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الحركة العدد 9389 :
األربعاء  5شتنرب 2018

وزارة الثقافة واإلتصال تصدر كتابا يعر ف بفن عبيدات الرما
الرباط /الحركة
سيرا على نهج املقاربة التنموية الرامية إلى تعزيز دور الثقافة والتراث كعنصرين من العناصر األساسية لتحقيق أهداف
السياسة الثقافية الوطنية واملشروع التنموي الشامل للمملكة ،أعلنت وزارة الثقافة واالتصال (قطاع الثقافة) ،عن إصدار كتاب
يضم الدراسات واألبحاث التي عرفتها الندوات السابقة للمهرجان الوطني لعبيدات الرما.
وأفاد بالغ لوزارة الثقافة واالتصال (قطاع الثقافة)  ،توصلت «احلركة»بنسخة منه ،أن املديرية اجلهوية ،حرصت على جمعها
وإعدادها للنشر ،تزامنا مع فعاليات الدورة الثامنة عشر منه ،املزمع تنظيمها في الفترة املمتدة من  13إلى  16شتنبر 2018
مبدينة بني مالل.
وقال املصدر ذاته ،إن هذه الدراسات متثل أهمية كبيرة في إحياء وتثمني املوروث الثقافي الالمادي وحتصينه من االندثار ،من
خالل ربط هذه التظاهرة الفنية املمتدة في التاريخ املغربي وهويته احلضارية ،بالبحث العلمي واألكادميي الذي ما فتئ ينير عتمات
التاريخ الفني والثقافي لبالدنا ،بكثير من االهتمام والعناية التي توليها الوزارة للتراث والثقافة بشكل عام ،تنفيذا للتوجيهات
امللكية التي تلح على ضرورة تثمني تراثنا املادي والالمادي باعتباره رأسماال رمزيا ومدخال أساسيا لتعزيز هويتنا احلضارية.
وأضاف البالغ أنه تنويرا للرأي العام الوطني وكافة املهتمني واملنشغلني بسؤال الثقافة والفنون ،فإن الكتاب املعنون ب :
«عبيدات الرما باملغرب بني الفني واجلمالي» ،الذي سيتم تقدميه في نشاط ثقافي كبير خالل فعاليات هذه الدورة من املهرجان،
سيترجم إلى أربع لغات أخرى هي ،األمازيغية ،الفرنسية ،اإلسبانية ،واإلجنليزية ،من طرف املديرية اجلهوية لوزارة الثقافة ببني
مالل ،على أن تنشر تباعا خالل املوسم الثقافي املقبل ،وذلك في سياق التعريف بهذا التراث الفني والثقافي وطنيا و دوليا ،وهو
ما سنقوم به في العديد من املهرجانات املماثلة والتي تعنى بتراثنا الفني واجلمالي والثقافي ،ضمن استراتيجية تثمني الثقافة
والتراث املغربيني ونشرهما والتعريف بهما عامليا.

األخ الغراس يتفقد العقار المخصص النجاز مركز تكوين المكونين بتامسنا ويزور مدرسة الكندي بالدار البيضاء

متابعة /زينب أبوعبد اهلل
قام األخ محمد الغراس ،كاتب الدولة
املكلف بالتكوين املهني ،األربعاء ،بزيارة
ميدانية للعقار اخملصص إلجناز مركز تكوين
املكونني ،مبدينة تامسنا ،الذي يقام على
مساحة 14369م.

وفي تصريح خاص ،شدد األخ الغراس على
ضرورة تعزيز جاذبية التكوين املهني بهدف
تنمية املسالك الواعدة في مجال التشغيل،
مبرزا أن زيارته التفقدية للمشروع تؤكد حرص
ال��وزارة على تنزيل مضامني اإلستراتيجية
الوطنية للتكوين املهني ، 2021وتطويرها
حتى تستجيب حلاجيات امل��ق��اوالت من
الكفاءات واملهارات ،وذلك استجابة ملا حملته

مضامني خطاب امللكي مبناسبة ثورة امللك
والشعب السيما االهتمام أكثر بالشباب
وجعل هذه الفئة من أول األولويات من خالل
متكينهم من فرص الشغل املناسب مبا يوازي
كفاءتهم وتكوينهم العلمي ،من أجل التصدي
لإلشكالية والتخفيف من البطالة.
كما أكد األخ الغراس على ضرورة العمل
على تدعيم تنفيذ الرؤية اجلديدة املبنية على

عملية مرحبا  .عودة حركة النقل مبيناء طنجة املتوسط إلى الوضع الطبيعي

أكدت السلطة املينائية لطنجة
املتوسط ،االثنني ،أن حركة النقل
مبيناء طنجة املتوسط للمسافرين
عادت إلى الوضع الطبيعي منذ زوال
األحد ،بعد أسبوع استثنائي.
وأض��اف��ت السلطة املينائية
لطنجة املتوسط ،في بالغ صحافي،
أن عدد العابرين بني  27غشت و2
شتنبر املاضيني تضاعف بثالث
مرات مقارنة مع الفترة نفسها من
سنة  ،2017مبرزا أن «حركة النقل
أصبحت سلسة منذ األحد  2شتنبر
على الساعة الثالثة زواال ،وأن مدة
العبور املسجلة منذ هذا التاريخ ال
تتجاوز الساعتني».
وأش��ار املصدر نفسه أنه خالل
مرحلة العودة من عملية مرحبا،
التي انطلقت في  5يونيو إلى غاية
 2شتنبر ،سجل امليناء مغادرة 181
ألفا و  962عربة و  678ألفا 783
مسافرا ،أي ما ميثل ارتفاعا يعادل
على التوالي  45في املائة و  20في
املائة مقارنة مع الفترة نفسها من
سنة .2017

وخالل األسبوع املمتد من 27
غشت إلى  2شتنبر فقط ،سجل
ميناء طنجة املتوسط عبور  56ألفا
 955عربة و  275ألفا  139مسافرا
(مقابل  19.641عربة و 90.973
مسافرا خالل  ،)2017وهو ما ميثل
ارتفاعا استثنائيا نسبته على
التوالي  190في املائة و  202في
املائة مقارنة مع سنة .2017
واعتبرت السلطة املينائية
لطنجة املتوسط أن هذا األسبوع متيز
مبرور عيد األضحى ونهاية العطلة
الصيفية والدخول املدرسي ،مذكرة
بأنه كان قد مت تصنيفه ضمن اخلانة
السوداء بقائمة الترميز اخلاصة
بتوقعات عملية العبور ،2018
التي مت نشرها على نطاق واسع
لدى مغاربة العالم بأوروبا وذلك عبر
وسائل االتصال ومنذ شهر يناير
 ،2018كما مت توزيعها داخل امليناء
خالل مرحلة الوصول.
وسجلت أنه بسبب نفاد التذاكر
ال��ذي ط��ال مختلف نقط العبور
البحري والبري نحو أوروبا ،متت إعادة

رئيس التحرير

سكرتير التحرير

محمد مشهوري

املصطفى الصوفي

توجيه السيارات نحو ميناء طنجة
املتوسط ،الشيء الذي تسبب في
ازدحام بالطريق الوطنية رقم 16
احملاذية للميناء ،وكذلك على مستوى
الطريق السيار الرابط بني مدينة
طنجة و ميناء طنجة املتوسط على
مدى عدة كيلومترات ،مشيرة إلى أنه
مت وضع مخطط عاجل بهدف معاجلة
صفوف االنتظار التي تشكلت خارج
امليناء واستيعاب هذا التوافد غير
االعتيادي ،كما مت التكفل ومواكبة
كافة املسافرين املتواجدين داخل
باحات امليناء طيلة ساعات االنتظار
(توزيع قنينات املاء ،اخلبز ،تقوية املرافق
الصحية ،الرعاية الطبية .)...
ونوهت إلى أنه بالرغم من التوافد
الكثيف على مناطق ما قبل اإلركاب،
متت معاجلة عملية رسو البواخر في
ظ��روف جيدة ،حيث مت حتقيق رقم
قياسي في عدد الرحالت البحرية يوم
 29غشت ب  48رحلة ،وذلك بالرغم
من الطاقة االستيعابية احملدودة مليناء
اجلزيرة اخلضراء.
وذكر املصدر نفسه أنه كان قد
مت تفعيل نظام تبادل التذاكر بني
شركات املالحة البحرية سلفا مما
مكن من معاجلة تدفق السيارات
حسب ساعة وصولها إلى امليناء.
وأشار إلى أن كافة املتدخلني في
عملية مرحبا ،بتنسيق من مؤسسة
محمد اخلامس للتضامن ،تعبؤوا
على م��دار الساعة (  ) 24/24و
طيلة أيام هذا األسبوع ،حيث مت بذل
كافة اجلهود الضرورية ملعاجلة هذه
الظروف غير االعتيادية ،منوها إلى أن
تدابير عملية مرحبا ستتواصل طيلة
مرحلة عودة املغاربة املقيمني باخلارج
إلى غاية  15شتنبر .2018

رقم اللجنة الثنائية الفوترة والتحصيل:

للصحافة املكتوبة:
ي.ح.ع 008/ـ 05

05.37.76.86.20
05.37.76.86.77
فاكس:
05.37.76.63.83

اإلعالنات واإلشهار:
05.37.72.73.50 / 05.37.76.86.67

Chamsannonces@yahoo.fr

ترسيخ ثقافة التم ّيز ،من حيث جودة التكوين
في املراكز ،واالبتكار لدى املتدربني واملكونني.
جتدر اإلشارة إلى أن كاتب الدولة املكلف
بالتكوين املهني ،كان قد قام صباح يوم الثالثاء
 28غشت  ،2018بزيارة ميدانية ملدرسة
الكندي بالدار البيضاء ،موضوع اتفاقية
وقعت بني قطاع التربية الوطنية والتكوين
املهني واالحتاد العام ملقاوالت املغرب ،بخصوص

إحداث معهد لتكوين أطر التسيير املتوسطة
واملقاولني الذاتيني ،في أفق تعزيز معاهد
التكوين في مختلف التخصصات يذكر أن
كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املهني ،تنكب
على إرساء مسارات مهنية متجددة لفائدة
الشباب ،لتوفير تكوين مهني متجدد وعالي
اجلودة ،يستجيب ملتطلبات السوق ويعزز روح
املقاولة واملبادرة احلرة.

ارتفاع الدرهم بـ  1,67في املائة مقابل الدوالر ما بني  24و 29غشت 2018
أفاد بنك املغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة  1,67في املائة
مقابل الدوالر ،وانخفض بنسبة  0,96في املائة أمام األورو ،ما
بني  24و  29غشت .2018
وأبرز البنك املركزي ،في مذكرة حول مؤشراته األسبوعية
خالل األسبوع املمتد من  23إلى  29غشت اجلاري ،أنه لم يتم
خالل هذه الفترة إجراء أي عملية بيع للعمالت ،مشيرا إلى أن
صافي االحتياطات الدولية في أسبوع بلغ  226,2مليار درهم
بارتفاع نسبته 5,1باملائة على أساس سنوي.
وبخصوص التدخالت في السوق النقدية ،أشار بنك املغرب
إلى أنه ضخ ما مجموعه  86,8مليار درهم ،من بينها  84مليار
درهم على شكل تسبيقات ملدة سبعة أيام بناء على طلب

عروض ،و 2,8مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم متويل
املقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة.
وأضاف أنه خالل الفترة من  24إلى  29غشت ،استقر املعدل
البنكي في نسبة  2,31باملائة ،في حني انتقل حجم املبادالت
من  1,7مليار درهم إلى  2,1مليار درهم.
وبخصوص مؤشرات البورصة ،أوضح املصدر ذاته أن مؤشر
«مازي» انخفض بنسبة  0,7في املائة ما بني  24و  29غشت،
ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى ناقص  6,1في املائة.
وفي ما يتعلق بحجم املبادالت احملققة ،فقد بلغ  130,6مليون
درهم كمتوسط يومي ومتت غالبيتها بالسوق املركزية.

املعرض الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات واخلدمات البيئية في أكتوبر املقبل بالدار البيضاء

حتتضن الدار البيضاء ما بني  2و  5أكتوبر املقبل الدورة
العاشرة للمعرض الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات
واخلدمات البيئية «بوليتيك ماروك» حتت شعار «االبتكار
والتجديد».
وتعد هذه التظاهرة  ،التي أصبحت موعدا ال محيد عنه
بالنسبة ملهنيي البيئة باململكة  ،فضاء للقاء والتبادل
في الشق املتعلق باملشاريع واملعرفة بني الفاعلني في هذا
القطاع .
ويحمل هذا املعرض  ،الذي يتوجه خالل هذه الدورة نحو
إفريقيا  ،فرصا جتارية جديدة مع دول جنوب الصحراء من
أجل إيجاد حلول بيئية.
وأوضح املنظمون أن هذه الدورة ستجمع عارضني
ميثلون مختلف البلدان خاصة من إفريقيا حول عدة
قطاعات بيئة تهم باألساس جتهيزات حتليل قياس معدات
التحكم ،والنفايات ،واملاء ،والطاقة ،والتنمية املستدامة،
وإدارة اخملاطر.
ويتضمن برنامج دورة هذه السنة تنظيم ندوات ورشات
عمل ،وموائد مستديرة ،فضال عن العديد من األنشطة.
ومن أجل مواجهة التحديات البيئية احلالية سواء
باملغرب أو على املستوى الدولي ،يقترح «بوليتيك ماروك»

التحرير:
العنوان ،2 :شارع طارق
الرباط بن زياد ،حسان ـ 05.37.76.86.20
05.37.76.86.77
املوقع اإللكتروني
http: //www.harakamp.ma
فاكس:
harakapress@gmail.com

05.37.76.63.83

باملناسبة إنشاء فضاء مخصص لالبتكارات للمدينة
املستدامة.
وسيحضر هذه التظاهرة العديد من الفاعلني في
اجملال البيئي  ،مبا في ذلك املدن وصانعي القرارات  ،الذين
سينشطون ندوات من أجل دراسة التغييرات الضرورية
بالنسبة للسنوات القادمة.
كما يقترح «بوليتيك ماروك» على العارضني من
مقاوالت ناشئة وخرجني من مختلف القطاعات  ،أن
يقدموا خالل  7دقائق ابتكارا جديدا  ،أو إجنازا مثاليا  ،أو
شراكة بارزة.
وأشار املنظمون إلى أن هذه الدورة ستخصص جوائز
للعارضني املتميزين بهدف إب��راز املنتجات واخلدمات
واإلجنازات التي حققوها  ،مضيفني أن حفل توزيع اجلوائز
يعتبر منصة حقيقية لنشر االبتكارات واملمارسات اجليدة
للبيئة بالنسبة للفاعلني في السوق.
كما سيطلق املنظمون خالل هذه ال��دورة فضاء
جديدا سيخصص للمقاوالت الناشئة من أجل تسهيل
اللقاءات بني حاملي املشاريع واحللول ،وإلبراز ابتكاراتهم.
كما سيتيح جلميع املشاركني في املعرض اكتشاف آخر
املستجدات في اجملال البيئي.
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