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إلى حظيرة الوطن األم

تنظيم مهرجان خطابي غدا بالداخلة تخليدا للذكرى  38إلسترجاع وادي الذهب

بتعليمات سامية من صاحب اجلاللة امللك ،القائد األعلى ورئيس أركان
احلرب العامة للقوات املسلحة امللكية ،قام وفد عسكري من القوات املسلحة
امللكية ،يقوده اجلنرال دوكور دارمي املفتش العام للقوات املسلحة امللكية،
ويتألف من اجلنرال دو ديفيزيون ،قائد املنطقة اجلنوبية ،واجلنرال دوبريكاد ،رئيس
املكتب اخلامس ألركان احلرب العامة للقوات املسلحة امللكية وضباط سامني
من األركان العامة للقوات املسلحة امللكية ومن قيادة املنطقة اجلنوبية ،بزيارة
إلى جتريدتي القوات املسلحة امللكية املنتشرتني في جمهورية إفريقيا الوسطى
وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،في إطار بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة
األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة منظمة األمم
املتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الدميقراطية ،على التوالي.
وذكر مصدر مقرب من القوات املسلحة امللكية أن هاتني الزيارتني كانتا
مناسبة لوفد القوات املسلحة امللكية لالطالع عن كثب عن ظروف عيش وعمل
جنود التجريدتني املغربيتني .وأبرز املصدر ذاته أن الوفد سجل بارتياح املهنية
التي يتحلى بها جنود التجريدتني املغربيتني ومعنوياتهم العالية ومستوى
نكران الذات في أداء املهام املوكلة إليهم ،كما هنأهم وحثهم على مضاعفة
اجلهود وعلى رفع مستوى اليقظة للوفاء بالتزامات اململكة في استعادة
السالم واألمن في هذين البلدين اإلفريقيني .وأضاف املصدر أن الوفد أجرى ،خالل
هاتني الزيارتني ،مباحثات مع املسؤولني العسكريني واملدنيني بالبعثتني األمميتني
متحورت حول الوضع األمني والعملياتي ،وكذا حول الدور احملمود الذي تضطلع
به جتريديتا القوات املسلحة امللكية في هذا اإلطار ،والذي كان محط إشادة من
طرف املسؤولني األمميني.

املغرب يتقدم رسميا بطلب استضافة كأس العالم 2026

تقدمت اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم رسميا  ،أمس ،بطلب
استضافة اململكة لكأس العالم .2026
وذكرت اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم في بالغ أنها وضعت ملف
ترشيحها لدى اللجان اخملتصة بهذا امللف باالحتاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
من أجل احتضان هذا العرس الكروي العاملي

تنظم املندوبية السامية لقدماء املقاومني
وأعضاء جيش التحرير غدا بالداخلة ،مهرجانا
خطابيا ،تخليدا للذكرى  38السترجاع وادي
الذهب إلى حظيرة الوطن األم.
وذكر بالغ للمندوبية أن هذا املهرجان،
الذي ينظم بتنسيق وتعاون مع مصالح والية
جهة الداخلة وادي الذهب ،يخلد لذكرى
تعتبر من املعالم الوضاءة في مسيرة كفاح
العرش والشعب من أجل استقالل اململكة
واستكمال وحدتها الترابية.
وأضاف البالغ أن برنامج املهرجان يشمل
توشيح صفوة من قدماء املقاومني وأعضاء
جيش التحرير بأوسمة ملكية شريفة ،وتكرمي
ثلة أخرى من املقاومني الذين بذلوا الغالي
والنفيس في سبيل وطنهم وملكهم إضافة
إلى مداخالت تستحضر فصول ملحمة
الكفاح البطولي واجلهاد املقدس الذي خاضه

في ندوة ناقشت «اإلعالم البرلماني في المغرب ..أية آفاق إلنشاء قناة برلمانية؟ »

األخ األعرج :اإلعالم البرملاني عنصر رئيسي في احلياة الدميقراطية

الرباط /صليحة بجراف
اعتبر األخ محمد األعرج وزير الثقافة
واالتصال ،األربعاء بالرباط« ،اإلعالم
البرملاني » عنصرا رئيسيا في احلياة
الدميقراطية.
وأوضح األخ األعرج خالل ندوة ناقشت
موضوع «اإلعالم البرملاني في املغرب ..أية
آفاق إلنشاء قناة برملانية؟ « ،أن اإلعالم
البرملاني يشكل محورا رئيسيا في حياتنا
املعاصرة ،سواء من حيث دوره في التعبير
عن الرأي العام بشأن مجريات العمل
البرملاني وآفاق تطويره ومجاالته اخملتلفة
أو من حيث مسؤولياته في نقل أنشطة
البرملان وحتليلها وإبداء التعليق النقدي
عليها.
وأضاف الوزير أن املتغيرات الدولية
املعاصرة وما صاحبها من ثورات اتصالية
وتكنولوجية ومعرفية أضفت أهمية
كبيرة على قطاع اإلعالم عموما والبرملاني
خاصة ،فأصبحت عالقة اإلعالم بالبرملان

«تشاركية « ،و بذلك ارتفع منسوب
احلضور البرملاني في املشهد اإلعالمي.
األخ األع��رج ،الذي استحضر بعض
اإلعتبارت التي دفعته إلى املشاركة
في هذا اللقاء الدراسي الهام منها
ارتباطه بالعمل البرملاني كنائب ورئيس
فريق ،وإدراك��ه من منطلق املمارسة
ألهمية املوضوع في احلياة الدميقراطية و
مسؤوليته احلكومية عن قطاع اإلعالم،
عالوة على اعتبارات استثنائية تتعلق
بخطب جاللة امللك محمد السادس
املوجهة إلى ممثلي األمة يدعوهم إلى
التشبع بالقيم الوطنية والعمل على
خدمة املواطنني واالستماع ملشاغلهم،
أب��رز بعض مالمح القناة البرملانية
والسياسة اإلعالمية اجلديدة للبرملان
وخاصة مجلس النواب ال��ذي اقرها
نظامه الداخلي مؤخرا ،أردف ،قائال« :كان
حضور البرملان في اإلعالم في الثمانينات
والتسعينات من القرن املاضي قليال إن
لم يكن نادرا ،وحضوره يشمل في معظم

في بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني

تـوقـيـف  2622شخصـا فـي إطـار العمليات األمنية مبحيط املؤسسات التعليمية
أسفرت العمليات األمنية التي باشرتها
الفرق اخملتلطة املكلفة بتأمني محيط
املؤسسات التعليمية برسم املوسم الدراسي
املنصرم ،من  15شتنبر  2016إلى غاية 20
يوليوز  ،2017عن توقيف  2622شخصا
لالشتباه في ارتكابهم ألفعال إجرامية
مختلفة ،من بينهم  473قاصرا.
وأوضحت املديرية العامة لألمن الوطني،
في بالغ ،أن عدد األشخاص املوقوفني على
خلفية اجلرائم املقرونة بالعنف بلغ 53
شخصا ،بنسبة تعادل  2,02باملائة من
إجمالي املوقوفني ،بينما بلغ عدد املتورطني
في قضايا حيازة واستهالك وترويج اخملدرات
 912مشتبه فيه ،والذين مت العثور بحوزتهم
على كيلوغرامني و 795غراما من مخدر
احلشيش ،وأربع كيلوغرامات و 293غراما من
ورق الكيف ،و 278قرصا مخدرا ،باإلضافة إلى
 1140غراما من مادة املعجون.
وأضاف البالغ أن والية أمن الدار البيضاء
جاءت في طليعة عدد األشخاص املوقوفني
( 539شخصا) ،متبوعة بوالية أمن مكناس
( ،)298ووالية أمن فاس ( ،)254ووالية أمن
بني مالل ( ،)197ووالي��ة أمن الرباط سال

العرش والشعب بالتحام وثيق وترابط متني
في سبيل حرية الوطن واستقالله وتثبيت
وحدته الترابية ،ودفاعا عن مقدساته
الدينية وثوابته الوطنية.
وأشار ذات املصدر إلى أنه في إطار
العناية املوصولة والرعاية الدائمة لهذه
الفئة اجمل��اه��دة ،سيتم توزيع إعانات
مالية على عدد من املقاومني وأراملهم
وأبنائهم.
وأفاد البالغ ،أن مصطفى الكثيري،
املندوب السامي لقدماء املقاومني وأعضاء
جيش ،سيقوم بزيارة إلى فضاء الذاكرة
التاريخية للمقاومة والتحرير بالداخلة،
لإلطالع على التغييرات التي عرفها بعد
عملية التوسيع والتهيئة التي مت القيام
بها في إط��ار الشراكة بني املندوبية
السامية واجمللس اإلقليمي لوادي الذهب.

(...)193إلخ.
وأبرز املصدر نفسه تسجيل انخفاض
واضح سواء في نسبة القضايا اإلجرامية
املسلجة أو في عدد األشخاص املوقوفني،
مقارنة مع املوسم الدراسي ،2016-2015
بحيث تراجع عدد القضايا اإلجرامية مبا
مجموعه  406قضية زجرية مبعدل ناقص
 14,16باملائة ،بينما تراجع عدد األشخاص
املوقوفني ب  506شخصا ،بنسبة ناهزت 16
باملائة.

وعزا البالغ هذا التراجع امللحوظ إلى عدة
أسباب من بينها تكثيف احلضور األمني في
محيط املؤسسات التعليمية ،من خالل
تفعيل دور الفرق اخملتلطة املكلفة بتأمني
الوسط املدرسي وتعزيز دوريات شرطة السير
واجلوالن ،فضال عن تدعيم التدخالت امليدانية
الرامية ملكافحة قضايا اخمل��درات واملؤثرات
العقلية ،وتعزيز إجراءات التنسيق والشراكة
مع مختلف الفاعلني املؤسساتيني واملدنيني
املهتمني بالوسط التعليمي.

احل��االت النقاش السياسي واحلزبي،
وتطور بعد قرار املغفور له امللك احلسن
الثاني ،بالنقل املباشر جللسات األسئلة
الشفهية عبر القناة األولى واإلذاعة
الوطنية  ،مسجال أن هذا احلدث كانت له
تداعيات كثيرة إن لم تكن كلها إيجابية
في تكوين صورة البرملان لدى الرأي العام
الوطني.
وبعد أن توقف وزير الثقافة واإلتصال
عند تطور احلضور البرملاني في املشهد
اإلعالمي في السنوات األخيرة بفعل
سياسة االنفتاح التي عرفها البرملان،
حيث ب��دأت معظم النقاشات سواء
رقابية أو تشريعية تتصدر الصحف
الوطنية ،استعرض بعض اآلليات التي
تعزز دور اإلعالم البرملاني عبر العديد من
اإلجراءات كتنظيم ندوات صحفية عقب
انتهاء الدورات التشريعية من قبل رئاسة
اجمللس وإصدار منشورات ودوريات تتعلق
ببرامج املؤسسة وآفاق عملها ،فضال عن
مواقعها الرسمية لالنترنيت ،مؤكدا أن

الطموح يبقى في إحداث قناة برملانية
مبواصفات أكثر مهنية تستجيب ملنطق
السوق وحاجة اجملتمع.
وأشار الوزير إلى أن العديد من الدول
قامت بإحداث قناة برملانية خاصة بها،
على غرار القناة البرملانية الفرنسية
التي كان إحداثها في إطار مقترح قانون
تقدمت به مختلف الفرق النيابية ،صادق
عليه البرملان الفرنسي باإلجماع تضمن
شروط إح��داث شركة خاصة وشروط
تدبير احلضور والتعدد السياسي وفق
القواعد التي ينص عليها قانون الهيأة
العليا لالتصال السمعي البصري،
وتنظيم البث بالتوافق بني اجمللسني
كما حتدث األخ األعرج عن التجربة
املغربية ،التي كانت في بداياتها األولى
مجرد عبارات في خطب رؤساء مجلس
النواب حتى أصبحت اليوم مشروعا
متكامال ورد في مشروع النظام الداخلي
الذي صادق عليه مجلس النواب يوم
الثالثاء  8غشت اجلاري

 14شابا مغربيا يستفيدون من برنامج للدراسة والتدريب باليابان

سيستفيد  14شابا مغربيا من برنامج التعاون
الياباني املوجه لشباب البلدان اإلفريقية «أي بي إي
إينيسياتيف» برسم سنة  2018-2017والذي
ميكنهم من االستفادة من منح دراسية ملتابعة
دراستهم بسلك املاستر في اجلامعات اليابانية
ومن فترات تدريب باملقاوالت باليابان.
ويشكل املستفيدون ال 14الذين سيلتحقون
بجامعات يابانية في شتنبر  ،2017الفوج الثالث
من املشاركني في هذا البرنامج املمول من طرف
احلكومة اليابانية والذي تسهر على تنفيذه الوكالة
اليابانية للتعاون الدولي  .وقد مت في هذا اإلطار
تخصيص  16منحة لطلبة مغاربة برسم -2015
 2016و 28منحة أخرى برسم .2017-2016
وحسب املمثل املقيم للوكالة اليابانية للتعاون

الدولي توجيما هيتوشي فإن املشاركني املغاربة
سيستفيدون من سنتني دراسيتني باليابان مع
�تدريب ملدة ستة أشهر داخل مقاوالت يابانية .
وفي كلمة مبناسبة حفل استقبال نظم أول أمس،
بالرباط على شرف املستفيدين ،أبرز هيتوشي أنه
سبق ل 44شابا مغربيا أن توجهوا إلى اليابان
سنتي  2015و 2016في إطار اجملموعتني األولى
والثانية من هذا البرنامج الذي يهدف إلى إلى
فتح الباب أمام الطلبة األفارقة لولوج اجلامعات
واملقاوالت اليابانية إلغناء معارفهم ومكتسباتهم
واملساهمة بشكل فعال في التنمية االقتصادية
واالجتماعية لبلدانهم وخلق شبكة من مهنيي
املستقبل ميكنها دعم االستثمار الياباني في
إفريقيا .

