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األخت لكحيل تعطي انطالقة أشغال ترميم وتثمني قصر زناكة بفجيج

شؤون وطنية
الحركة /متابعة
أعطت األخت فاطنة لكحيل ،كاتبة
ال���دول���ة امل��ك��ل��ف��ة ب��اإلس��ك��ان ،اجلمعة،
انطالقة أش��غ��ال ترميم وتثمني قصر
زناكة بفجيج ،التي تطلبت استثمارا
بقيمة  5ماليني درهم.
وقامت األخ��ت لكحيل ،التي كانت
رفقة وفد يتكون من عامل إقليم فجيج
م��ح��م��د ض��ره��م وم��س��ؤول�ين جهويني
وم��ح��ل��ي�ين ،ب��إع��ط��اء ان��ط�لاق��ة أشغال
امل��راح��ل ال��ث�لاث األول����ى م��ن مشروع
ترميم وتثمني قصر زناكة (اجلماعة
الترابية لفجيج).
وي���ت���وخ���ى ه����ذا امل����ش����روع ،ال���ذي
ي���ن���درج ف���ي إط�����ار ب��رن��ام��ج التثمني
املستدام للقصور والقصبات باملغرب

ومتتد األش��غ��ال ب��ه على ستة أشهر،
احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل������وروث املعماري
األصيل عبر استعمال مواد محلية في
البناء والترميم؛ وفق ما قالت كاتبة
ال��دول��ة املكلفة باإلسكان في تصريح
للصحافة.
وقالت األخت لكحيل ،باملناسبة ،إن
األمر يتعلق كذلك بتأهيل هذه القصور
وجعل العنصر البشري في صلب هذه
املبادرة عبر دعم األنشطة املدرة للدخل
ذات ال���وق���ع ال��س��ي��وس��ي��و اقتصادي
اإليجابي على الساكنة احمللية ،ال سيما
الشباب والنساء ،مضيفة أن األنشطة
املدرة للدخل ،التي تعد محورا أساسيا
ضمن برنامج التثمني املستدام للقصور
والقصبات ،تهدف إلى حتسني ظروف
عيش الساكنة وحتقيق استقرارها في

البيئة التي تعيش فيها.
واطلعت كاتبة الدولة والوفد املرافق
على تقدم أشغال مشروع ترميم وتثمني
قصر املعيز باجلماعة الترابية لفجيج،
فضال ع��ن تسليم جتهيزات فالحية،
بكلفة إجمالية تبلغ  370أل��ف درهم،
لفائدة تعاونيات محلية وكذا مجموعة
دراج����ات ه��وائ��ي��ة ( 185أل��ف درهم)،
وذلك لتشجيع السياحة اإليكولوجية
وتعريف السياح باملؤهالت التي تزخر
بها املنطقة عبر استعمال وسيلة نقل
عملية وإيكولوجية.
وت��ه��م ه��ذه امل��ش��اري��ع ك��ذل��ك تهيئة
وجتهيز روض لألطفال بقصر املعيز،
باستثمار يبلغ  140ألف درهم ،بغاية
ت��ش��ج��ي��ع ال��ت��ع��ل��ي��م األول�����ي وإح�����داث
مناصب شغل للشباب.

ويسعى هذا البرنامج ،الذي ساهم
بأزيد من  80في املئة من قيمة املعدات
املمنوحة للجمعيات املستفيدة وتعزيز
ق��درات الفاعلني احملليني ع�لاوة على
ت��رم��ي��م  16م��ن ال��ق��ص��ور والقصبات
م��وزع��ة على  7أقاليم وإل���ى اإلسهام
في حتسني ظروف عيش ساكنتها ،ال
سيما في مجال السكن ،الفتا إلى أنه
يروم كذلك وضع استراتيجية للتدخل
في هذه األنسجة القدمية في أفق سنة
.2025
جتدر اإلشارة إلى أنه جرى إطالق
ب��رن��ام��ج التثمني امل��س��ت��دام للقصور
والقصبات في العام  2015من طرف
وزارة اإلس���ك���ان وس��ي��اس��ة املدينة،
ب��ش��راك��ة م��ع ب��رن��ام��ج األمم املتحدة
اإلمنائي باملغرب.

ارتفاع عدد مستعملي مطار املسيرة ـ أكادير
بأزيد من  13في املائة في مارس 2019
بلغ عدد املسافرين الذين استعملوا
مطار املسيرة ـ أكادير خالل شهر مارس
 ، 2019م��ا مجموعه  186أل��ف و 895
مسافرا  ،مقابل  164ألف و  166مسافرا
خ�لال الفترة نفسها م��ن سنة ، 2018
ليسجل بذلك ارتفاعا مبعدل  85ر 13في
املائة.
وتفيد املعطيات الصادرة عن املكتب
الوطني للمطارات  ،أن مجموع املسافرين
ال��ذي��ن استعملوا ه��ذه احملطة اجلوية
ال��دول��ي��ة ف��ي م���ارس امل��اض��ي  ،ميثلون
نسبة  08ر 9ف��ي امل��ائ��ة  ،م��ن مجموع
امل��س��اف��ري��ن ال��ذي��ن ع��ب��روا م��ن مختلف
امل��ط��ارات املغربية  ،والبالغ ع��دده��م 2
مليون و 58ألف و  322مسافرا.
وبخصوص حركة الطائرات املسجلة
 ،ف��أش��ار امل��ص��در نفسه إل��ى أن حصة
مطار املسيرة ـ أكادير من هذه احلركة
بلغت نسبة  62ر 8في املائة  ،وذلك من
مجموع  16أل��ف و  792حركة سجلت
مبجموع مطارات اململكة في مارس من

السنة اجلارية .
وجاء اخلط اجلوي الرابط بني مطار
املسيرة ـ أكادير ومطار باريس ـ أورلي
الفرنسي في الرتبة اخلامسة من بني
خطوط الرحالت اجلوية الدولية التي
احتلت ال��ص��دارة على صعيد مختلف
مطارات اململكة في مارس  ، 2019حيث
استعمل هذا اخلط من طرف  35ألف و
 681مسافرا.

يذكر أن مطار املسيرة ـ أكادير الدولي
اح��ت��ل ال��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى الصعيد
الوطني من حيث عدد املسافرين خالل
شهر م��ارس من السنة اجلارية  ،وذلك
وراء كل من مطار املنارة ـ مراكش الذي
احتل الرتبة الثانية مبجموع  578ألف
و 747مسافرا  ،ومطار محمد اخلامس
الدولي في الرتبة األولى مبجموع 796
ألف و  405من املسافرين .

اجتماع شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وكليتي
طب األسنان يؤكد على ضرورة استئناف الدراسة
عقدت شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان ،السبت بالرباط ،اجتماعا مت خالله
التأكيد على ضرورة استئناف الدراسة بهاته الكليات ابتداء من يوم غد االثنني كأجل أقصى.
وجاء في بالغ ل��وزارة التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،أنه
«وبعد نقاش مستفيض ،ونظرا لضيق الزمن املتبقي من السنة اجلامعية احلالية ومن أجل تدارك ما
ضاع من زمن ثمني في هذا املوسم اجلامعي خلص االجتماع إلى ضرورة استئناف الدراسة بهذه
الكليات ابتداء من يوم اإلثنني  6ماي اجلاري كأجل أقصى».
وأص��اف املصدر ذات��ه ،أن االجتماع ،ال��ذي ترأسه الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث
العلمي ورئيس جامعة محمد اخلامس ،منسق الشبكة ،شدد على عقد اجتماعات هياكل كليات الطب
والصيدلة وكليتي طب األسنان يوم غد االثنني من أجل حتديد تواريخ إجراء االمتحانات واالمتحانات
االستدراكية واستخدام مختلف الوسائل املتاحة إلخبار الطلبة بها؛ وكذا تعبئة كل الطاقات من أجل
ضمان السير العادي للدراسة بهذه الكليات وإمتام السنة اجلامعية احلالية في أحسن الظروف.
كما أكد املجتمعون على ضرورة وضع برنامج زمني خاص باستئناف الدراسة وإجراء االمتحانات
واالمتحانات االستدراكية بهذه الكليات يأخذ بعني االعتبار خصوصية كل كلية.
وأش��ار املصدر إلى أنه قد مت جتديد التأكيد ،خالل هذا االجتماع ،على أن البالغ املشترك بني
وزارة التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة الصادر
يوم  17أبريل املاضي ،يستجيب جلميع املطالب املعبر عنها من طرف طلبة الطب والصيدلة وطب
األسنان ،كما يجدد الدعوة للطلبة من أجل الرجوع الى فصولهم وإمتام سنتهم الدراسية احلالية
خدمة ملسارهم اجلامعي.
ويأتي اجتماع شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان في إطار تتبع الوضعية
احلالية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان ،وبعد سلسلة من اللقاءات التواصلية
مع ممثلني عن طلبة جميع هذه الكليات من ضمنها لقاءات  11فبراير ،و 15و 29مارس ،و 12أبريل
 ،2019وك��ذا بدعوة من وزي��ر التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
بتنسيق مع وزير الصحة.

منتخبون من الصحراء املغربية يستعرضون املنجزات السياسية واالجتماعية واالقتصادية أمام جلنة الـ 24التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة
أب��رز نائب رئيس جهة العيون-الساقية احلمراء،
امحمد عبا ،ال��ذي ش��ارك كممثل منتخب م��ن األقاليم
اجلنوبية في الندوة اإلقليمية ملنطقة البحر الكاريبي
التي نظمتها جلنة الـ 24التابعة للجمعية العامة لألمم
املتحدة في غرينادا ما بني  2و 4ماي اجل��اري ،التقدم
الدميقراطي والتنمية االجتماعية واالقتصادية التي
تشهدها األقاليم اجلنوبية للمملكة.
ومتت دع��وة عبا حلضور هذا االجتماع إلى جانب
السيدة غاال باهية ،نائبة رئيس جهة الداخلة واد الذهب،
بصفتهما ممثلني شرعيني منتخبني دميقراطيا من طرف
سكان الصحراء املغربية.
وفي كلمة باملناسبة ،أبرز عبا أن املجالس اإلقليمية
جلهتي العيون-الساقية احلمراء والداخلة واد الذهب
انتخبت بشكل دميقراطي من ط��رف ساكنة الصحراء
خالل االنتخابات اجلماعية واجلهوية التي جرت في
جميع مناطق املغرب ،مبا في ذلك الصحراء ،في  4شتنبر
.2015
وأوض����ح ،ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،أن نسبة امل��ش��ارك��ة في
االنتخابات التي ج��رت في جهتي الصحراء املغربية،
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العيون-الساقية احل��م��راء الداخلة واد ال��ذه��ب ،بلغت
أعلى مستوى وه��و  79في امل��ائ��ة ،مشيرا إل��ى أن هذه
االنتخابات ج��رت حتت إش��راف  4آالف مراقب وطني
ودولي.
وأش��ار السيد عبا إل��ى أن ساكنة جهتي الصحراء
املغربية ت��دي��ر ش��ؤون��ه��ا بنفسها م��ب��رزا أن امليزانية
املخصصة لهاتني اجلهتني تصل إلى  8مليارات دوالر
بالنسبة للفترة من  2016إلى .2021
كما ذك��ر ب��أن رئيسي هاتني اجلهتني في الصحراء
املغربية شاركا في اجتماعي املائدة املستديرة في جنيف
بصفتهما ممثلني شرعيني لساكنة الصحراء.
وأكد عبا أن اخليار الوحيد حلل نزاع الصحراء هو
مقترح احلكم الذاتي الذي قدمه املغرب في األمم املتحدة
سنة « 2007فهذا املقترح يشكل حال سياسيا واقعيا
وعمليا ودائما ،يقوم على التوافق ،وفقا لقرار مجلس
األمن رقم  2468املعتمد في  30أبريل .»2019
وش��دد على أن «مقترح احلكم ال��ذات��ي سيسمح لنا
ب���إدارة شؤوننا احمللية والسياسية واملساهمة بقوة
في التمكني االجتماعي والتنمية االقتصادية في منطقة
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الصحراء».
وقال ممثل االقاليم الصحراوية «نحن على يقني تام
بأن أي حل للنزاع اإلقليمي حول الصحراء املغربية يجب
أن يتم فقط في إط��ار االح��ت��رام التام للوحدة الترابية
للمملكة املغربية ولسيادتها».
وقال إن جهتي الصحراء تتمتعان بكامل حقوقهما
التنموية ،وفقا للقانون الدولي ،مضيفا أن املنجزات في
منطقة الصحراء تندرج في إطار برنامج تنمية األقاليم
اجل��ن��وب��ي��ة ال���ذي أط��ل��ق��ه ص��اح��ب اجل�لال��ة امل��ل��ك محمد
السادس للفترة .2015-2021
وأب��رز عبا أن ه��ذا البرنامج اجلديد يولي اهتماما
خاصا ملشاركة الساكنة احمللية وحلقها في العيش في
ظل الرخاء والتنمية االجتماعية ،مضيفا أن البرنامج
يشمل أزيد من  700مشروع مبيزانية إجمالية قدرها 8
مليارات دوالر.
واعتبر ،في هذا الصدد ،أن حتقيق التقدم االقتصادي
واالجتماعي في منطقة الصحراء ،في إط��ار اجلهوية
املتقدمة ،يعزز جناح مبادرة احلكم الذاتي.
كما سجل أن تقدم إجناز املشاريع املبرمجة يبرهن
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على نسبة عالية من حتقيق األه���داف املسطرة ،وذلك
بفضل التزام مالي هام ،مبرزا أن القيمة املالية للمشاريع
التي مت إطالقها بلغ 5ر 4مليار دوالر.
وأضاف ،بهذا اخلصوص ،أن غالبية املشاريع الكبرى
املعلنة توجد في مرحلة التنفيذ ،السيما أكبر محطة
للطاقة الشمسية في العالم ،ومحور الطريق السيار
ال��ذي يصل طوله إل��ى  1000كلم وال��راب��ط ب�ين تزنيت
والداخلة ،والوحدات الصناعية ومواقع الطاقة الريحية،
ورب��ط الداخلة بالشبكة الوطنية ،وك��ذا وح��دات الصيد
الصناعي.
وق��ال عبا إن التنمية في منطقة الصحراء املغربية
مستدامة وال رجعة فيها وتعود بالنفع على الساكنة
احمللية مشيرا ال��ى أن��ه��ا «ت��ه��دف إل��ى تكريس منطقة
الصحراء كمنصة للتبادل االقتصادي وجعلها حلقة
وصل بني البلدان اإلفريقية ومناطق أخرى».
وشدد على أن «هذه املشاريع تهدف أيضا إلى متهيد
الطريق لعودة ساكنة مخيمات تندوف ،باجلزائر ،إلى
الوطن األم املغرب ،للتمتع بحياة كرمية في طل الدميقراطية
واالزدهار والتمكني االجتماعي واالقتصادي».
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