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األخ األعرج يؤكد من اليوسفية:

األخ حصاد يؤكد من الدار البيضاء:

وزارة الثقافة واإل تصال ستصنف وترتب املوقع األثري
جبل ايغود ضمن املواقع التاريخية العاملية

إعادة تأهيل املؤسسات التعليمية يروم حتقيق تدبير أفضل للمدرسة العمومية

أكد األخ محمد حصاد وزير
ال�ت��رب�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة والتكوين
امل��ه��ن��ي وال �ت �ع �ل �ي��م العالي
وال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ،نهاية
األس� �ب ��وع امل���اض���ي ،بالدار
ال �ب �ي �ض��اء ،أن إع� ��ادة تأهيل
املؤسسات التعليمية وجتديد
فضاءتها ي��روم حتقيق تدبير
أفضل للمدرسة العمومية.
وأوض� � � ��ح األخ ح� �ص ��اد ،
ف��ي ت�ص��ري��ح للصحافة عقب
ال��زي��ارة ال �ت��ي ق��ام ب�ه��ا لست
مؤسسات تعليمية بجماعات
م��والي رشيد و سيدي عثمان
وع�ين الشق ب��ال��دار البيضاء،
أن هذه اجلولة تندرج في إطار
الزيارات التفقدية التي يقوم
بها ملجموعة م��ن املؤسسات
التعليمية للوقوف على مدى
تأهيلها واستعدادها للدخول
املدرسي املقبل.
وأش ��ار ال��وزي��ر إل��ى أن هذه

الزيارات التي سيواصل القيام
بها للمؤسسات التعليمية إلى
حني ال��دخ��ول امل��درس��ي املقبل
تكتسي أهمية قصوى ،ألنها
متكن من معاينة مجموعة من
النقائص التي تتم معاجلتها
س ��واء ب��امل��ؤس�س��ة التعليمية
املعنية أو مبؤسسات أخرى.
وأب � � � � ��رز أن امل� ��ؤس � �س� ��ات
التعليمية تعرف استعدادات
حثيثة من أجل إجناح الدخول
امل��درس��ي املقبل ،موضحا أن
الطاقم اإلداري الذي ظل يعمل
ح �ت��ى م �ت��م ي��ول �ي��وز املاضي
سيعود لالشتغال قبل الدخول
امل��درس��ي امل�ق�ب��ل ،مسجال أن
املوسم الدراسي احلالي عرف
تسجيل أزيد من  90في املائة
م��ن ال �ت�لام �ي��ذ ب��رس��م املوسم
الدراسي املقبل .
م��ن جهتها أوض�ح��ت بشرى
أعرف املديرة اإلقليمية لوزارة

ال �ت��رب �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة لعمالة
مقاطعة عني الشق أن مجموعة
من املؤسسات التعليمية أنهت
أشغال التأهيل  ،في حني أن
م �ج �م��وع��ة أخ � ��رى ستنتهي
م��ن ه��ذه األش �غ��ال قبل موعد
ال��دخ��ول امل��درس��ي الستقبال
التالميذ في حلة جديدة.
وأب � � � ��رزت أن امل ��ؤس� �س ��ات
التعليمية تعيش على إيقاع
االس �ت �ع��داد ل��دخ��ول مدرسي
ن ��اج ��ح س� � ��واء ع��ب��ر القيام
ب�ع�م�ل�ي��ة ت �س �ج �ي��ل التالميذ
أو ع� �ب ��ر حت��ض��ي��ر الهيأة
التربوية،خاصة ،عبر توظيف
األس��ات��ذة املتعاقدين مم��ا من
شأنه أن يساهم ف��ي محاربة
االك� �ت� �ظ ��اظ داخ� � ��ل األق� �س ��ام
وحتقيق جودة أكبر للتعليم.
م ��ن ج��ان �ب��ه أك� ��د مصطفى
خ� �ش ��ان ��ي م���دي���ر الثانوية
التأهيلية عبد الله املديوني
ب��امل��دي��ري��ة اإلق�ل�ي�م�ي��ة موالي
رشيد أهمية إجن��اح للموسم
الدراسي املقبل  ،خاصة عبر
ت��أه�ي��ل ف �ض��اءات املؤسسات
التعليمية وحت �س�ين بنيات
استقبال التالميذ لكي تكون
محفزة على التعلم.
من جهة أخ��رى أش��اد محمد
ت��ام��ر رئ�ي��س ف��درال�ي��ة جمعية
أمهات وآباء وأولياء التالميذ
(ف� ��رع ع�ي�ن ال �ش��ق )باجلهود

االثنني  7غشت 2017

ال �ه��ادف��ة إل��ى إجن ��اح املوسم
ال���دراس���ي امل �ق �ب��ل و حتسني
ج ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م ،خ��اص��ة عبر
توفير املوارد البشرية والعتاد
املدرسي باعتبارهما من ركائز
إصالح املنظومة التعليمية.
وقد همت هذه اجلولة التفقدية
للمؤسسات التعليمية بالدار
البيضاء امل��درس��ة االبتدائية
عثمان ب��ن ع�ف��ان و الثانوية
التأهيلية عبد الله املديوني
بجماعة موالي رشيد واملدرسة
االبتدائية لال الياقوت بسيدي
عثمان ،وامل��درس��ة االبتدائية
الوحدة والثانوية التأهيلية
عبد الكرمي اخلطابي والثانوية
اإلع��دادي��ة اب��ن باجة بجماعة
عني الشق.
ي��ذك��ر ب��أن ب��رن��ام��ج التأهيل
برسم الدخول املدرسي 2017
 -2018يندرج في إطار تنفيذ
برامج ال��رؤي��ة االستراتيجية
لإلصالح .2030-2015
ويهم ه��ذا البرنامج أساسا
إع ��ادة تأهيل ك��ل املؤسسات
امل� ��درس � �ي� ��ة وال� ��داخ � �ل � �ي� ��ات،
وحتديث الفضاءات املدرسية
وجتديد وتأهيل التجهيزات
امل��درس �ي��ة ،وجت��دي��د األقسام
وتفعيل التدابير البيداغوجية
ال �ض��روري��ة م��ن أج��ل حتسني
ج ��ودة التعليم باملؤسسات
التعليمية.

قال وزير الثقافة واالتصال األخ
محمد األع��رج ،نهاية األسبوع
املاضي ،باليوسفية ،إن الوزارة
ت �ع �م��ل ح��ال �ي��ا ع �ل��ى تصنيف
امل ��وق ��ع األث� � ��ري ج �ب��ل إيغود
بإقليم اليوسفية ضمن املواقع
األث��ري��ة التاريخية والعاملية.
وأض � � ��اف األخ األع � � ��رج ،في
تصريح لوكالة املغرب العربي
ل�لأن �ب��اء ،مب�ن��اس�ب��ة زي� ��ارة قام
ب �ه��ا ل �ل �م��وق��ع امل ��ذك ��ور وال���ذي
اكتشفت فيه بقايا عظام إنسان
ينتمي لفصيلة اإلنسان العاقل
البدائي ،أن «الوزارة تعمل حاليا
ع �ل��ى ت�ص�ن�ي��ف وت��رت �ي��ب جبل
إيغود ضمن املواقع التاريخية
الوطنية والعاملية وذلك بالنظر
لقيمته األثرية باعتباره يعبر
ع��ن ت��اري��خ ال�ب�ش��ري��ة جمعاء».
وأب � ��رز ح� ��رص ال � � ��وزارة على
إع���ادة االع �ت �ب��ار ل�ه��ذه املنطقة
لكونها قد تكشف في السنوات
ال�ق��ادم��ة ع��ن اكتشافات عاملية
وستكون ذات بعد دول��ي وهو
ما يفرض على الوزارة الوصية
«أن ت��أخ��ذ ب�ع�ين االع �ت �ب��ار تلك
امل��رت �ك��زات وامل�ن�ط�ل�ق��ات جلعل
هذا اجلبل موقعا أثريا يصنف
ضمن امل��واق��ع األث��ري��ة العاملية
ويستقطب العديد من املكتشفني

والباحثني في مجال الدراسات
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب� �ع� �ل ��وم اآلث � � � ��ار».
وأش ��ار األخ األع ��رج ،ف��ي ذات
ال �س �ي��اق ،إل ��ى أن ال �ع��دي��د من
امل��ؤس�س��ات وامل�ع��اه��د الدولية
ت��ول��ي اه �ت �م��ام��ا ك �ب �ي��را لهذا
امل��وق��ع األث� ��ري ال� ��ذي أضحى
ذائ� ��ع ال �ص �ي��ت ع �ل��ى املستوى
ال �ع��امل��ي ب �ف �ض��ل االكتشافات
األخ � � �ي� � ��رة ال�� �ت� ��ي ش� �ه ��ده ��ا.
وباملناسبة ذات�ه��ا ،ق��ام الوزير
بزيارة للمركز الثقافي املتواجد
ب��امل��رك��ز احل �ض��ري الشماعية
(إق� �ل� �ي ��م ال��ي��وس��ي��ف��ة) وال� ��ذي
سيتم ترميمه من قبل الوزارة
بشراكة م��ع السلطات احمللية
والهيئات املنتخبة قبل فتحه
في وجه الشباب ليكون فضاء
للمطالعة وال �ق��راءة وللتثقيف

بالدرجة األولى في اجتاه إعادة
االعتبار للثقافة بهذه املنطقة.
وف��ي ه��ذا ال�ص��دد ،ص��رح األخ
األع � � ��رج ،أن وزارة الثقافة
واالت � � �ص� � ��ال ت��ب��ن��ت سياسة
ورؤي � � ��ة ج ��دي ��دت�ي�ن ترتكزان
ع �ل��ى إح� � ��داث م ��راك ��ز ثقافية
للقرب من خ�لال إيجاد بنيات
حت�ت�ي��ة تتعلق ب���دار الثقافة.
ويتوخى من تأهيل هذا املركز
وإع ��ادة فتحه ،حسب الوزير،
ج��ع��ل ه � ��ذه ال �ب �ن �ي��ة منطلقا
أساسيا ملا يسمى ب»الصناعة
الثقافية أو ثقافة القرب» على
اعتبار أن هذه الثقافة ذات بعد
استراتيجي ولها أهميتها في
الوقت احلاضر  ،وخصوصا في
ما يرتبط بعالقتها مع املجتمع
وتأطير املواطنني والشباب.

تقدمي استراتيجية «نادي املتوسط» باملغرب

قدمت املديرة العامة لألسواق
اجل�����دي�����دة ب�����أورب�����ا وإفريقيا
ل»ن���ادي املتوسط» (كلوب ميد)،
ه���ي���دي ك��ي��ن��ك��ي��ل ،أول أم���س،
ب��ال��دار ال��ب��ي��ض��اء ،استراتيجية
تواجد هذا النادي ،الرائد عامليا
ف��ي م��ج��ال ال��س��ي��اح��ة ،باملغرب.
وأوض�����ح�����ت ه����ي����دي ف����ي لقاء
صحفي ،نظم مببادرة من «أطلس
أسفار» ،أن رؤية «نادي املتوسط»
ت��ت��م��ح��ور ح����ول استراتيجية
القيمة الرامية إلى اقتراح أحسن

ت��س��ع��ي��رة م��ص��ح��وب��ة باجلودة
بالنسبة لألسفار املمتازة ،خاصة
امل��وج��ه��ة ل��ل��ع��ائ�لات واألزواج.
وأش��ارت إلى أن حجم املعامالت
خ��ل�ال امل���وس���م األول م���ن سنة
( 2017م���ن ن��ون��ب��ر  2016إلى
أب��ري��ل  )2017ارت��ف��ع إل���ى 875
مليون أورو ،مسجال بذلك زيادة
ف��اق��ت نسبتها  6،5ف��ي املائة،
وأب����رزت أن النمو ال���ذي شهده
النادي من حيث األنشطة وعدد
الزبناء في فصل الشتاء املاضي،

هو نتيجة الستراتيجية رابحة
ترتكز على ث�لاث أس��س ،تتمثل
في اجل��ودة الرفيعة والشمولية
واع���ت���م���اد ال���وس���ائ���ل الرقمية.
من جهته أشار املدير العام لشركة
«أط��ل��س أس��ف��ار» ،عثمان شريف
العلمي ،إلى توثيق شراكة رابح-
راب��ح مع هذا الرائد العاملي في
مجال السياحة ،مذكرا أن «أطلس
أس���ف���ار» ت��ق��وم م��ن��ذ س��ن��ة 2009
بتسويق منتوج «نادي املتوسط»
ف���ي امل���غ���رب ك��م��ا ف���ي اخل�����ارج.

يومي  29و 30يوليوز املاضي

تسجيل رقم قياسي جديد في حركة النقل اجلوي
س��ج��ل��ت ح���رك���ة ال���ن���ق���ل اجل����وي
اخلاصة باخلطوط امللكية املغربية
رقما قياسيا ج��دي��دا ،خ�لال يومي
 29و 30ي��ول��ي��وز امل���اض���ي ،حيث
مت نقل أزي��د م��ن  57ألف
و 739مسافرا على منت
 517رحلة (ذهابا وإيابا)
متت برمجتها خالل هذين
اليومني.
وأف��ادت شركة اخلطوط
امللكية املغربية ،في بالغ
ت��وص��ل��ت وك���ال���ة املغرب
ال��ع��رب��ي ل�لأن��ب��اء بنسخة
منه  ،بأن هذا التدفق حقق
رقما قياسيا استثنائيا
مب��ط��ار م��ح��م��د اخلامس
ال���دول���ي ب���ال���دار البيضاء
ح��ي��ث اس��ت��ق��ل أزي����د م���ن  42ألف
و 726م��س��اف��را ط��ائ��رات اخلطوط
امل��ل��ك��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ع��ب��ر  350رحلة
(ذهابا وإيابا) ،مشيرا إلى أن املطار
احملوري للدار البيضاء لوحده حقق
 74باملائة من حركة نقل الشركة.
وفي هذا الصدد ،أكد عبد احلميد
عدو ،الرئيس املدير العام للخطوط

الـمــديـــر
علي اشبان

رئيس التحرير

امللكية املغربية ،أنه «على الرغم من
ه��ذا التدفق القياسي للمسافرين،
مكنت التدابير املتخذة والتعبئة
ال��دائ��م��ة ألط��ق��م اخل���ط���وط امللكية

املغربية ،من احل��د من اإلزعاجات
التي كانت ستحدث نتيجة الضغط
املرتفع على م��وارد الشركة ،وذلك
بفضل تعبئة أطقم الشركة الذين
ب��ذل��وا م��ج��ه��ودات ك��ب��ي��رة م��ن أجل
تدبير الرحالت وضمان نسب جيدة
الحترام املواعيد ومتكني الركاب من
السفر في أفضل الظروف».

سكرتير التحرير

محمد مشهوري المصطفى الصوفي

وأشار عدو إلى أنه «قد مت تسجيل
هذا الرقم القياسي والتدبير اجليد
حلركة النقل اجل��وي ،بفضل كذلك
املجهودات االستثنائية واجلديرة
ب���ال���ث���ن���اء مل��خ��ت��ل��ف املصالح
ب���امل���ط���ارات ك��امل��ك��ت��ب الوطني
للمطارات واجلمارك والشرطة
والدرك امللكي .»...
وذك����ر ال��رئ��ي��س امل��دي��ر العام
للشركة بأن «جميع أطقم الشركة
تظل معبأة خالل ذروة الصيف،
وع���ل���ى ج��م��ي��ع امل���س���ت���وي���ات :
باملطارات ،ومتثيليات الشركة
وال���وك���االت ال��ت��ج��اري��ة ومراكز
االتصال وفي املقر املركزي من
أج���ل ت��وف��ي��ر أف��ض��ل اخلدمات
للمسافرين على م�تن طائراتنا
ونقلهم في سالمة تامة».
جت��در اإلش��ارة إل��ى أن الشركة قد
قامت باتخاذ التدابير التشغيلية
ال��ت��ي ت��ض��م��ن ان��ت��ظ��ام الرحالت،
وعززت أطقم موظفيها في احملطات
مل��س��اع��دة وإرش����اد وإع�ل�ام الركاب
م���ع إي��ل��اء اه���ت���م���ام خ����اص ل���ذوي
االحتياجات اخلاصة وكبار السن.
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