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الحركة العدد 9462 :
الخميس  6دجنرب 2018

األمني العام لألمم املتحدة يرحب بقرار املغرب واجلزائر باملشاركة في املائدة املستديرة بجنيف
رح����ب األم��ي��ن ال���ع���ام ل��ل�أمم امل��ت��ح��دة
أنطونيو غوتيريس الثالثاء بقرار املغرب
واجلزائر باملشاركة في املائدة املستديرة
امل��ق��ررة ي��وم��ي  5و 6دجنبر اجل���اري في
ج��ن��ي��ف ،ب��ش��أن ال���ن���زاع اإلق��ل��ي��م��ي ح��ول
الصحراء املغربية.
وقال فرحان حق ،املتحدث باسم االمني
العام ،إن غوتيريس « يرحب بقرار املغرب

والبوليساريو واجلزائر وموريتانيا قبول
دع��وة مبعوثه الشخصي،هورست كوهلر
 ،للمشاركة في مائدة مستديرة أولية في
جنيف يومي  5و  6دجنبر .« 2018
وأض�������اف امل���ت���ح���دث ف����ي ب���ي���ان ب��ه��ذا
اخلصوص« ،يجدد األمني العام دعمه الذي
الثابت ملبعوثه الشخصي وجل��ه��وده من
أج��ل إح��ي��اء مسار التفاوض طبقا لقرار

مجلس االمن  2440املؤرخ في  31أكتوبر
.»2018
وخلص فرحان حق إلى أن األمني العام
لألمم املتحدة «يحث اجلميع على االنخراط
بحسن نية وب��دون ش��روط مسبقة وبروح
بناءة في املباحثات».
ويتوجه وفد مغربي إلى جنيف يومي
 5و  6دجنبر  ،2018للمشاركة في «مائدة

مستديرة» حول موضوع النزاع اإلقليمي
حول الصحراء املغربية.
وتأتي ه��ذه املشاركة استجابة لدعوة
املبعوث الشخصي لألمني ال��ع��ام ملنظمة
األمم املتحدة ،هورست كوهلر ،املوجهة
بتاريخ  28شتنبر و 23نونبر  2018للمغرب
واجلزائر و»البوليساريو» وموريتانيا.
ويضم الوفد املغربي الذي يقوده ناصر

بوريطة ،وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
الدولي ،عمر هالل املمثل الدائم للمملكة
املغربية ل��دى األمم امل��ت��ح��دة بنيويورك،
و سيدي حمدي ول��د الرشيد رئيس جهة
العيون -الساقية احلمراء ،والسيد ينجا
اخل���ط���اط رئ��ي��س ج��ه��ة ال���داخ���ل���ة -وادي
الذهب ،وفاطمة العدلي الفاعلة اجلمعوية
وعضوة املجلس البلدي للسمارة.

 22قتيال و 1945جريحا حصيلة حوادث السير باملناطق احلضرية خالل األسبوع املاضي

لقي  22شخصا مصرعهم وأصيب  1945آخرون بجروح ،إصابة
 79منهم بليغة ،في  1487حادثة سير داخل املناطق احلضرية خالل
األسبوع املمتد من  26نونبر الى  02دجنبر .2018
وعزا بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني األسباب الرئيسية
املؤدية إلى وق��وع هذه احل��وادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه
السائقني ،وع��دم احترام حق األسبقية ،والسرعة املفرطة ،وعدم
انتباه ال��راج��ل�ين ،وع��دم التحكم ،وتغيير االجت���اه ب��دون إش��ارة،
وع��دم اح��ت��رام ال��وق��وف امل��ف��روض بعالمة «ق��ف» ،وتغيير االجت��اه
غير املسموح به ،وعدم احترام الوقوف املفروض بضوء التشوير
األحمر ،والسياقة في حالة سكر ،والسير في يسار الطريق ،والسير
في االجتاه املمنوع ،والتجاوز املعيب.
وف��ي م��ا يتعلق بعمليات امل��راق��ب��ة وال��زج��ر ف��ي م��ي��دان السير
واجلوالن ،أوضح املصدر ذاته أن مصالح األمن متكنت من تسجيل
 34أل��ف و 199مخالفة ،وأجن��زت  10.751محضرا ،أحيلت على
النيابة العامة واستخلصت  23ألف و 448غرامة صلحية.
وأشار البالغ إلى أن املبلغ املتحصل عليه بلغ  5ماليني و142
ألف و 275درهما ،فيما بلغ عدد العربات املوضوعة باحملجز البلدي
 4712عربة ،وعدد الوثائق املسحوبة  5921وثيقة ،وعدد املركبات
التي خضعت للتوقيف  118مركبة.

املغرب يشارك في «كوب  »24برواق يعكس جهوده حلماية البيئة والنهوض بالتنمية املستدامة
تتميز م�ش��ارك��ة امل �غ��رب ف��ي امل��ؤمت��ر ال��راب��ع والعشرين
لألطراف في االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة حول التغيرات
املناخية (كوب  )24برواق يشد انتباه الزوار ،ويعكس جهود
اململكة حلماية البيئة والنهوض بالتنمية املستدامة.
ويجسد رواق كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة
التزام اململكة الراسخ ،بقيادة صاحب اجلاللة امللك محمد
السادس ،بقضية املناخ من خالل االنخراط بطريقة فعالة في
مسعى مسؤول من أجل تنمية مستدامة تقوم على احلفاظ
على البيئة بشكل استباقي.

وت�ع�ك��س ال� �ع ��روض ،ال �ت��ي تبثها ع ��دة ش��اش��ات مثبتة
بالرواق املغربي ،اجلهود التي يبذلها املغرب حلماية البيئة
واستخدام الطاقات املتجددة ،بفضل تبني سياسة تروم احلد
من انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري.
كما ت�ق��دم م�ط��وي��ات مت وضعها ره��ن إش ��ارة املشاركني
في املؤمتر ،االستراتيجية املغربية الرامية إل��ى النهوض
بالطاقات املتجددة.
وينشط ه��ذا ال ��رواق أط��ر م��ن املعهد املتوسطي للذكاء
والشؤون العامة ،الذي يشارك كل سنة في مؤمتر األطراف

(كوب) من خالل مشروع املشعل الكهروضوئي الذي صممه
ويحمل اسم «اليت أس» ،والذي يعد مبادرة ملموسة للمساعدة
على الوصول إلى األهداف الرئيسية للتنمية املستدامة.
وم �ش��روع «الي ��ت أس» ه��و مشعل ذك ��ي ،ذات ��ي الشحن،
ومتصل باألنترنيت ،مت اقتراحه على األمم املتحدة العتماده
كرمز للتنمية املستدامة.
وقد استأثر عرض «اليت أس» ،الذي قدم أمس اإلثنني في
الرواق املغربي ،باهتمام املشاركني في مؤمتر األطراف الرابع
والعشرين ،الذين جاءوا للتعرف على املزيد بخصوص هذا

االبتكار.
ورأت هذه الفكرة النور خالل مؤمتر كوب  ،21واعتمدت
كهوية ترمز للمؤمتر خالل كوب  22في مراكش ،ثم منحت في
كوب  23للمؤسسات واملنظمات التي تنخرط إلى حد كبير في
مكافحة االحتباس احلراري واحلفاظ على البيئة.
وي�ش��ارك املغرب في مؤمتر ك��وب  ،24ال��ذي يستمر إلى
غاية  14دجنبر اجلاري ،بوفد هام يضم أعضاء من احلكومة
ومنظمات غير حكومية مهتمة بحماية البيئة ،وخ�ب��راء
وممثلني عن مقاوالت من القطاعني العام واخلاص.

رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى ينوه بالدعم امللموس الذي تقدمه اململكة املغربية جلهود التنمية في بلده

ن���وه رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة إف��ري��ق��ي��ا ال��وس��ط��ى
ف��وس��ت��ان أغ��ش��اجن ت���وادي���را ،م��ؤخ��را ببانغي،
ب��ج��ودة ال��ع�لاق��ات القائمة ب�ين ب�ل�اده واململكة
املغربية ،وبالدعم امللموس الذي تقدمه اململكة
جلهود التنمية في بلده.
كما أشاد أغشاجن تواديرا باجلهود اجلبارة
التي يبذلها صاحب اجلاللة امللك محمد السادس
من أجل تنمية القارة اإلفريقية ،وتوفير عيش
ك��رمي لشعوبها وحتسني مكانتها ف��ي احملافل

الدولية.
ج����اء ذل����ك خ��ل�ال ح��ف��ل ت��دش�ين  100سكن
اجتماعي بعاصمة إفريقيا الوسطى ،مت متويلها
كليا من ط��رف اململكة املغربية ،وذل��ك بحضور
وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة عبد األحد الفاسي الفهري .
وذك���ر ب�لاغ ل����وزارة إع���داد ال��ت��راب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة أن مشاركة
السيد عبد األح��د الفاسي الفهري ف��ي مراسم

هذا احلفل تندرج في إطار التوجيهات امللكية
السامية الهادفة إلى تعزيز وتكثيف التعاون مع
بلدان القارة اإلفريقية.
وع����رف ح��ف��ل ال��ت��دش�ين ،ال����ذي ي��ت��زام��ن مع
اح��ت��ف��ال جمهوية إف��ري��ق��ي��ا ال��وس��ط��ى بعيدها
الوطني ،حضور رئيس وأع��ض��اء حكومة هذا
ال��ب��ل��د وال��ع��دي��د م��ن ال��ش��خ��ص��ي��ات السياسية
والدبلوماسية والبرملانية وعمدة بيمبو واألعيان
وممثلي منظمات املجتمع املدني.

وأشار البالغ إلى أن الفاسي الفهري ،الذي
كان مرفوقا مبصطفى حلفاوي ،سفير صاحب
اجلاللة ببانغي ،والطيب الداودي ،عضو اإلدارة
اجلماعية ملجموعة العمران ،استقبل من طرف
رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة إف��ري��ق��ي��ا ال��وس��ط��ى ،مضيفا
أن السيد أغشاجن تواديرا كلف الوزير بإبالغ
تشكراته وامتنانه لصاحب اجلاللة امللك محمد
السادس.
م��ن جهته ،شكر ال��وزي��ر رئ��ي��س جمهورية

إفريقيا الوسطى على االستقبال الذي حظي به
الوفد وعلى كرم الضيافة ،مجددا إرادة اململكة
املغربية لتعزيز عالقات التعاون بني البلدين
الشقيقني وعلى االستمرار في البحث عن سبل
ج��دي��دة للشراكة ف��ي م��ج��االت تنموية متنوعة
خدمة للمصالح املشتركة للبلدين ولشعبيهما.
كما عبر ع��ن متمنياته جلمهورية افريقيا
الوسطى ب��االس��ت��ق��رار والسلم وال��ن��م��اء ،وذل��ك
مبناسبة عيدها الوطني.

تطبيق شركة (هيتش) للنقل اخلاص يحصل على ترخيص بالعمل القانوني داخل الدار البيضاء

أعلن ،الثالثاء ،عن حصول تطبيق شركة (هيتش) للنقل
اخلاص عبر سيارات األجرة رسميا على أول ترخيص قانوني
ملزاولة نشاطه على مستوى والية الدار البيضاء.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،أوض��ح املدير العام للشركة باملغرب
وامل��دي��ر ال��ع��ام املكلف بإفريقيا باتريك بيدرسن ،ف��ي ن��دوة
صحفية نظمت باملناسبة ،أن هذا الترخيص الوالئي ،الذي
سيتيح للشركة مزاولة نشاطها بشكل قانوني داخ��ل الدار
البيضاء ،يأتي لالستجابة لتطلعات الساكنة احمللية في
ما يخص النقل عبر سيارات األج��رة ،مضيفا أن (هيتش)
تقدم من خالل هذا التطبيق اجلديد عرضا اجتماعيا يتالءم
وانتظارات مهنيي النقل اخلاص وسكان املدينة على السواء.
وبعد أن أكد أن الترخيص جاء ثمرة نقاش استمر قرابة
ع��ام كامل مع املسؤولني احملليني وم��ع الفاعلني النقابيني

ممثلني في االحتاد املغربي للشغل ،عكس ما كان عليه الوضع
في جتارب سابقة ،أشار إلى أن اختيار الدار البيضاء لتكون
نقطة انطالق نشاط الشركة يرجع إل��ى أهمية ه��ذه املدينة
التي تتوفر على مؤهالت عالية اجلودة ،سواء في ما يتعلق
بالبنيات التحتية أو شبكة النقل احلضري ،وأيضا بالنظر
إلى تعدادها السكاني الكبير الذي يجعل منها سوقا واعدة
في هذا املجال.
وقال إن الشركة ،التي بدأت نشاطها على مستوى الدار
البيضاء في نونبر  2017وبالرباط في شتنبر  ،2018حققت
نتائج إيجابية ،حيث تتوفر اآلن على  4آالف سائق منخرط،
وقامت خالل هذه السنة بأكثر من  750ألف رحلة لفائدة ما
يزيد عن  200ألف زبون،معربا عن رغبة الشركة في تطوير
هذا العرض نحو مدن أخرى عبر اململكة.
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ومن جهته ،أب��رز رئيس املجلس اإلداري للشركة هشام
أمادي أن هذه التجربة تعتبر جتربة مميزة لكونها جمعت
بني فاعلني ،في العادة يكونان على طرفي نقيض (النقابة/
املقاولة) ،غير أنها اليوم أدت إلى بروز مقاولة سيكون لها
إسهامها في الدفع بقطاع النقل اخل��اص ومنحه دينامية
جديدة ،مشيرا إلى أن السلطات احمللية كانت إيجابية في
التعامل مع هذه التقنية اجلديدة ،التي يعتبر املغرب من بني
البلدان السباقة إلى تقنينها.
ومن جانبه ،اعتبر األمني العام املساعد للنقابة الوطنية
لسيارات األج��رة التابعة لالحتاد املغربي للشغل الصديق
بوجعرة أن ترخيص والية الدار البيضاء لهذه الشركة جاء
ليتوج العمل املنجز بالتعاون بني الطرفني لتحسني ظروف
عمل سائقي س��ي��رات األج���رة م��ع ضمان خدمة ذات ج��ودة

العنوان ،2 :شارع طارق بن زياد ،حسان ـ الرباط
الموقع اإللكتروني
http: //www.harakamp.ma
البريد اإللكتروني
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للزبناء.
وبالنسبة إليه ،ف��إن ه��ذا اإلج���راء يكتسي أهمية بالغة
بالنظر إلى طبيعة العالقة املتوترة التي كانت قائمة فيما قبل
مع التطبيقات غير املرخص لها ،فضال عن كونه فرصة ملهنيي
القطاع لتحسني جودة اخلدمات ،وإصالح االختالالت التي
أصبحت تطبع العالقة بني أرباب سيارات األجرة والزبناء.
وجتدر اإلشارة إلى أنه في إطار الشراكة بني اجلانبني ،مت
تطوير عالمة «فيديك» التي تضمن وجود عدد من املعايير في
العرض املقدم خاصة على مستوى النظافة وجودة اخلدمة.
و»فيديك» هي عالمة اجلودة التي متنحها نقابة سيارات
األج���رة التابعة ل�لاحت��اد املغربي للشغل لسائقي سيارات
األج���رة ال��ذي��ن يحترمون على اخل��ص��وص معايير النظافة
وحسن السلوك وااللتزام بالقانون وجودة السيارة.
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