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مجلس النواب يصادق باإلجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
أعلن وزي��ر الداخلية أنه على إثر انتهاء عملية اإلحصاء
املتعلق باخلدمة العسكرية برسم سنة  ،2019التي جرت خالل
الفترة املمتدة من  9أبريل  2019إلى غاية  7يونيو  ،2019بلغ
العدد اإلجمالي لألشخاص الذين قاموا مبلء استمارة اإلحصاء
ما مجموعه  133.820شخصا ،منهم  13.614من الشابات ،قمن
من تلقاء أنفسهن مبلء استمارة اإلحصاء رغبة منهن في أداء
اخلدمة املذكورة ،أي بنسبة  10.17في املائة .كما أعلن وزير
الداخلية ،في بالغ له ،أول أمس ،أن اللجان اإلقليمية ستعقد
اجتماعاتها ،في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات ،ابتداء من
يوم االثنني  17يونيو  ،2019حلصر الئحة األشخاص الذين مت
إحصاؤهم خالل الفترة املذكورة واملؤهلني مبدئيا ألداء اخلدمة
العسكرية .ومن جهة أخرى ،وأمام االنخراط الكبير للشباب في
عملية اإلحصاء ،ستعقد اللجنة املركزية اجتماعا ،قبل متم شهر
يونيو اجل��اري ،لوضع معايير مضبوطة ،في احترام تام ملبدأ
امل�س��اواة بني املواطنني وال�ت��وازن بني اجلهات ،لتشكيل فوج
املجندين برسم العدد املبرمج لسنة .2019

من  19إلى  23يونيو الجاري

تنظيم الدورة  5للمعرض الدولي للضخ
الشمسي والطاقات اخلضراء بأكادير

األخ مبديع :حزب احلركة الشعبية كان أول من طالب في قوانينه األساسية بترسيم األمازيغية
األخ األعرج :املجلس يشكل إطارا مرجعيا وقوة اقتراحية في مجال اللغات والثقافات

الرباط /صليحة بجراف
صادق مجلس النواب ،في جلسة عمومية مساء
االثنني ،باإلجماع ،على مشروع القانون التنظيمي
املتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.
وك��ان األخ محمد مبديع ،رئيس الفريق احلركي
مبجلس ال �ن��واب ق��د ن ��وه ب��اإلجن��ازات الدستورية
والقانونية ال�ت��ي حتققت لفائدة األم��ازي�غ�ي��ة خالل
مناقشة مشروع القانون التنظيمي املتعلق باملجلس
ال��وط �ن��ي ل�ل�غ��ات وال �ث �ق��اف��ة امل �غ��رب �ي��ة ،م �ب��رزا ال ��دور
التاريخي للحركة الشعبية الذي ميتد على مدى ستني
سنة ،دفاعا عن إنصاف األمازيغية ،ومشيرا إلى أن
حزب احلركة الشعبية كان أول من طالب في قوانينه
األس��اس �ي��ة بترسيم األم��ازي �غ �ي��ة ف��ي ال��دس �ت��ور منذ
التسعينيات ،وأك��ده في املذكرة التي قدمتها للجنة
إعداد دستور  ،2011ليكون من بني األحزاب القالئل
املمثلة في البرملان التي طالبت ب��إدراج األمازيغية
في الدستور كلغة رسمية ،في الوقت التي كان سقف
باقي التيارات احلزبية هو مطلب االعتراف بها كلغة
وطنية وهي في وطنها.
وب�ع��د أن أردف األخ مبديع ق��ائ�لا« :إن املغرب
بقيادة جاللة امللك محمد السادس  ،ال��ذي كانت له
القدرة واجلرأة والريادة لتدبير العديد من احملطات
املهمة ف��ي ت��اري�خ��ه ،والس�ي�م��ا ف��ي م��وض��وع العدالة
االنتقالية ،قادر بنفس العزمية واإلصرار على تدبير
تعدده اللغوي وتنوعه الثقافي في إطار الوحدة ،وفي
إطار تعاقد مجتمعي فيه إقرار لهذا احلق الدستوري»،
طالب احلكومة ومختلف املؤسسات بأجرأة هذين

ال يكفي كتابة األمازيغية على األوراق
المالية والنقود لكنها تحتاج إلى نقود من
أجل تنميتهما كلغة رسمية
القانونني التنظيميني الهامني عبر إرادة سياسية
قوية وترجمة مضامينهما في القانون املالي املقبل،
مضيفا«:ال يكفي كتابة األمازيغية على األوراق املالية
والنقود ،وهو إجراء ندعمه ،ولكن األمازيغية وباقي
املكونات اللغوية ومنها العربية باألساس حتتاج إلى
نقود من أجل تنميتهما كلغتني رسميتني دون نسيان
موقفنا الثابت والراسخ املتمثل في ضرورة االنفتاح
على اللغات األجنبية».

كما أب��رز األخ مبديع تطلع احل��رك��ة الشعبية
إل��ى رف��ع يد اإليديولوجية والسياسية عن مشروع
القانون اإلطار للتربية والتكوين ،مبرجعية لدستور
طبعا ،ومرجعية القانون التنظيمي املتعلق باملجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية وأهدافه املتمثلة في
تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتني
الرسميتني واللغات األجنبية لتجويد مستوى تعلمها
واستعمالها.

لدول «حوار  5زائد »5

حتتضن مدينة أك��ادي��ر في الفترة ما بني  19و  23يونيو
اجل ��اري فعاليات ال���دورة اخل��ام�س��ة للمعرض ال��دول��ي للضخ
الشمسي والطاقات اخل�ض��راء  ،ال��ذي يتضمن تنظيم معرض
للتعريف بهذا القطاع احليوي  ،إلى جانب عقد ندوات لتسليط
الضوء على قضايا عدة ذات صلة بالضخ الشمسي والطاقات
اخلضراء.
وأف � ��اد ب�ل�اغ ل�ل�ج�ه��ة امل�ن�ظ�م��ة ل �ه��ذا امل�ل�ت�ق��ى االقتصادي
والبيئي ال��دول��ي  ،أن��ه م��ن امل�ق��رر أن يتم ب�ه��ذه املناسبة عقد
ن��دوة ستخصص ل�ت�ن��اول م��وض��وع البرنامج ال��وط�ن��ي للضخ
الشمسي في عالقته بالفالحة املستدامة  ،وذلك مبشاركة نخبة
م��ن امل �س��ؤول�ين واألخ�ص��ائ�ي�ين ف��ي م�ج��ال ال �ط��اق��ات املتجددة.
ومن جملة القضايا التي سيتم التداول فيها مبناسبة تنظيم
هذا املعرض هناك على اخلصوص  « :استراتيجيات التمويل
واملواكبة ملشاريع الضخ الشمسي » ،و« التشجيع على استخدام
الطاقات اخلضراء في املجال الفالحي » ،و«فعالية استعمال املاء
في الري الزراعي « .و« كيفية التأقلم مع سوق املهن اخلضراء ».

الشركات اليابانية مهتمة باالستثمار
في قطاعي الكهرباء واملاء باملغرب
أب��دت ش��رك��ات يابانية خ�لال مباحثات أج��راه��ا مؤخرا
املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب،
عبد الرحيم احلافظي ،م��ع مستثمرين يابانيني ،اهتمامها
بفرص االستثمار التي يوفرها قطاعا املاء والكهرباء باملغرب.
وذكر بالغ صادر عن املكتب أن احلافظي سلط الضوء خالل لقاءات
جرت على هامش قمة الشراكة العاملية للكهرباء املستدامة ،على
استراتيجيات تنمية قطاعي املاء والكهرباء باملغرب ،باإلضافة
إلى املشاريع الرئيسية التي تتم بلورتها من قبل املكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح للشرب ،والتي قد حتمل فرصا استثمارية.
وأوضح أن املشاريع املنجزة بقطاعي املاء والكهرباء باململكة
حظيت باهتمام املستثمرين اليابانيني الذين ميثلون كبريات
الشركات العاملية وش��رك��ات قمة الشراكة العاملية للكهرباء
املستدامة ،والتي أعربت عن رغبتها في املساهمة فيها .

األخ أمزازي يشارك بروما في املؤمتر الوزاري للبحث و اإلبتكار والتعليم العالي

ش � ��ارك وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة وال��ت��ك��وي��ن امل �ه �ن��ي وال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال��ي والبحث
ال�ع�ل�م��ي ،األخ سعيد أم � ��زازي ،أول أم ��س ،ب��روم��ا ،ف��ي امل��ؤمت��ر ال � ��وزاري ال��راب��ع للبحث
و االب �ت �ك��ار وال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ل���دول «ح� ��وار  5زائ���د  ،»5ال���ذي ي �ه��دف إل ��ى إرس� ��اء آليات
ج��دي��دة ل�ل�ت�ع��اون وال�ت�ن�س�ي��ق احمل �ك��م ب�ين مختلف ال �ب �ل��دان ال �ع �ش��رة ل�ل�ح��وض املتوسطي.
وتوخى هذا احل��دث املنظم من قبل جمهورية إيطاليا ،التي تترأس ال��دورة احلالية للمؤمتر
الوزاري «حوار  5زائد  ، »5توطيد تعاون وثيق ومنظم بني بلدان ضفتي جنوب وشمال املتوسط
في مجال البحث واالبتكار والتعليم العالي ،من أجل رفع التحديات املشتركة واملتمثلة أساسا
 ،في تطوير التكنولوجيا الرقمية و بلوغ احلكامة االقتصادية وتقليص معدل البطالة ومحاربة
التغيرات املناخية.

وخ�ل��ص األخ م�ب��دي��ع إل��ى ال�ت��أك�ي��د أن��ه ال ميكن
ألي تنمية أن تنجح ب��دون اح�ت��رام هوية الشعب ،
معربا عن أمله في اإلحت��اد لترسيخ مغرب التعايش
والتسامح واالن�ف�ت��اح والتعبئة اجلماعية حملاربة
التطرف واإلرهاب أيا كان مصدره ،على أساس ديني
أو عرقي أو املغاالة في احلريات الفردية ،واإلنتصار
لقيم الوسطية واالعتدال.
م��ن ج�ه�ت��ه ،األخ محمد األع� ��رج ،وزي ��ر الثقافة
واالت�ص��ال ،في كلمة له باملناسبة ،ذك��ر ب��أن مشروع
القانون التنظيمي يأتي في إط��ار تفعيل مقتضيات
ال��دس �ت��ور ،ال���ذي ي�ن��ص ف��ي ف�ص�ل��ه اخل��ام��س ،على
إحداث مجلس وطني للغات والثقافة املغربية كآلية
حلماية وتنمية اللغتني العربية واألمازيغية ومختلف
التعبيرات الثقافية املغربية ،باعتبارها تراثا أصيال
وإبداعا معاصرا ،وك��ذا في إط��ار مواكبة التحديات
الكبرى املتعلقة بالسياسة اللغوية بالبالد ،مضيفا أن
مشروع القانون التنظيمي يهدف إلى تطوير سياسات
لغوية منسجمة بالنسبة للغتني الرسميتني واللغات
األجنبية لتجويد مستوى تعلمها واستعمالها ،حيث
يقترح املجلس التوجهات اإلستراتيجية للدولة في
مجال السياسات اللغوية والثقافية ،والسهر على
انسجامها وتكاملها ،مبرزا أن املجلس يشكل إطارا
مرجعيا وقوة اقتراحية في مجال اللغات والثقافات
بهدف تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتني
الرسميتني واللغات األجنبية وتعزيز الهوية املغربية
باحلفاظ على تنوع مكوناتها وحتقيق انصهارها من
خالل الولوج إلى احلقوق الثقافية وتطوير اقتصاد
الثقافة وضمان االنسجام بني املتدخلني في املجال
الثقافي والفني.

حول نظام المحكمة الجنائية
الدولية واختصاصها

ندوة حتسيسية بالرباط لفائدة الوكالء
العامني للملك لدى محاكم اإلستئناف

ص2

من أجل جنايات وجنح مختلفة

ايقاف  21شخصا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني مبراكش

متكنت مصالح األمن مبراكش
خالل شهر ماي املنصرم من إيقاف
 21شخصا على مستوى منطقة
س�ي��دي ي��وس��ف ب��ن علي يشكلون
مذكرات بحث على الصعيد الوطني
من أجل جنايات وجنح مختلفة.
وح��س��ب م��ص��در أم� �ن ��ي ،ف �ق��د مت

إي �ق��اف امل�ع�ن�ي�ين ب��األم��ر م��ن قبل
مصالح املنطقة األمنية بسيدي
ي��وس��ف ب��ن ع �ل��ي ( 6أشخاص)
والشرطة القضائية ( 15شخصا).
وأض � � � ��اف امل� � �ص � ��در ذات � � � ��ه ،أن
امل �ص��ال��ح األم �ن �ي��ة أوق �ف��ت أيضا
ب�ن�ف��س امل�ن�ط�ق��ة  45ش�خ�ص��ا من

أج��ل مسك وت��روي��ج أو استهالك
امل�خ��درات ،و 15شخصا من أجل
ال �س��رق��ة ،و 10آخ��ري��ن متورطني
ف� ��ي ق��ض��اي��ا ال � �ض� ��رب واجل � ��رح
وال� �ع� �ن ��ف ،وش �خ �ص�ين م ��ن أجل
هتك ال�ع��رض باستعمال العنف.
كما قامت خالل نفس الفترة بتقدمي

 205أش �خ��اص أم ��ام ال�ع��دال��ة من
أجل ضلوعهم في جنايات وجنح
مختلفة ،وحجز  39قرصا مهلوسا
باإلضافة حلوالي  3كلغ ونصف
من مخدر الكيف امل�م��زوج بالتبغ
املهرب وكمية من مخدري الشيرا
و»املعجون» املمزوج بزيت الكيف.
وت��أت��ي ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات  ،حسب
ذات املصدر ،في إطار خطة أمنية
وضعتها والية أمن مراكش خالل
شهر رمضان الكرمي ،وفق مقاربة
أمنية شمولية استحضرت خاللها
خصوصية هذا الشهر الفضيل من
جهة وخصوصية املدينة من جهة
أخرى ،وذلك متاشيا مع توجيهات
امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�لأم��ن الوطني
ال��رام��ي��ة إل� ��ى وض� ��ع انشغاالت
املواطنني ضمن صلب اهتمامات
املؤسسة األمنية.

انطلقت بالرباط ندوة حتسيسة لفائدة الوكالء العامني للملك
ل��دى محاكم االستئناف العادية ،ح��ول نظام احملكمة اجلنائية
الدولية واختصاصها.
وفي كلمة باملناسبة ،قال الرئيس األول حملكمة النقض الرئيس
املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ،مصطفى فارس ،إن
احملكمة اجلنائية الدولية تعد اليوم من بني أهم املكتسبات التي
حققتها احلركة احلقوقية العاملية في مجال مكافحة اإلفالت من
العقاب وإرس��اء القيم الكونية ملبادئ حقوق اإلنسان والعدالة،
بعدما عرفت اإلنسانية العديد من املآسي واالنتهاكات اجلسيمة
للقوانني ولألعراف الدولية.
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في بالغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية

تنظيم الدورة التكوينية اإلفريقية
السابعة حول السالمة السككية بالرباط

لفائدة المقاوالت المتوسطة والصغيرة شهري يونيو ويوليوز

حملة تواصلية بعدة مدن للنهوض بالتمويالت والصفقات العمومية

أع �ل �ن��ت ش��رك��ة(ف �ي �ن �ي��ا) ال �ت��اب �ع��ة مل�ج�م��وع��ة ص �ن��دوق اإلي� ��داع
وال �ت��دب �ي��ر ،أول أم���س ،ب��ال��دار ال �ب �ي �ض��اء ،أن �ه��ا ستنظم حملة
ت��واص �ل �ي��ة ب� �ع ��دة م� ��دن ت �ت �ع �ل��ق ب��ال �ن �ه��وض ب �ع �م �ل �ي��ة ال ��ول ��وج
للتمويالت والصفقات العمومية  ،لفائدة امل �ق��اوالت املتوسطة
وال��ص��غ��ي��رة ،وذل � ��ك خ �ل�ال ش��ه��ري ي��ون �ي��و وي ��ول� �ي ��وز . 2019
وق��ال امل�ت�ص��رف ،امل��دي��ر ال �ع��ام للشركة علي ب�ن�س��ودة خ�لال لقاء
ص �ح��اف��ي ن�ظ�م�ت��ه ال �ش��رك��ة م��ن أج ��ل ت�س�ل�ي��ط ال��ض��وء ع �ل��ى هذه
العملية « إن ال�ه��دف م��ن ه��ذه احلملة الوطنية ه��و تعزيز دورنا
كشريك موثوق به في أوس��اط امل�ق��اوالت الصغيرة واملتوسطة «.
وأض ��اف ب�ن�س��ودة أن��ه سيتم ف��ي إط��ار ه��ذه احلملة عقد لقاءات
م��ع  2200م��ن م ��دراء ال �ش��رك��ات ،حيث « سنقدم لهم اقتراحات

وب ��دائ ��ل ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ت �م��وي��ل ،وذل� ��ك ح �ت��ى ي�ت�م�ك�ن��وا م ��ن إيجاد
األج��وب��ة الدقيقة ألسئلتهم  ،وك��ذا ال��وق��وف عند القيمة املضافة
لتدخل شركة فينيا  ،في ما يتعلق بنجاح وتنمية مشاريعهم .
وق� ��ال ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق أن ��ه « م��ن خ�ل�ال ال �ش��راك��ة م��ع األبناك
 ،ت���وف���ر ف �ي �ن �ي��ا ل� �ل� �ش ��رك ��ات ال� �ت���ي ت���رغ���ب ف� ��ي ال � ��ول � ��وج إل ��ى
ال��ص��ف��ق��ات ال �ع �م��وم �ي��ة أو اخل� ��اص� ��ة ،م �ج �م��وع��ة واس� �ع���ة من
امل�ن�ت�ج��ات امل��رن��ة وامل�لائ �م��ة جل�م�ي��ع م��راح��ل تنفيذ امل �ش��اري��ع «.
وحسب بنسودة ،فإن هذه احلملة التواصلية ستغطي تسع مدن
 ،موضحا أن البداية ستكون من طنجة في  17يونيو اجلاري ،ثم
فاس في  19يونيو اجلاري ،ومكناس (  20يونيو ) ،ومراكش (21
يونيو).

وستتواصل هذه احلملة لتحط الرحال بالعيون في  1يوليوز
القادم  ،وال��دار البيضاء (  3يوليوز) ،والرباط (  04من يوليوز)،
ووجدة (  05يوليوز) ،وأكادير (  09يوليوز ).
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن شركة فينيا  ،مكنت  4850مؤسسة
صغيرة ومتوسطة احلجم  ،م��ن احل�ص��ول على  2ر 10مليارات
درهم  ،خالل سنة  ، 2018وهو ما يؤكد  ،حسب مسؤوليها  ،الدور
الذي تضطلع به هذه الشركة في تطوير أنشطة املقاوالت املغربية،
التي تعد مصدر ف��رص الشغل والنمو االق�ت�ص��ادي ف��ي ال�ب�لاد .
وتقدم فينيا أيضا خدمات غير مالية ملرافقة الشركات الصغيرة
واملتوسطة ،وتقدمي املشورة لها من أجل تعزيز قدرتها اإلدارية
وشفافيتها.

يحتضن مركز التدريب التابع للمكتب الوطني للسكك احلديدية
بالرباط ،خالل الفترة ما بني  10و  21يونيو  ،الدورة التكوينية
اإلفريقية السابعة حول السالمة السككية  ،املنظمة لفائدة حوالي
ثالثني مسؤوال بالشبكات اإلفريقية للسكك احلديدية ،حتت شعار
«السالمة في قطاع السكك احلديدية  ،أولى األولويات».
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