظ
السلم واألمن يجب أن يكون مدعوما مببادئ
احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية

املغرب والبنك الدولي يتعهدان
بتعزيز التعاون القائم بينهما

جدد صاحب اجلاللة امللك محمد السادس ،أول أمس ،التزام املغرب بإعطاء زخم جديد
لتجمع دول س -ص ،بوصفه جتمعا اقتصاديا إقليميا لالحتاد اإلفريقي ،معربا جاللته
عن تأييده لتعزيز عمل س -ص من أجل السلم واالستقرار والتنمية.وقال جاللة امللك في
رسالة إلى القمة االستثنائية ملجموعة دول الساحل والصحراء ،املنعقدة بنجامينا« ،إن
التزام املغرب في إطار التعاون جنوب -جنوب ،يهدف إلى إرساء أسس اندماج يشجع
االستثمارات واملبادالت ،ويتمحور حول التنمية املشتركة».

(نص الرسالة الملكية السامية في الصفحة الثالثة)

في بالغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  -قطاع التربية الوطنية

توقيف جميع اإلجراءات اإلدارية والقانونية املتخذة في حق بعض األساتذة أطر األكادمييات وصرف األجور املوقوفة

تعهد املغرب والبنك الدولي مبواصلة تعزيز التعاون القائم
بينهما ،وذلك خالل لقاء جمع نهاية األسبوع املاضي ،بواشنطن
وزير االقتصاد واملالية محمد بنشعبون برئيس هذه املؤسسة
املالية الدولية ،ديفيد مالباس على هامش اجتماعات الربيع
 2019للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم
العالي والبحث العلمي  -قطاع التربية الوطنية ،أول
أمس ،عن توقيف جميع اإلج��راءات اإلداري��ة والقانونية
املتخذة في حق بعض األساتذة أطر األكادمييات وصرف
األج��ور املوقوفة ،وك��ذا إع��ادة دراس��ة وضعية األساتذة
املوقوفني.
وأوضحت الوزارة في بالغ لها ،أن هذه اإلجراءات اتخذت
عقب لقاء عقدته بالرباط وحضره رئيس اللجنة اجلهوية
للمجلس الوطني حلقوق اإلنسان نيابة عن رئيسة املجلس
وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه املادة 10
من القانون رقم  76-15ورئيس املرصد الوطني ملنظومة
التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية

خالل جلسة عمومية

إعادة انتخاب احلبيب املالكي رئيسا ملجلس النواب
صليحة بجراف

األكثر متثيلية وممثلو األساتذة أطر األكادمييات اجلهوية
للتربية والتكوين ،مؤكدة أن النقاش كان جادا ومسؤوال
بني جميع األطراف .
وأضافت أنه مت أيضا االتفاق على تأجيل اجتياز امتحان
التأهيل املهني إل��ى وق��ت الح��ق إلع�ط��اء األس��ات��ذة أطر
األكادمييات فرصة للتحضير اجليد لهذا االمتحان ،وكذا
مواصلة احلوار حول امللف في شموليته.
وفي املقابل ،تضيف ال��وزارة ،عبر ممثلو األساتذة أطر
األكادمييات عن االل�ت��زام باسمهم وباسم كل األساتذة
املعنيني باستئناف عملهم يوم االثنني  15أبريل .2019
وأك���دت ال� ��وزارة أن جميع األط� ��راف ات�ف�ق��ت ع�ل��ى عقد
االجتماع املقبل يوم الثالثاء  23أبريل اجلاري.

بعد تغلبه على فريق حوريا كوناكري الغيني بخمسة أهداف نظيفة

الوداد الرياضي يتأهل إلى نصف نهاية مسابقة عصبة األبطال اإلفريقية
أع �ي��د ،اجل�م�ع��ة ،ان�ت�خ��اب حلبيب امل��ال �ك��ي ،ع��ن ح��زب االحتاد
االشتراكي للقوات الشعبية،رئيسا ملجلس النواب ،وذلك خالل
جلسة عمومية عقدت مبناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة
التشريعية الثالثة للمجلس ،خصصت النتخاب رئيس املجلس
وهياكله.
وجرت عملية إع��ادة انتخاب رئيس مجلس النواب ،الذي تقدم
كمرشح وحيد ،تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62
من الدستور ،وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس
املنصوص عليها في املواد  24و 25و.26
وانتخب امل��ال�ك��ي ،رئيسا ملجلس ال �ن��واب مل��ا تبقى م��ن الفترة
النيابية  ،2021-2016بعد حصوله على  245صوتا من مجموع
 290صوتا معبر عنها ،فيما بلغ عدد األوراق امللغاة  14مقابل 18
ورقة بيضاء ،بينما بلغ عدد األظرفة الفارغة  13ظرفا.

(ت.محمد الشارف)
تأهل فريق الوداد الرياضي إلى نصف نهاية
مسابقة عصبة األبطال اإلفريقية،عقب تغلبه
على فريق حوريا كوناكري الغيني بخمسة
أهداف نظيفة،و ذلك في اللقاء الذي جمعهما
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بمواجهة ناميبيا يوم  23يونيو بالقاهرة

مساء أول أم��س ،على أرضية ملعب املجمع
الرياضي األمير موالي عبد الله بالرباط ،برسم
إياب دور ربع النهاية.حيث سيطر العبو القلعة
احلمراء ،على مجريات املباراة منذ البداية بعد

أن انتهى الشوط األول بثالثية لصالح أصدقاء
أوناجم إذ تعاقب على التسجيل كل من وليد
الكرتي (د  20و )30وعبد اللطيف نصير (د
 )34و بعودة أشبال البنزرتي إلى املستطيل

املنتخب املغربي يستهل مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا
يستهل املنتخب الوطني املغربي لكرة القدم ،مشاركته في كأس أمم
إفريقيا توتال  2019التي تقام في مصر ما بني  21يونيو و  19يوليوز،
ضمن املجموعة الرابعة ،مبواجهة منتخب ناميبيا يوم  23يونيو املقبل
على ملعب «السالم» بالقاهرة ابتداء من الساعة الرابعة والنصف عصرا.
وفضال عن املنتخب املغربي تضم املجموعة الرابعة منتخبات جنوب
إفريقيا وكوت ديفوار وناميبيا.
وع��ن نفس املجموعة يواجه منتخب ك��وت ديفوار نظيره اجلنوب
إفريقي يوم  24يونيو في الرابعة والنصف عصرا بنفس امللعب.
وي �خ��وض أس ��ود األط �ل��س ث��ان��ي م��واج�ه��ة ض��د ك��وت دي �ف��وار يوم
 28يونيو على ال�س��اع��ة السابعة م�س��اء مبلعب ال �س�لام ،وجترى
ف��ي ن �ف��س ال��ي��وم وع �ل��ى ن �ف��س األرض� �ي ��ة امل��واج �ه��ة ال �ث��ان �ي��ة بني
منتخبي جنوب إفريقيا وناميبيا على الساعة العاشرة مساء.
وفي اجلولة الثالثة واألخيرة من الدور األول يواجه املنتخب الوطني
نظيره من جنوب إفريقيا يوم فاحت يوليوز على الساعة السادسة مساء
مبلعب السالم ،وهو نفس التوقيت الذي يلعب فيه منتخب ناميبيا
ضد الكوت ديفوار على ملعب الدفاع اجلوي بالقاهرة أيضا.

األخضر في الشوط الثاني متكنوا من إضافة
هذفني أخريني على يد كل محمد ناهيري (د
 )59وزهير املترجي (د  )85لتتنتهي املباراة
بخماسية نظيفة لصالح الوداد .

األمم املتحدة تطلب مجددا
«هدنة إنسانية» في ليبيا
أكد املتحدث باسم األمم املتحدة ،ستيفان دوج��اري��ك ،أم��س ،أن
املنظمة األممية طلبت «هدنة إنسانية» لوقف املعارك في محيط
طرابلس من أجل تسهيل خروج املدنيني وتقدمي مساعدة للذين
لن يغادروا .
وق��ال دوج��اري��ك ،خ�لال املؤمتر الصحافي اليومي ،إن «املعارك
مستمرة» و«ه�ن��اك ارتفاعا في استخدام املدفعية الثقيلة التي
مي�ك��ن أن ي �ك��ون ل��دي�ه��ا ع��واق��ب ك��ارث �ي��ة خ�ص��وص��ا ف��ي امل���دن».
وأضاف أن «املعارك متنع املدنيني من الهرب .وشاهدنا استهداف
طواقم طبية وسيارات اسعاف وهذا أمر غير مقبول بتاتا» ،مشيرا
إلى أنه «ما زلنا على األرض على اتصال باألطراف ونطالب بهدنة
إنسانية ليتمكن املدنيون من املغادرة بأمان ولنقل مساعدات»
للذين لن يغادروا .

