الرابطة الوطنية
لكرة السلة األمريكية
واملجمع الشريف
للفوسفاط يعلنان
عن شراكة قوية
أزيد من  660مليون درهم
لتهيئة الطرق واملسالك القروية
بجهة فاس مكناس
متت برمجة  85مشروعا بقيمة  666مليون درهم ،تتعلق بتهيئة
الطرق واملسالك القروية في جهة فاس مكناس ،وذلك في إطار
برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية في العالم القروي.
وحسب معطيات املجلس اجلهوي لفاس مكناس ،فإن هذا
الرقم ميثل  61في املائة من مجموع املشاريع املسطرة في
إطار البرنامج على صعيد اجلهة .
وتهم باقي العمليات املبرمجة في هذا اإلطار قطاعات املاء
الشروب ( 36مشروعا 230 /مليون درهم) ،الكهربة القروية
( 36مشروعا بكلفة  83مليون دره��م) ،التعليم ( 8مشاريع
بقيمة  75مليون درهم) والصحة ( 4مشاريع بكلفة  17مليون
درهم)..
ومت رص�����د غ��ل��اف م���ال���ي ب��ق��ي��م��ة  6 ،83م���ل���ي���ار دره����م
لتفعيل ال��ب��رن��ام��ج امل��ت��ع��ل��ق بتقليص ال���ف���وارق املجالية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي ال��وس��ط ال��ق��روي بجهة ف���اس مكناس.
وميول هذا املبلغ من قبل صندوق التنمية القروية واملناطق
اجلبلية (  3 ،107مليار دره����م) ،ومجلس اجل��ه��ة (2 ،7
مليار دره���م) ،وامل��ب��ادرة الوطنية للتنمية البشرية (617
مليون) ،واملكتب الوطني للكهرباء وامل��اء الصالح للشرب
( 376مليون) ،وذل��ك وفقا للمعطيات التي أعلن عنها في
معرض تقدمي حصيلة نصف والية املجلس (.)2015-2018
ويهم برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية عدة
م��ج��االت م��ن أهمها ال��ول��وج للخدمات األس��اس��ي��ة (الطرق
ال��ق��روي��ة ،الكهرباء وامل���اء ال��ش��روب) ،وال��ت��م��درس وولوج
اخلدمات الصحية.
وي���روم البرنامج ف��ك العزلة ع��ن ساكنة املناطق القروية
واجلبلية وت��وف��ي��ر ال��ش��روط ال��ض��روري��ة لتقوية النسيج
االقتصادي لهذه املناطق وتعزيز ول��وج الساكنة احمللية
للخدمات األساسية.

لسان حزب الحركة الشعبية

ص15

www.harakamp.ma

مدير النشر  :علي أشبان ــ اإليداع القانوني  1966 - 12 :ــ العدد  9688 :ــ
األربعاء  11محرم  1441هـ ـ املوافق  11شتنرب  2019ــ
الرتقيم الدولي ISSN 1454 :الثمن  4 :دراهم

تفكيك الخلية اإلرهابية الموالية لـ«داعش» ببركان والناظور:

رصد موقعني مبنطقة جبلية بإقليم الدريوش استغلهما أفراد اخللية للقيام بتجارب في صناعة املتفجرات
ذك��ر ب�لاغ ل���وزارة الداخلية أن األبحاث
اجلارية من طرف املكتب املركزي لألبحاث
القضائية التابع للمديرية العامة ملراقبة
التراب الوطني ،على خلفية تفكيك اخللية
اإلره��اب��ي��ة امل��وال��ي��ة ل��ـ«داع��ش» اخلميس
املاضي ببركان والناظور ،مكنت من رصد
موقعني مبنطقة جبلية بدوار إميشتاسن
بجماعة دار الكبداني (إقليم الدريوش)،
مت استغاللهما من طرف أفراد هذه اخللية
للقيام بتجارب في صناعة املتفجرات.
وأض����اف ال��ب�لاغ أن عمليات التفتيش
وامل��ع��اي��ن��ة امل��ن��ج��زة ب��ع�ين امل���ك���ان ،يوم
االث��ن�ين ،مكنت م��ن حجز بقايا طنجرة
للضغط وأنبوب حديدي ،باإلضافة إلى
أسالك كهربائية ومسامير ،مت استعمالها
ف��ي عمليات جتريبية إلع���داد وحتضير
ع��ب��وة متفجرة ع��ن ب��ع��د .ك��م��ا مت حجز
أن��اب��ي��ب بالستيكية م��ت��وس��ط��ة احلجم
مبنزل أحد املشتبه فيهم مبدينة سلوان
(إقليم الناظور) ،سيتم إخضاعها للخبرة
العلمية من طرف املصالح املختصة.
وأشار البالغ إلى أن البحث اجلاري مع
العناصر املوقوفة مكن من كشف تورطهم
في التخطيط لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية
كانت ستستهدف مواقع حساسة باململكة،
موضحا أنه سيتم تقدمي املشتبه بهم أمام
العدالة فور انتهاء البحث ال��ذي يجرى
معهم حتت إشراف النيابة العامة.

مستشفى األطفال بالرباط ينفي وقوع «خطأ» أو «خلط» أثناء تسليم مولود حديث الوالدة ألمه
نفى مستشفى األطفال بالرباط التابع
للمركز االستشفائي اجلامعي ابن سينا
وقوع حالة «خطأ» أو «خلط» أثناء تسليم
أي مولود حديث الوالدة ألمه.
جاء نفي املستشفى في «بيان تكذيبي»
يوم االثنني  ،ردا على ما تداولته بعض
املنابر اإلعالمية عن وقوع خطأ وخلط
أث��ن��اء تسليم م��ول��ودة حديثة الوالدة
ألمها مبصلحة طب املواليد واإلنعاش
ال��ت��اب��ع��ة للمستشفى «ح��ي��ث اكتشفت
تواجد احلبل السري على مستوى بطن
املولودة والذي كانت قد الحظت سقوط
بقاياه كليا من قبل».
وأك��د البيان أن��ه لم يتم أي اتصال أو
اس��ت��دع��اء ل�لأم��ه��ات ال��ل��وات��ي غ���ادرن
امل���ص���ل���ح���ة ص���ح���ب���ة م���وال���ي���ده���ن من
أج���ل مطالبتهن ب��ال��ع��ودة مستعجال
إل����ى امل��ص��ل��ح��ة ق��ص��د إج������راء فحص
وتشخيص.
وتابع املصدر أن املصلحة وهي تنور
الرأي العام حول املوضوع ب»كل شفافية
ومسؤولية» ،تهيب بالصحفيني واملنابر
اإلعالمية حتري احلقائق ،والعمل على
االتصال بإدارة املركز من أجل احلصول
على املعلومة.

املجلس الوطني حلقوق اإلنسان
يقدم « في األيام املقبلة» توصياته لتعديل
القانون اجلنائي

أع� �ل ��ن امل �ج �ل��س ال��وط��ن��ي حل� �ق ��وق اإلن� �س���ان ي� ��وم االث� �ن�ي�ن أن� ��ه سيقدم،
ف� ��ي األي � � ��ام امل��ق��ب��ل��ة ،ت��وص��ي��ات��ه ل �ت �ع��دي��ل ال� �ق ��ان ��ون اجل� �ن ��ائ ��ي ،ال� ��ذي
ت�ن��اق�ش��ه ح��ال �ي��ا جل �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع��ات وح��ق��وق اإلن� �س ��ان مب�ج�ل��س النواب.
جاء ذلك في بالغ أصدره املجلس في إطار متابعته ل»النقاش اجلاري حول
احلريات الفردية ومسألة اإليقاف اإلرادي للحمل الذي أثاره اعتقال السيدة
هاجر الريسوني» .
وأوض ��ح املجلس أن��ه «مطمئن لدعم ال ��رأي ال�ع��ام لهذه التوصيات» التي
تتوخى حماية احلريات الفردية واحلياة اخلاصة ،مع احترام املقتضيات
الدستورية املتعلقة بضمان احل�ق��وق واحل��ري��ات األس��اس�ي��ة ،خاصة منها
الفقرة األول��ى من الفصل  24واملواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب.
وأض��اف أن��ه «يسجل تفاعل شتى امل��واق��ف واألف�ك��ار التي عبر عنها الرأي
العام حول مسألة احلريات الفردية واحلياة اخلاصة بقدر ما يستنكر القذف
والسب
والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة املعنية».
وعبر املجلس عن األم��ل في أن يتم اإلف��راج سريعا عن « هاجر الريسوني
وشريكها» ،مشيرا إلى أنه «ينتظر أن يكون هذا التداول العمومي نقطة حتول
إلنهاء تردد الفاعلني السياسيني بخصوص مالءمة اإلطار التشريعي لبلدنا مع
أحكام الوثيقة الدستورية واملواثيق الدولية وتكييف هذا اإلطار مع املمارسات
املجتمعية».
وأعلن املجلس الوطني حلقوق اإلنسان في هذا الصدد ،عن أنه قام بتعيني
ممثل له ملالحظة محاكمة هاجر الريسوني و رفعت أمني وجميع األشخاص
املتابعني في إطار هذه القضية.

ندوة دولية بأكاديمية المملكة حول

« اللوحة املغربية ألوجني دوالكروا من  1832إلى » 1863

تنظم أكادميية اململكة املغربية ،ن��دوة دولية ح��ول موضوع
«اللوحة املغربية ألوجني دوالكروا من  1832إلى  ،»1863وذلك
أيام  ،11و 12و  13شتنبر اجلاري ،مبقر األكادميية.
وذكرت األكادميية في بالغ أن هذه الندوة ،التي تنظم في إطار
أنشطتها الفنية و الثقافية و العلمية ،تعد محطة للنقاش وتبادل
اآلراء ح��ول العالم الفني ل��دوالك��روا ،ال��ذي يحتضن بألوانه
وموضوعاته صورا مغربية خالل زيارته له بداية القرن التاسع
عشر .كما ترمي هذه الندوة ،وفق البالغ ،إلى طرح مقاربات من
زوايا معرفية متعددة الكتشاف العمل الفني ألوجني دوالكروا
و للتعرف على شخصيته في حلظة حاسمة من تاريخ املغرب
ضمن اإلشكالية املعقدة املتعلقة بدراسة التمثالت ،فضال عن
إبراز العطاء الذي ساهم به دوالكروا في اإلبداع الفني واألدبي.
وسجلت األكادميية أنه كان ألعمال دوالك��را تأثير في عدد من
الرسامني والكتاب و النقاد التشكيليني و على األخص بودلير،
الشئ الذي ترك بصمات في الفن املعاصر.
وستفتتح ال �ن��دوة م�س��اء ال �ي��وم األرب �ع��اء مب�ح��اض��رة تلقيها
دومينيك دوفنت ريو ،احملافظة العامة ملتحف اللوفر بباريس،
حتت عنوان «دوالكروا في املغرب  :مغامرة حديثة ؟ .كما ستقام
على مدى يومني خمس جلسات علمية تتناول مواضيع «الرجل
وزمانه» و «كنانيش سفر دوالك��روا» ،و«الشرق عند دوالكروا»،
و «دوالكروا و األدباء» ،و«األشياء في رسوم دوالكروا  :ذكريات
مغربية».

