هزة أرضية بقوة  2,9درجات بإقليم أزيالل

إعـــالن

أف��اد املعهد الوطني للجيوفيزياء بأنه مت ،أول من أمس األربعاء،
�تسجيل هزة أرضية بقوة  2,9درجات على سلم ريشتر ،بإقليم أزيالل.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة واإلنذار الزلزالي التابعة للمعهد ،في
نشرة إنذارية زلزالية ،أن هذه الهزة التي ح دد مركزها بجماعة أيت محمد
(إقليم أزيالل) ،وقعت على الساعة التاسعة ليال و 51دقيقة و 41ثانية،
مشرة إلى أن عمق هذه الهزة بلغ  5كلمترات.

معاشات الصندوق املغربي
للتقاعد ابتداء من  16غشت
أعلن الصندوق املغربي للتقاعد أنه سيتم ،بصفة استثنائية ،مبناسبة
حلول عيد األضحى املبارك ،صرف معاشات املتقاعدين وذوي احلقوق ابتداء من
يوم اخلميس  16غشت .2018
وأوضح الصندوق املغربي للتقاعد ،في بالغ له أمس اخلميس ،أن عدد
املتقاعدين وذوي احلقوق يبلغ  805ألف و 134مستفيدا.

من  24إلى  26غشت الجاري بأكادير

نهائيات كأس العرش في رياضة اجليت سكي
حتتضن مدينة أكادير ،من  24إلى  26غشت اجلاري ،نهائيات كأس العرش
واملرحلة األولى من البطولة الوطنية في رياضة اجليت سكي ،مبشاركة عدد
من األندية املغربية واألجنبية.
وتنظم هذه التظاهرة الرياضية الكبرى ،التي تتزامن مع االحتفاالت اخمللدة
لعيد العرش اجمليد ،اجلمعية املغربية للجيت سكي ،حتت إشراف اجلامعة
امللكية املغربية للمحركات النارية املائية ،بتعاون مع االحتاد الدولي للجيت
سكي.

www.harakamp.ma
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أعضاء مجلس األمن يدعمون باإلجماع احلل السياسي للنزاع حول الصحراء املغربية

أفادت مصادر دبلوماسية في نيويورك
بأن أعضاء مجلس األمن الدولي جددوا،
باإلجماع ،دعمهم القوي حلل سياسي،
واقعي ،عملي وتوافقي للنزاع اإلقليمي
حول الصحراء املغربية ،وذلك وفقا للقرار
 ،2.414الذي مت اعتماده في  27أبريل
.2018
ومت إبداء هذا املوقف خالل املشاورات
اخلاصة للمجلس التي جرت بعد ظهر
األربعاء ،وقدم خاللها املبعوث الشخصي
هورست كوهلر إحاطة حول زيارته إلى
املنطقة في يونيو املاضي.
وفي هذا اإلطار ،عبر أعضاء اجمللس عن
دعمهم للمبادرة املغربية للحكم الذاتي

كحل جاد وذي مصداقية ودائم للنزاع
اإلقليمي حول الصحراء املغربية .وأعرب
أعضاء آخرون عن تقديرهم جلهود املغرب
من أجل التمكني السياسي والتنمية
االقتصادية واالجتماعية باألقاليم
اجلنوبية.
ويعد الدعم املقدم من طرف أعضاء
الهيئة التنفيذية لألمم املتحدة حلل
سياسي واقعي وتوافقي لهذا النزاع
اإلقليمي مبثابة جتديد للتأكيد على أن
اخملططات واملقترحات البالية واملتجاوزة
وغير الواقعية التي تدعمها اجلزائر
و«البوليساريو» قد عفا عليها الزمن
وأقبرت نهائيا.

األخ محمد األعرج:

وزارة الثقافة واالتصال منفتحة دوما على احلوار البناء الهادف إلى حتسني أوضاع الفنانني وإعادة االعتبار لهم

وكانت احملطة السياحية الوطنية األولى احتضنت ،في شهر نونبر ،2017
نهائيات بطولة العالم في اجليت سكي (نهائيات العالم  -املغرب اجلائزة
الكبرى) ،املنافسة التي جمعت رياضيني قدموا من مختلف بقاع العالم.
وقد اختيرت مدينة أكادير الحتضان مقر االحتاد اإلفريقي للجيت سكي،
الذي مت إحداثه مؤخرا.

وخالل هذا االستقبال ،الذي يدخل في إطار
قال وزير الثقافة واالتصال ،األخ محمد األعرج،
انفتاح الوزارة على كل مكونات املشهد الفني
إن الوزارة منفتحة دوما على احلوار البناء الذي
والثقافي املغربي ،والذي اتسم ،حسب املصدر
يهدف إلى حتسني أوضاع الفنانني وإعادة االعتبار
ذاته ،بالتجاوب والصراحة والتفهم واالستعداد
لهم ،مؤكدا أنها تعمل جاهدة على اتخاذ كل
القبلي لالستجابة ملطالب النقابتني ،مبا يكفله
اإلجراءات التي من شأنها حتسني وضعية الفنان
القانون ،تطرق الوفد إلى مجموعة من النقط
املغربي املادية واالجتماعية.
واألمور التي تهم الفنان املغربي بصفة عامة،
وذكر بالغ لوزارة الثقافة واالتصال ،أن األخ األعرج
كإعادة النظر في الدعم املوجه لألغنية املغربية،
أوضح في كلمة له خالل استقبال وفد ميثل كال
واإلس��راع في إخراج البطاقة املهنية للفنان
من النقابة املغربية للمهن املوسيقية والنقابة
املغربي وتوزيعها حسب معايير اإلنتاج واإلبداع.
احلرة للموسيقيني املغاربة ،أن الوزارة شرعت،
وخلص البالغ إلى أنه مت التطرق كذلك إلى
في إطار مخططها العملي والتنفيذي ،في
إعادة النظر ،على املستوى البيداغوجي ،في
إخراج املراسيم املرتبطة بقانون الفنان ،وتطبيق
مناهج املعاهد املوسيقية التي تشرف عليها
مقتضيات قانون حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة،
أكد األخ األعرج أن هناك عناية خاصة على مستوى
مذكرا بالعناية املولوية السامية التي ما فتئ جاللة استخالصات حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،مشيرا إلى وزارة الثقافة واالتصال -قطاع الثقافة ،وكذا إعادة هيكلة
تخصيص  20في املائة من هذه االستخالصات حلفظ املكتب املغربي حلقوق املؤلف ،مبا يضمن االستجابة
امللك محمد السادس يوليها للفنان املغربي.
ملطالب املؤلفني وحقوقهم اجملاورة.
البالغ،
يضيف
وبخصوص املكتب املغربي حلقوق املؤلف،
الذاكرة الفنية املغربية.

في ملف خاص بعدد غشت من مجلة «الدوحة» القطرية
احتفت مجلة (الدوحة) الثقافية الصادرة عن وزارة الثقافة
والرياضة القطرية ،في عددها لشهر غشت اجلاري ،مبدينة
«وجدة»؛ من خالل ملف خاص من  16صفحة مرفقة بصور،
استحضر األبعاد التاريخية والثقافية للمدينة التي مت اختيارها
عاصمة للثقافة العربية لسنة  .2018وكانت اللجنة الدائمة
للثقافة العربية ،التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم قد اعتمدت في  30نونبر  2017بإجماع أعضائها
اقتراح اختيار مدينة وجدة عاصمة للثقافة العربية لسنة
.2018
وسلطت اجمللة الضوء على الدالالت التاريخية للمدينة
واص��ل تسميتها ونشأتها التي تعود حسب احلفريات
�املنجزة ،الى ما قبل الفتح اإلسالمي للمغرب األقصى.
كما تناول العدد أسماء أعالم ميزت حضور املدينة بني باقي
حواضر املغرب ،مبا كان لها من إسهامات شملت الفقه واألدب
والقضاء والسياسة واملقاومة واالقتصاد ،وأيضا تأثيرها في
حركة تاريخ املغرب وبناء مآالته ،بدءا من مراحل التأسيس
التاريخية األولى ،مرورا بدخول الفتح اإلسالمي ،وغيرها من
احملطات التاريخية املصيرية ،وصوال الى املرحلة احلالية ،وما رافق
ذلك من حتوالت سياسية واقتصادية واجتماعية وعمرانية.
كما تطرقت هذه القراءة االستعراضية املوجزة لبعض

اليوم الوطني للمهاجر
يحتفل املغرب ،اليوم اجلمعة ،باليوم الوطني
للمهاجر ،وهو مناسبة إلبراز املبادرات املتخذة
لفائدة املغاربة املقيمني باخلارج ،والتأكيد على
ضرورة دعم هذه اجلالية التي تظل مساهمتها
�أساسية في التنمية الشاملة للبالد.
وتلتزم اململكة ،التي وضعت اجلالية املغربية
املقيمة باخلارج في صلب اهتماماتها ،بتطوير
وتنفيذ عدد من البرامج والسياسات العامة حول
الهجرة ،بهدف أساسي دعم املغاربة املقيمني
باخلارج ،الذين يقدر عددهم بنحو خمسة
�ماليني،سواء في الوطن األم أو في بلدان إقامتهم.
وهكذا ،متت إع��ادة تفعيل صندوق «دعم
استثمارات مغاربة العالم» ،اخملصص لتعزيز
استثمارات املغاربة املقيمني باخلارج لتمكني
مغاربة العالم الراغبني في إنشاء أو توسيع
مشروع استثماري في مختلف اجمل��االت
�في احلصول على دعم وفق شروط معينة.

وجدة عاصمة الثقافة العربية 2018

اخلصوصيات الثقافية للمدينة على مستوى العمران
والتقاليد والعادات ،وأيضا التشكيلة السكانية وما حصل من
تبادل تأثير بينها وبني جوارها والوافدين إليها والعابرين منها،
متوقفة عند دور النخبة احمللية في حركة مقاومة االستعمار،

وفي هذا الصدد ،لفت معدو امللف ،بناء على وثائق تاريخية،
الى أن «وجدة كانت أول مدينة مغربية انطلقت منها شرارة
الثورة بعد نفي جاللة املغفور له امللك محمد اخلامس (16
غشت  ،)1953واستمرت في نضالها ومقاومتها لالستعمار
الفرنسي ،ولم تهدأ إال بعد رجوع األسرة امللكية من املنفى
في  16نونبر  1955واإلعالن عن استقالل املغرب في مارس
.1956
كما حرصوا على التأكيد أن املدينة متيزت بروح تسامحها
الديني املتأصل حيث تعايش فيها ،بهدوء تام ،وفي أجواء
انسجام اجتماعي وحركة اقتصادية نشيطة ،مسلمون
ومسيحيون ويهود ،وجتاورت فيها دور العبادة التابعة للديانات
الثالث ،مبا عكس روحا فريدة للتساكن وتقبل اآلخر في كل
اختالفاته وتبايناته.
ولم يغفل امللف ،عبر هذه الرحلة القصيرة واملكتنزة
باملعلومات واإلشارات عن تاريخ وخصوصيات ومعالم وجدة
«عاصمة الثقافة العربية  ،»2018عن استحضار مجموعة
وما كان من دورها في التأسيس لفكر املقاومة ،ورهانها القوي من املصادر واملراجع التاريخية التي ميكن للراغب في االستزادة
على التعليم وأهمية توسيع حضور املدارس احلرة إلنتاج االستنارة بها لالقتراب أكثر من هذه احلاضرة واكتشاف ما
وتغذية هذا الفكر وأيضا لإلسهام في احلركة اإلصالحية التي يؤسس عمقها الثقافي ،وما يجعلها جديرة بامتياز لتكون
ممثلة للثقافة العربية.
انطلقت من جامع القرويني في فاس سنة .1926

املغرب مجند أكثر من أي وقت مضى خلدمة أفراد جاليته املقيمني باخلارج
كما مت إطالق مبادرة «اجلهة  »13ملنح املقاولني
من املغاربة املقيمني باخلارج إمكانية الولوج
إلى مختلف اخلدمات التي يقدمها االحتاد
العام ملقاوالت املغرب ،باإلضافة إلى فضاء
للتواصل والربط الشبكي مع مختلف الفاعلني
االقتصاديني باملغرب ،عبر البوابة اإللكترونية
(.)www.membycgem.ma
ومت ،على املستوى األكادميي ،تنظيم العديد
من البرامج في اململكة لفائدة أطفال املغاربة
املقيمني باخلارج ،كاإلقامات الثقافية واجلامعات
املوسمية ،بهدف تعزيز التكوين والبحث العلمي
في مجال الهجرة ولتعزيز روابط التعاون مع هذا
اجلالية.
وك��ان عبد الكرمي بنعتيق ،الوزير املكلف
باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون الهجرة ،أكد،
في تصريح لوكالة املغرب العربي لألنباء ،خالل
لقاء نظم بالصخيرات في إطار مشاركة ممثلني

عن اجلالية املغربية املقيمة باخلارج في احتفاالت
عيد العرش اجمليد ،أن «التفكير في املغاربة
املقيمني باخلارج ال ينبغي أن يكون ظرفيا ،بل
يجب أن يرتكز على األدوار التي يضطلعون بها
على املستويني الوطني والدولي» ،معتبرا أن
املغاربة في كافة أنحاء العالم «ميثلون منوذجا
للتعايش واحترام معتقدات اآلخر».
وتؤكد هذه التدابير االهتمام اخلاص الذي أواله
املغرب  ،البلد الوحيد في شمال إفريقيا والشرق
األوسط الذي يتوفر على استراتيجية وطنية
في مجال الهجرة  ،لقضية الهجرة متاشيا مع
التعليمات امللكية السامية واملقترح الذي تقدم
به صاحب جاللة امللك محمد السادس إلى
القمة ال 30لالحتاد اإلفريقي في إطار «األجندة
األفريقية للهجرة» الرامي الى إنشاء مرصد
إفريقي للهجرة ومبعوث خاص لالحتاد األفريقي
مكلف بالهجرة.

