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الحركة العدد 9513 :
األربعاء  6فرباير 2019

يف حفل تخرج طلبة الفوج الثالث لسلك املاسرت واملاسرت املتخصصص للمعهد الوطني لعلوم آثار والرتاث

األخ األعرج :االرتقاء بالتكوين في مجال علوم اآلثار يظل انشغاال متواصال توليه الوزارة اإلهتمام والعناية

احتضنت قاعة باحنييني ،مساء أول أمس
االثنني بالرباط ،فعاليات حفل تخرج طلبة
الفوج الثالث للماستر واملاستر املتخصص
للمعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث ،الذي
ض���م  29خ��ري��ج��ا مي��ث��ل��ون ش��ع��ب��ة املاستر
ت��اري��خ ال��ب��ح��ر وأرك��ي��ول��وج��ي��ا غ���رب البحر
األبيض املتوسط ،وشعبة املاستر متخصص
التحافة.
وأك����د األخ م��ح��م��د األع����رج،وزي����ر الثقافة
واالت���ص���ال ،ف��ي كلمة ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة على
أهمية التكوين في مجال علوم اآلثار والتراث
التي تعد تخصصا أساسيا في تزويد مجال
ال��ت��راث الثقافي والبحث األث��ري باخلبرات
واملعارف الضرورية ،مضيفا أن اململكة تزخر
بتراث ثقافي مادي وغير مادي جدير مبزيد
من الكشف واجلرد واحملافظة ،وكذا اإلدراج
في املنظومة التنموية الشاملة ،مسجال ،من
هذا املنطلق ،أن بنيات التكوين املتخصصة
في هذا املجال ،تعد أداة أساسية للمساهمة
في رفع هذه التحديات.
واع��ت��ب��ر أن االرت��ق��اء بالتكوين ف��ي مجال
علوم اآلث���ار يظل انشغاال متواصال توليه
ال��وزارة االهتمام والعناية ،س��واء من خالل
التدابير املتخذة لالرتقاء بالتكوين داخل
املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث من خالل
االنكباب على معاجلة ما عرفه من نواقص ،أو
من خالل تتبع عمله اليومي وما يتخذه من
تدابير سواء في مجال التكوين والبحث أو
في مجال اإلشعاع.
وحرصا على أن تنال هذه املؤسسة الوطنية
املكانة الالئقة بها ،يضيف الوزير ،فإن الوزارة
عازمة عن مواصلة العناية بهذه املؤسسة
وذلك بتخصيص جزء من االعتمادات املالية
خالل السنة املالية اجلارية ،للقيام بعمليات
ال��دراس��ة وال��ش��روع في تشييد امل��درج ،الذي
سيمكن املعهد من تنظيم واستقبال مختلف
تظاهراته العلمية ،الوطنية والدولية ،الفتا
إلى أن بلوغ هذه األهداف يتوقف على اجلهود

اجل��ادة ملختلف العاملني بهذه املؤسسة من
إدارة وهيئة التدريس والطلبة ،ومؤكدا على
ضرورة تضافر جهود اجلميع لالرتقاء بهذه
املؤسسة إلى املستوى املنشود.
من جهته ،ذكر كاتب الدولة املكلف بالتعليم
العالي والبحث العلمي ،خالد الصمدي ،بدور
قطاع التعليم العالي في مثل ه��ذه املسالك
التي تتم وفق دفتر حتمل دقيق جدا ومبعايير
علمية وأكادميية مميزة ،في إطار جلنة تنسيق
التعليم العالي التي تعمل على اعتماد جميع

املسالك سواء على مستوى اإلجازة واملاستر
والدكتوراه في جميع التخصصات التي تفتح
في القطاعات احلكومية األخرى.
وأض���اف أن املعهد ال��وط��ن��ي لعلوم اآلثار
والتراث يحظى بسمعة جيدة على مستوى
التكوين والبحث ،مشيرا ،في هذا السياق،
إلى أن فريق بحث املعهد استطاع أن يفوز عن
استحقاق مبشروع للبحث من بني  53مشروعا
قدمها املركز الوطني للبحث العلمي والتقني
ف��ي إط���ار م��ش��روع ب��ن خ��ل��دون ل��دع��م البحث

العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
واعتبر أن املغرب بحاجة إلى تكوين األطر
ذات كفاءة ،إذ أن الرهان األساسي بالنسبة
ل��ل��وزارة يتمثل في ج��ودة التكوين وتنويع
ال���ع���رض ال���ت���رب���وي ف���ي ه����ذا التخصص،
مشيرا إل��ى أن اخلصاص في ع��دد املكونني
املتخصصني ف��ي ه���ذا امل��ج��ال ،مم��ا يفرض
تعزيز التكوين ملواكبة اخلريجني.
أم���ا م��دي��ر امل��ع��ه��د ،ع��ب��د ال��واح��د ب��ن نصر،
فقد أك��د أن تخرج ه��ذا الفوج يشكل احللقة

بورصة الدار البيضاء حتصل على شهادة (إيزو  )22301الستمرارية األعمال

أعلنت ب��ورص��ة ال���دار ال��ب��ي��ض��اء ،أول
أم��س ،عن حصولها على شهادة (إيزو
 )22301اخلاصة بنظام إدارة استمرارية
األعمال ،املمنوحة من طرف هيئة إصدار
الشهادات املستقلة «مكتب فيريتاس».
وأوض���ح���ت ال��ب��ورص��ة ،ف��ي ب�ل�اغ لها
اليوم نشرته عبر موقعها االلكتروني،
أن حصولها على شهادة املواصفة هذه
ينسجم واألهداف التي تعمل من أجلها،

خاصة ما يتعلق منها بتقوية بنياتها
التحتية ومالءمتها مع املعايير الدولية،
وف��ق ما تضمنته خارطة الطريق التي
أطلقتها «طموح .»2021
وأشارت إلى أن هذا اإلجناز ينضاف إلى
شهادات املواصفة التي سبق احلصول
عليها ،وتشمل شهادة نظام إدارة اجلودة
(إي��زو  ،)9001واملعيار ال��دول��ي إلدارة
أمن املعلومات (إي��زو  )27001احملصل

عليهما على التوالي في  2011و،2014
واللتني يتم جتديدهما بانتظام.
وح��س��ب ال��ب�لاغ ذات���ه ،فقد أك��د املدير
ال��ع��ام ك���رمي ح��ج��ي أن احل��ص��ول على
ه���ذه ال��ش��ه��ادة ي��ب��رز ال��ت��زام البورصة
بالتحسني املستمر لطريقة اشتغالها،
ويشكل اعترافا باجلهوده التي تبذلها
م��ن أج��ل احل��ف��اظ على مصالح السوق
ومصالح مختلف الفاعلني ،وعملها على

مواكبة املشاريع والطموحات املتعلقة
بتنمية نشاطات البورصة.
وذك���ر ال��ب�لاغ ذات���ه أن ب��ورص��ة الدار
ال��ب��ي��ض��اء ت��ع��د ث��ان��ي م��ق��اول��ة مغربية
حتصل على هذه الشهادة ،وهي مواصفة
دولية حتدد املتطلبات الالزمة للتخطيط
واإلنشاء والتنفيذ والتشغيل واملراقبة
واملراجعة والصيانة لنظام إداري موثق،
مع ضمان التحسني املستمر عليه.

املغرب والنيجر يؤكدان على أهمية الدينامية اجلديدة التي يعرفها التعاون الثنائي املتنوع

أكد املغرب وجمهورية النيجر على أهمية
الدينامية اجلديدة التي يعرفها التعاون
الثنائي املتنوع.
وذكر بالغ لرئاسة احلكومة أن املباحثات
التي أجراها رئيس احلكومة سعد الدين
العثماني ،بالرباط مع رئيس اجلمعية
الوطنية جلمهورية النيجرأوسيني تيني،
شكلت مناسبة للتأكيد على جودة أواصر
الصداقة العريقة التي جتمع بني البلدين،

وك����ذا ع��ل��ى ال��دي��ن��ام��ي��ة اجل���دي���دة التي
يعرفها التعاون الثنائي املتنوع ،خاصة
بعد التوقيع على  16اتفاقية للتعاون
والشراكة خالل انعقاد اللجنة املشتركة
املغربية النيجرية في دجنبر املاضي.
وأضاف املصدر أن اجلانبني تطرقا كذلك
خالل اللقاء ،الذي حضره على اخلصوص
س��ف��ي��ر ال��ن��ي��ج��ر ب��امل��غ��رب ،ل��س��ب��ل تعزيز
وتوسيع التعاون الثنائي ،متاشيا مع

السياسة اإلفريقية التي ينهجها املغرب
حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة
امل��ل��ك محمد ال���س���ادس ،م��ن أج���ل تفعيل
ترسانة االتفاقيات التي مت إبرامها بني
البلدين ف��ي ع��دد م��ن م��ج��االت التعاون،
عالوة على دعم الشراكة بني املؤسستني
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ت�ين ف���ي ال��ب��ل��دي��ن وتقوية
الدبلوماسية البرملانية.
وأشار املصدر إلى أن املسؤول النيجري

 ،الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار
تعزيز عالقات التعاون بني البلدين  ،أعرب
باملناسبة ع��ن امتنان ب�ل�اده للمساهمة
ال��ف��اع��ل��ة ل��ل��م��غ��رب ف���ي ال���دف���ع بالتنمية
االقتصادية لبالده ،خاصة عبر تواجد عدد
من املؤسسات املغربية في مجموعة من
القطاعات االقتصادية احليوية ،من قبيل
قطاعات البنوك واالت��ص��االت والبنيات
التحتية وغيره

الثالثة للمعهد منذ اعتماده النظام اجلديد
للتعليم ال��ع��ال��ي ك��ب��اق��ي م��ؤس��س��ات تكوين
األطر باململكة ،ويعزز مجال التراث واآلثار
ب 29متخرجا جديدا ليصل عدد اخلريجني
احلاصلني على درجة املاستر خالل السنوات
الثالث األخيرة إل��ى  56خريجا تفوقوا في
مسارهم التكويني وت���زدودا مبعرفة نظرية
وعلمية محترفة ،ستمكنهم من تعزيز صفوف
زمالئهم املشتغلني ف��ي مؤسسات عمومية
وخاصة تعنى بالتراث واآلثار.
وأكد أن بلوغ هذا الهدف لم يكن ممكنا لوال
العمل اجل��اد والتطوير املستمر ال��ذي تبناه
املعهد من خالل مراجعة البرامج واالستعانة
باخلبرة املؤسساتية لكل الشركاء ،مبرزا أنه
باإلضافة إلى التكوين النظري ،يسهر املعهد
رغم االمكانات احملدودة على برمجة التداربب
امليدانية في مختلف املستويات ،مشيرا إلى
ان الشركات الوطنية والدولية التي وقعها
املعهد تصل ،إل��ى غاية اليوم ،إل��ى أزي��د من
 30ات��ف��اق��ي��ة ،وذل����ك ض��م��ان��ا إلي���ج���اد فرص
للطلبة للتدرب واالحتكاك باملتخصصني في
مجاالت التكوين واكتشاف التجارب اجلديدة
وامل��ب��دع��ة ،فضال ع��ن إي��ج��اد ف��رص لتطبيق
املعارف املكتسبة وتقوية القدرات املهنية.
يشار إلى أن املعهد الوطني لعلوم اآلثار و
التراث مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة
للجامعات ،مت إح��داث��ه��ا سنة  ،1985وهي
تابعة للسلطة احلكومية املكلفة بالثقافة،
وتناط به مهمة اإلسهام في التكوين والبحث
واخلبرة.
كما يضطلع بالتكوين األساسي والتكوين
امل��س��ت��م��ر وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ف���ي ميادين
األركيولوجيا وال��ت��راث وامل��ي��ادي��ن املرتبطة
ب��ه��ا ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى مختلف امل��ه��ام (تنظيم
تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين
املستمر لفائدة املؤسسات العمومية والشبه
العمومية واخلاصة ،إعداد ووضع برامج في
مجال البحث العلمي والتقني.

 4,7مليار درهم ميزانية صندوق التمويل
الطرقي برسم 2019
ص����ادق م��ج��ل��س إدارة ص���ن���دوق التمويل
الطرقي مؤخرا على ميزانية الصندوق برسم
سنة  2019والتي قدرت ب  4,7مليار درهم.
وأوض�����ح ب��ل�اغ ل������وزارة ال��ت��ج��ه��ي��ز والنقل
واللوجستيك واملاء ،أن املجلس وافق في ختام
اجتماع ترأسه الوزير عبد القادر اعمارة ،يوم
 28يناير املاضي ،على برنامج عمل صندوق
التمويل الطرقي لسنة  ،2019وص��ادق على
ميزانية سنة  2019والتي تبلغ قيمتها 4,7
مليار درهم.
واطلع مجلس اإلدارة على اإلجن��ازات التي
حققها صندوق التمويل الطرقي برسم سنة
 ،2018وال��ت��ي ع��رف��ت متابعة تنفيذ برنامج
حتديث الشبكة الطرقية وكذا املشاريع الطرقية
التي يندرج إجنازها في إطار الشراكة ،السيما
م��ش��روع ال��ط��ري��ق ال��س��ري��ع تزنيت-العيون،
وتقوية وتوسيع الطريق الوطنية رقم  1بني
العيون والداخلة.
كما تضمن ج��دول أع��م��ال االج��ت��م��اع تعديل
النظام األساسي ملستخدمي الصندوق ،وإعادة
تنظيم صندوق التمويل الطرقي ملواكبة األهمية
املتزايدة للبرامج املوكلة إليه.

مراكش حتتضن الـدورة اخلامسـة لألسبوع الوطنـي للصناعـة التقليديـة من  9إلى  17فبراير اجلاري

تنظم وزارة السـياحة والنقـل اجلـوي
وال��ص��ن��اع��ة التقليديـة واالقتصاد
االجتماعي ،بشـراكة مـع مؤسسـة دار
الصانـع ،الـدورة اخلامسة لألسبوع
الوطني للصناعة التقليدية ،وذلك في
الفترة من  9إلى  17فبراير اجلاري
بسـاحة بـاب جديـد مبراكـش.
وأك�����دت اجل���ه���ات امل��ن��ظ��م��ة ،خالل
ندوة صحفية عقدت مساء أول أمس
في ال��دار البيضاء لتسليط الضوء
على فعاليات هذه التظاهرة املنظمة
حت���ت ال��رع��اي��ة ال��س��ام��ي��ة لصاحب
اجل�لال��ة امل��ل��ك محمد ال���س���ادس ،أن
الـدورة اخلامسـة لألسبوع الوطنـي
للصناعـة التقليديــة تعد حدثا متميـزا

الـمــديـــر
علي اشبان

رئيس التحرير

من شأنه إبراز املكانة املتميزة التي
يحتلها قطاع الصناعة التقليديـة في
االقتصـاد الوطني م��ن خ�لال خلقه
ل��ل��ث��روات وال��ت��م��اس��ـ��ك االجتماعـي
للفاعلـني فيـه ،فضال عـن توفيـر فرص
عديـدة للشغل وفتـح آف��ـ��اق مهنيـة
واعـدة للشـباب والناشـئة باالضافـة
ال��ى مساهمته ف��ي حتسني ظـروف
املعيشة وفـن العيـش املغربي .
وف���ي ك��ل��م��ة ب��امل��ن��اس��ب��ة ،أك���د وزير
السـياحة والنقل اجلـوي والصناعـة
التقليدية واالق��ت��ص��ـ��اد االجتماعي،
محمد س��اج��د أن��ه سيتم خ�لال هذه
التظاهرة الوطنية تكريـم ع��دد من
الصنـاع التقليديـن املتألقيـن ،رجال

سكرتير التحرير

محمد مشهوري المصطفى الصوفي

و نساء  ،الذين عملوا على صيانة
املوروث الثقافي و الالمادي للقطاع
 ،وميلكـون رص��ي��دا معرفيا متأصا
عريقا ،واستطاعوا بفضل شــغفهم
باملهنة وإبداعاتهم أن يحافظـوا علــى
مكانة الصناعـة التقليدية املغربية و
تطويرها .
وأش������ار ال����وزي����ر إل����ى أن ال�����دورة
اخلامسة لألسبوع الوطني للصناعـة
التقليدية تختلف عــن سابقاتها،
بتنظيمهـا في حلة وسـياق جديـدين
،يرتكـز علـى تخصيـص فضاء واحـد،
مي��ت��ـ��د ع��ل��ـ��ى م��س��ـ��اح��ة  50أل��ـ��ف مـر
مربـع ،لفائـدة  1300عـارض ،ميثلـون
جهات اململكة االثنى عشــر ،مبختلــف

رقم اللجنة الثنائية

الفوترة والتحصيل:

اإلعالنات واإلشهار:

للصحافة المكتوبة:

05.37.76.86.20
05.37.76.86.77
فاكس:

05.37.72.73.50 / 05.37.76.86.67

ي.ح.ع 008/ـ 05

05.37.76.63.83

Chamsannonces@yahoo.fr

فئاتهــم مــن صنــاع وتعاونيــات
وم��ق��ـ��ـ��اوالت الصناعــة التقليديــة،
ويتوســط فضــاء كل جهــة بــاب يجسـد
خصائصهـا الثقافيـة واحلرفيـة.
و أوضح ساجد أنه سـيتم تخصيـص
فضـاء  600مـتر مربـع لعـرض حـرف
وفنـون الصناعـة التقليديـة املتميزة
الراقيـة.
م��ن جهتها  ،أك���دت كاتبـة الدولـة
في الصناعـة التقليديـة واالقتصـاد
االجتماعـي ،جميلة املصلي ،أن الـدورة
اخل��ام��س��ـ��ة ت��ق��ت��رح ب��رام��ـ��ج موازيـة
غنيـة  ،منها علـى وجـه اخلصـوص،
امل��ل��ت��ق��ى ال��ث��ام��ـ��ن للمحافظـة علـى
حـرف الصناعـة التقليديـة املغربية
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 ،واملناظرة الوطنيــة املوضوعاتية
الثانيــة ،ع�لاوة على ي��وم التكويــن
املهني في الصناعــة التقليديـة ويــوم
االب���ـ���واب امل��ف��ت��وح��ة ف��ي مؤسســات
التكويـن املهني في فنــون الصناعــة
التقليديــة.
ب�������دوره ،ذك����ر امل���دي���ر ال���ع���ام ل���دار
ال��ص��ان��ع عبد ال��ل��ه ع��دن��ان��ي أن هذه
ال��دورة ستعرف أيضا تنظيم اليــوم
ال��وط��ن��ـ��ـ��ي ل��ل��ص��ـ��ـ��ادرات ،ودورات
تكوينيــة للفاعلـن في قطـاع الصناعـة
التقليديـة حـول التقنيـات املختلفة
لتسـويق املنتجات ،باالضافـة الى
دورات تكوينيـة في الثقافـة املالية
لفائدة دور الصانعـة.
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و باملوازة مـع ذلـك ،سـيواكب احلدث
تنظيـم كرنفالـني اثنيـن ،يومـي  8و
 13فبراير ، 2019سـيجوب الشـوارع
الرئيسـية ملدينة مراكــش لالعالن
عــن فعاليـات احلدث ودعـوة الـزوار
لزيـارة املعرض واكتشــاف املوروث
الغني للصناعــة التقليديــة املغربية
واجلماليـة التـي متيزهـا.
و س��ـ��ت��خ��ص��ص اجل���ه���ات املنظمة
رح�لات يوميـة مجانيـة ال��ى فضـاء
العـرض  ،مع تنظيـم سـحب يومـي
للـزوار  ،باالضافة الى إقامة عـروض
لألزياء وورشـات لألطفـال يشرف على
تنشيطها حرفيون اكتسبوا جتربة
كبيرة في مجال الصناعة التقليدية.
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