تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس

اإليداع القانوني 1966 - 12 :

تشييع جنازة اجلندي املغربي الذي قضى
في هجوم بجمهورية إفريقيا الوسطى

العدد 9068 :
السبت ـ األحد
 12ـ  13ذو القعدة 1438
املوافق  5ـ  6غشت 2017
الرتقيم الدوليISSN 1454 :

لسان حزب الحركة الشعبية

www.harakamp.ma

الثمن  4 :دراهم

منظمة غير حكومية أورو متوسطية

خطاب العرش يعزز الرابط املقدس بني امللك والشعب
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس،
القائد األعلى ورئيس أركان احلرب العامة للقوات املسلحة امللكية جرت
أول أمس ،مبدينة ورزازات مراسم تشييع جنازة الرقيب أول محمد آيت
سعيد ،اجلندي بتجريدة القوات املسلحة امللكية ضمن بعثة األمم املتحدة
املتكاملة متعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى
(مينوسكا) الذي لقي مصرعه في هجوم نفذته مجموعة مسلحة.
وعرفت مراسم تشييع جنازة اجلندي آيت سعيد ،التي ترأسها احلسني
حجاجي ،اجلنرال دوبركاد قائد القطاع امليداني صغرو  ،تالوة برقية تعزية
بعثها جاللة امللك لعائلة الفقيد.وبعد أداء صالتي العصر واجلنازة باملسجد
العتيق بورزازات ،توجه املوكب اجلنائزي ،في جو مهيب ،نحو مقبرة «تيكمي
أجلديد» باملدينة حيث ووري جثمان الضحية الثرى.
وحضر مراسم التشييع ،على اخلصوص ،أفراد من أسرة الفقيد وأقربائه
وأصدقائه ،وكذا عدد من الشخصيات السامية املدنية والعسكرية.
وفي تصريحات للصحافة ،ثمنت أرملة محمد آيت سعيد ووالده
وشقيقه الرعاية التي خص بها جاللة امللك أسرة الفقيد منذ مقتله
قبل أيام ،وأعربوا عن افتخارهم بتضحيته فيما كان يؤدي مهمة إنسانية
بجمهورية إفريقيا الوسطى ،مشيدين باخلصال االجتماعية واإلنسانية
التي كان يتمتع بها اجلندي الراحل.

أك��د املركز األورو متوسطي
للتعاون والدبلوماسية املواطنة أن
اخلطاب الذي وجهه صاحب اجلاللة
امللك محمد السادس إلى األمة
مبناسبة الذكرى ال  18لعيد العرش

« يعزز الرابط املقدس بني امللك
والشعب «.
وأوضحت املنظمة الغير حكومية
األورو متوسطية ،في بالغ ،أن صاحب
اجلاللة امللك محمد السادس ذكر

في خطابه من يتحملون مسؤولية
مرتبطة باخلدمات العمومية ،باملبدأ
الدستوري املتعلق بربط املسؤولية
باحملاسبة ،حيث أنه « في دولة القانون
ال ميكن ألحد أن يتهرب من مسؤولياته

وينعم باإلفالت من العقاب ».
وأش��ارت املنظمة إلى أن جاللة
امللك كان شديد اللهجة ،فاألمر
يتعلق من اآلن فصاعدا بتحمل
املسؤولية كاملة أو االنسحاب.

في وثيقة للمكتب الوطني المغربي للسياحة

اإلستقرار وزيارات جاللة امللك لعدد من البلدان جعل املغرب وجهة سياحية متميزة

أكد املكتب الوطني املغربي للسياحة
أن االستقرار واألمن اللذين يتمتع بهما
اململكة والزيارات التي قام بها جاللة
امللك محمد السادس لعدد من مناطق
وبلدان العالم «كانت حاسمة في وضع
الثقة بوجهة املغرب».
وقال املكتب في وثيقة ،نشرت أول
أمس ،إن «االستقرار واألمن اللذين يتمتع
بهما بالدنا والعالقات الدولية والزيارات
التي قام بها جاللة امللك إلى عدد من
البلدان كالصني وفرنسا وروسيا وإلى
إفريقيا كانت حاسمة في وضع الثقة

بوجهة املغرب».
وأبرز املصدر نفسه أنه بفضل هذه
الدينامية ،سجل النشاط السياحي
خالل شهر يونيو  2017منوا استثنائيا
بزائد  12باملائة مدعما بالتدفق الكبير
للسياح األجانب الذين سجلوا ارتفاعا
بزائد  22باملائة مقابل زائد  3باملائة من
املغاربة املقيمني باخلارج ،مضيفا أن هذه
األرقام تؤكد األداء اجليد الذي سجل منذ
بداية السنة وتعزز التحسن الذي سجل
منذ الفصل الثاني من سنة .2016

ص2

في ندوة لمؤسسة «القائد اآلخر المغربية للتميز»

تنمية أي مجتمع رهني باإلستثمار في اإلنسان بكل مقوماته
األخ أمسكان ينوه مبجهودات املؤسسة في تكوين أطر مواطنة قادرة على حمل مشعل التنمية
الرباط  /صليحة بجراف
أجمع القائمون على مؤسسة «القائد اآلخر
املغربية للتميز « مساء أول أمس بالرباط ،على أن
أساس تنمية أي مجتمع هو اإلستثمار في اإلنسان
بكل مقوماته.
وأوضح املتدخلون في ندوة صحفية نظمتها
املؤسسة حتت شعار» حصيلة متيز حقيقي
لتالميذتنا ،حتقيق لرهان» أن املستهدف هو ترقية
اإلنسان عبر تعليمه ومواكبة مراحل تطويره حتى
يكون فاعال في مجتمعه  ،مضيفني أن مفهوم
اإلنسان كمحور للتنمية الشاملة واملستدامة
يقوم بالدرجة األولى على االهتمام باإلنسان.
وفي عرض قدمه يوسف الغازي رئيس املؤسسة
وأح��د مؤسسيها ،أكد أن املنظومة التربوية
والتعليمية تعلب دورا محوريا في بناء األجيال
الصاعدة .
الغازي ،الذي استعرض حصيلة املؤسسة التي
يقودها ما بني(  2015ـ  2016و2016ـ ،)2017

لفائدة تالميذ جهة درعة تافيالت  ،أكد أن التعليم
هو حجر األساس وهو محور التنمية ،مضيفا أنه
لتحقيق التنمية باجلهة  ،كان البد من االهتمام
بتالميذ وتلميذات اجلهة من حيث التأطير والعدم
واملساندة املادية واملعنوية.
املتحدث ،الذي توقف عند العديد من العراقيل
التي واجهتها املؤسسة في ظل اإلمكانات احملدودة
واستطاعت أن حتقق « املعجزة» وتتمكن من انتشال
تلميذات وتالميذ من الضياع بعد حصولهم على
شهادة الباكالوريا مبيزة،السيما وأن غالبية أولياء
أمورهم فقراء ،قال إن املؤسسة استطاعت أن
تواكب مسار تعليم العديد من أبناء اجلهة بتقدمي
الدعم على شكل دروس وتنمية اللغات وورشات
تكوينية وخرجات وزي��ارات ميدانية وخلق مراكز
لالستماع وندوات ومسابقات فضال عن مواكبة
ومرافقة التالميذ الجتياز مباريات الولوج للمعاهد
ومواكبة وتأطير التالميذ في الدراسات العليا.
الغازي ،أردف قائال« :صحيح حققنا نتائج مبهرة،
لكن تبقى دون طموحنا» السيما في ظل بعض

ردا على اقتحامات المستوطنين

دعوة لشد الرحال نحو املسجد األقصى

دعت شخصيات فلسطينية مقدسية املواطنني
الفلسطينيني ممن يستطيع الوصول إلى القدس الشريف إلى
شد الرحال إلى املسجد األقصى املبارك ،ردا على اقتحامات
عصابات املستوطنني املكثفة عقب االنتصار في ثورة األقصى
األخيرة.
وذك��رت وكالة األنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه
الشخصيات أكدت ،خالل املؤمتر الصحفي الذي نظم مبقر
«بال ميديا» وسط القدس احملتلة حول تداعيات ما بعد
االنتصار في املسجد األقصى املبارك ،أن معركة األقصى
لم تنته بإزالة البوابات والكاميرات التي وضعتها سلطات
االحتالل بتاريخ  14يوليوز املاضي.
وأشاروا إلى محاوالت االحتالل اإلسرائيلي لإلنتقام من
املقدسيني ورو اد األقصى والعاملني فيه ،واستمرار االعتدءات
على املسجد من خالل اقتحامات واسعة وغير مسبوقة
للمسجد األقصى ،ومحاوالت تقليص دور دائرة األوقاف في
القدس.

العراقيل التي ميكن للجهات الوصية على القطاع
جتاوزها خاصة تلك املتعلقة بتنظيم املباريات ،التي
تخضع لنظام إنتقائي جهوي ،حيث طالب باعتماد
إنتقاء وطني حتى نحقق تكافؤ الفرص و»أال نؤسس
لقبلية في التعليم» .
من جهته ،أحمد مشتالي ( مدير مؤسسة ابن
غازي لألقسام التحضيرية بالرباط ،وأحد حكماء
املؤسسة ) ،أكد أن جناح أي عملية تنموية يعتمد
في األساس على جناح النظام التعليمي في هذا
اجملتمع ،مضيفا أن التعليم مفتاح التقدم وأداة
النهضة ومصدر القوة في اجملتمعات.
ونوه املتحدث بجهود املؤسسة التي تستثمر
في تلميذات وتالميذ من أبناء جهة درعةـ تافياللت
عبر تخريج جيل عصري مسلح بالعلم واملعرفة
لإلشراف على مختلف القطاعات واملؤسسات في
اجملتمع.
من جانبه ،األخ السعيد أمسكان (أحد حكماء
املؤسسة وبرملاني عن إقليم ورزازات)  ،نوه باجملهودات
التي تقدمها مؤسسة» القائد اآلخر املغربية

للتميز» في تكوين أطر مواطنة جادة مؤهلة حلمل
مشعل تنمية اجلهة بشكل خاصة و املغرب بصفة
عامة
وأب��رز األخ أمسكان أن��ه يساهم مع باقي
الساهرين على املؤسسة بدافع الغيرة على أبناء
املنطقة النجباء وأنه على استعداد دائم لتقدمي يد
املساعد إليهم ،معربا عن أمله أن تكون املؤسسة
منوذجا يقتدى به في باقي اجلهات.
بدورهم ،التالميذ املستفيدون ،منهم عمر

في بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني

شرطي يستخدم سالحه الوظيفي مبراكش لتوقيف سائق متهور

اضطر شرطي يعمل ب��دوري��ة للشرطة
السياحية بوالية أمن مراكش ،أول أمس ،إلى
استخدام سالحه الوظيفي ،مطلقا رصاصة
حتذيرية في الهواء أثناء عملية توقيف سائق
سيارة ،كان يسير بسرعة فائقة ،وهو في حالة
غير طبيعية ،وحاول تعريض عناصر الشرطة
لإليذاء العمدي.
وأوضح بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني
أنه حسب املعلومات األولية للبحث ،فإن سائق
سيارة خفيفة كان في حالة سكر متقدمة ويسير
بسرعة غير مالئمة ،رافضا االمتثال لعناصر

دورية الشرطة السياحية ،ومحاوال تعريضهم
للخطر ،وهو ما اضطر أحد الشرطيني إلى إطالق
رصاصة حتذيرية في الهواء انطالقا من مسدسه
الوظيفي.
وأض��اف املصدر ذاته أنه مت اعتماد املعايير
التقنية لتشخيص هوية املشتبه فيه ،نظرا لعدم
حمله وثائق الهوية وادعائه أنه يحمل جنسية بلد
عربي ،وذلك باملوازاة مع إخضاعه إلجراءات البحث
القضائي التي تتم حتت إشراف النيابة العامة
اخملتصة للكشف عن جميع ظروف ومالبسات
هذه القضية.

وعائشة احساين من ذوي اإلحتياجات اخلاصة
وتالميذ آخرون حتدثوا عن جتربتهم مع املؤسسة
وأطرها وكيف متت مواكبتهم وتوجيههم حتى
وصلوا إلى حتقيق حلمهم بالنجاح في التوجهات
التي كانوا يطمحون إليها ،مؤكدين أنهم اليوم
نواة لرأسمال بشري سيشكل األداة األهم للتنمية
وغدا سيكملون املسار لكونهم يؤمنون أن مسيرة
التقدم البد أن جتعل التعليم أولوية أساسية في
خططها التنموية.

«الرام» حتقق رقما قياسيا جديدا

سجلت حركة النقل اجل��وي
اخلاصة باخلطوط امللكية املغربية
رقما قياسيا خالل نهاية األسبوع
ليومي  29و  30يوليوز  .2017وفي
بالغ للشركة توصلت به «منارة»،
أكدت أنه مت نقل أزيد من 57.739
مسافرا على منت  517رحلة (ذهابا
وإيابا) متت برمجتها خالل هاذين
اليومني.
وقد حقق هذا التدفق ،يضيف
البالغ ،رقما قياسيا استثنائيا مبطار
محمد اخلامس حيث استقل أزيد من
 42.726مسافرا بطائرات اخلطوط
امللكية املغربية عبر  350رحلة
(ذهابا وإيابا).

إذ حقق املطار احملوري للدار البيضاء
�لوحده % 74 ،من حركة نقل الشركة.
على الرغم من هذا التدفق القياسي
للمسافرين ،مكنت التدابير املتخذة
والتعبئة الدائمة ألطقم اخلطوط
امللكية املغربية ،من احلد من اإلزعاجات
التي كانت ستحدث نتيجة الضغط
املرتفع على موارد الشركة.
وذل��ك بفضل تعبئة أطقم
الشركة الذين بذلوا مجهودات كبيرة
من أجل تدبير الرحالت وضمان نسب
جيدة الحترام املواعيد ومتكني الركاب
من السفر في أفضل الظروف» ،يؤكد
السيد عبد احلميد عدو ،الرئيس املدير
العام للخطوط امللكية املغربية.

