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طلبة مغاربة وأجانب يطلعون على إمكانيات متابعة الدراسات العليا باململكة املتحدة
التقى مجموعة من التالميذ والطلبة املغاربة
واألجانب املقيمني باملغرب ،بالرباط ،ضمن فعاليات
الدورة الرابعة ملعرض الدراسات العليا باململكة
املتحدة ،لالطالع على إمكانيات متابعة الدراسات
العليا في هذا البلد.
وتشكل ال��دورة ،املنظمة مببادرة من اجمللس
الثقافي البريطاني ،والتي تعرف مشاركة 17
مؤسسة بريطانية للتعليم العالي وتدريس
اللغة االجنليزية ،فرصة بالنسبة للطلبة املهتمني
مبتابعة الدراسة ،لالطالع على املسارات الدراسية
التي تقترحها املؤسسات املشاركة.
كما ميكن هذا املعرض الطلبة من االلتقاء مبمثلي
اجمللس الثقافي البريطاني ،من أجل النقاش بشأن
النظام التعليمي البريطاني عموما ،وإمكانيات
االستفادة من املنح الدراسية وكذا إج��راءات
احلصول على التأشيرة.
وقالت مديرة املشاريع االجنليزية والتربية باجمللس
الثقافي البريطاني ،كارن هوبر ،إن املعرض يخصص
لتالميذ الباكالوريا ،والطلبة احلاصلني على
شهادات التعليم اجلامعي من املغاربة واألجانب،

وكذا الشباب احلاصلني على شهادات واملهنيني
الراغبني في إعطاء بعد دولي ملسارهم.
وأضافت أن بإمكان املرشحني أيضا اكتشاف
نظام االختبار للتقييم الدولي ملستوى اللغة
االجنليزية ،مسجلة أن هذا النظام سيمكنهم من
متابعة الدراسة أو العمل باخلارج ،والتعرف بشكل
أفضل على القضايا املتعلقة بالشهادات املزدوجة،
وشهادات املاستر ،وبرامج التبادل الثقافي والفروع
اجلامعية باخلارج.
من جهته ،أشار ممثل جامعة ساوثهامبتون
سولنت همام حمادة إلى أن اللقاء يروم إطالع
الطلبة املغاربة على منط احلياة الطالبية باململكة
املتحدة ،وتزويدهم باملعلومات الضرورية الكفيلة
بتسهيل اندماجهم في اجلامعات الدولية.
وسيحط املعرض ،الذي يراهن على توافد ثمانية
آالف زائر ،الرحال مبدينة الدار البيضاء ( 13يناير)،
ثم مبراكش ( 15يناير اجلاري).
وتستقبل اململكة املتحدة سنويا ،أزيد من 400
ألف طالب في التعليم العالي ضمن جامعات ذات
صيت عاملي.

وفد عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بليبيريا
وسيراليون يشيد بالتجربة المغربية في مجال
حقوق اإلنسان والوساطة المؤسساتية
أشاد الوفد املشترك عن اللجنتني الوطنيتني حلقوق
اإلنسان بالسيراليون وليبيريا ،بالتجربة املغربية في
مجال حقوق اإلنسان والوساطة املؤسساتية ،وباإلجنازات
الكبرى التي تضع اململكة في مكانة الريادة قاريا.
وأفاد بالغ ملؤسسة وسيط اململكة أن أعضاء الوفدين
عبروا عن رغبتهم في خلق رواب��ط تعاون وشراكة
لالستفادة من اخلبرة املغربية ،السيما من خالل تعزيز
قدرات مساعديهم واالستلهام من املمارسات اجلديدة
املغربية.
وجاء ذلك على هامش استقبال وسيط اململكة،
النقيب عبد العزيز بنزاكور ،اليوم األربعاء ،لوفد مشترك
عن اللجنتني الوطنيتني حلقوق اإلنسان بالسيراليون
وليبيريا ،واللذين يحالن ضيفني على اجمللس الوطني
حلقوق اإلنسان باملغرب ،في الفترة املمتدة ما بني  8و12
من الشهر اجلاري.
وذكر بالغ لوسيط اململكة أن هذه الزيارة تندرج في إطار
تعزيز عالقة التعاون والشراكة بني املؤسسات اإلفريقية
العاملة في مجال حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها،
وكذا االستفادة من التجارب واملمارسات اجليدة في اجملال
احلقوقي باململكة.
وبهذه املناسبة ،قدم وسيط اململكة حملة موجزة عن
اختصاصات املؤسسة ومهامها وطبيعة عملها وطريقة
اشتغالها وعالقتها مبحيطها على الصعيدين الوطني
والدولي.

التوقيع على مذكرة تعاون
بين المغرب واليابان
في مجال البنيات التحتية
مت مؤخرا بالرباط التوقيع على مذكرة تعاون بني املغرب
واليابان في مجال البنيات التحتية ،تروم توطيد العالقات
الثنائية.
ووقع مذكرة التعاون عن اجلانب املغربي وزير التجهيز
والنقل واللوجستيك واملاء ،عبد القادر اعمارة ،والوزير
املنتدب لدى وزير التراب والبنيات التحتية والنقل
والسياحة السيد ناكاو ماكينو عن اجلانب الياباني .
ومبوجب هذا االتفاق ،بتعهد اجلانبان مبواصلة تعزيز
التعاون بني املؤسسات واملقاوالت العمومية واخلاصة
بالبلدين من حيث االستثمار في مجال بنيات التحتية
ذات اجلودة في املغرب وفي البلدان اإلفريقية ،لسد العجز
احلاصل بني العرض والطلب في االستثمار في البنيات
التحتية من خالل تشجيع االستثمار في البنيات التحتية
ذات اجلودة.
وتهدف مذكرة التعاون أيضا تقدمي الدعم التقني ،وتكوين
اخلبراء ،وتطوير البنى التحتية واالستثمار املتبادل ،فضال
عن البحث عن مشاريع مشتركة في البلدان اإلفريقية
لتوفير بنية حتتية جيدة.
كما اتفق الطرفان على تنظيم اجتماعات ثنائية
مشتركة مبا في ذلك ندوات ورشات عمل وزيارات تقنية
مبشاركة ممثلني عن مؤسسات ومقاوالت عمومية
وخاصة.
و أكداعمارة أن هذا االتفاق يجسد خطوة نحو إرادة
مشتركة للمضي قدما لتعزيز العالقات الثنائية ،من أجل
تقوية تبادل وتقاسم اخلبرات بني الفاعلني في القطاعني
العام واخلاص في البلدين ،في مجال تطوير وتعزيز ومتويل
البنيات التحتية لتوفير نقل ذي جودة واستدامة في
املغرب وإفريقيا.
وبهذه املناسبة ،أشار إلى عالقات التعاون الثنائي
املمتازة التي جتمع املغرب واليابان ،والتي تتميز باالستدامة
واالستمرارية ،من خالل املساعدة التقنية واملالية التي
تقدمها اليابان لتطوير البنيات التحتية في املغرب ،من
جهة ،وتنمية املهارات وبناء القدرات ،في إطار التعاون
الثالثي ،الذي تستفيد منه العديد من البلدان اإلفريقية
من جهة أخرى.

رئيس التحرير

سكرتير التحرير

محمد مشهوري

املصطفى الصوفي

سنة  2018ستكون حاسمة بالنسبة ملنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

أكد كاتب الدولة املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي خالد الصمدي ،بالرباط،
أن سنة  2018سوف تكون سنة حاسمة
بالنسبة ملنظومة التربية والتكوين والبحث
العلمي باملغرب.
وأوضح الصمدي ،خالل لقاء تواصلي مع
رئيس جامعة محمد اخلامس-الرباط وأعضاء
مجلس اجلامعة ،أن سنة  2018ستكون سنة
استثنائية ألنها ستعرف صدور القانون اإلطار
ملنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،
وسيتم كذلك مراجعة القانون املتعلق
بتنظيم التعليم العالي.
وحث كاتب الدولة ،خالل هذا اللقاء الذي
خصص لتقدمي مخطط العمل متعدد
السنوات لقطاع التعليم العالي والبحث
العلمي  ،2021-2017جميع الفاعلني في
القطاع على االنخراط في مسلسل اإلصالح،
لالرتقاء مبنظومة التربية والتكوين والبحث

العلمي باململكة إلى املستوى املنشود.
ويهدف اخملطط إلى حتسني ظروف استقبال
ودراسة الطلبة ،وجتويد حكامة التدبير املندمج
للزمن اجلامعي ،ومالءمة العرض البيداغوجي
مع حاجيات محيط اجلامعة ،فضال عن إعداد
وتفعيل خريطة جامعية وطنية توقعية
متعددة السنوات ،وتوطيد اإلصالح البيداغوجي
وتطوير التشريعات املتعلقة بالتعليم العالي
والبحث العلمي وتعزيز التعاون والشراكة
على الصعيدين الوطني والدولي.
ويروم اخملطط ،الذي يتمحور باخلصوص حول
تقوية اإلصالح البيداغوجي ،وتعزيز الروابط بني
مختلف مكونات منظومة التعليم العالي،
االرتقاء بفضاءات اجلامعات واملرافق الصحية
والرياضية بها وباألحياء اجلامعية واستكمال
جتهيز قاعات التدريس واخملتبرات بالتجهيزات
التقنية ،وإح��داث مناصب جديدة بهذه
املؤسسات اجلامعية لسد اخلصاص املسجل

بها.
من جهته ،ق��دم رئيس جامعة محمد
اخلامس-الرباط سعيد أم��زازي عرضا حول
مشروع تطوير اجلامعة ،تطرق فيه إلى
مشاريع تطوير اجلامعة وحتديثها واإلكراهات
التي تعاني منها ،مستحضرا ،باخلصوص،
وضعية املؤسسات ذات االستقطاب املفتوح
التي تعاني من عدة مشاكل كضعف طاقتها
اإلستيعابية ،وإشكالية توجيه الطلبة التي
تدفعهم إلى هدر دراساتهم ،وكذلك مسألة
تعويض األساتذة اجلامعيني الذين أحيلوا على
التعاقد.
وأوضح أمزازي أن هذا اللقاء يشكل فرصة
لبحث السبل الكفيلة بإيجاد حلول لهذه
اإلكراهات وتطوير أداء اجلامعة ،فضال عن تقدمي
منجزات اجلامعة منذ اندماجها قبل ثالث
سنوات ،وما راكمته من إجنازات طوال  60سنة
منذ إنشائها.

وحث رئيس اجلامعة ال��وزارة الوصية على
متكني هذه املؤسسة من املوارد املادية والبشرية
الالزمة ملواكبة جهودها الرامية لتطوير العرض
التربوي والتكويني وإجناز مشاريعها في مجال
البحث العلمي واالبتكار.
ومتيز هذا اللقاء بتقدمي عروض لنواب الرئيس
حول مشاريع اجلامعة املتعلقة ،أساسا،
بالشؤون األكادميية والبحث العلمي واحلكامة
اجلامعية ونظام املعلوميات والشراكة
والتواصل الوطني والدولي واالرتقاء باجلامعة،
فضال عن عروض قدمها رؤساء املؤسسات
اجلامعية حول األقطاب املعرفية للجامعة.
ويعتبر هذا اللقاء التواصلي ،الذي يندرج في
إطار استراتيجية القرب وانفتاح كتابة الدولة
على املؤسسات اجلامعية ،آخر محطة ضمن
سلسلة زيارات ميدانية خملتلف اجلامعات على
الصعيد الوطني ،بغرض تتبع األوراش املفتوحة
في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

أكد ممثل اللجنة األوروبية تالندر جانسن أن
املغرب يلعب دورا مهما في تطوير رؤية في مجال
اللوجيتسك داخل االحتاد من أجل املتوسط.
وأوضح املسؤول في تصريح صحفي عقب
االجتماع ال 32للجنة التوجيه اخلاصة
مبشروع «لوجيسميد سوفت» أمس الثالثاء
أن املغرب اختار مقاربة مثالية من خالل وضع
اللوجيستيك في صلب سياسة للتنافسية
وللتنمية االقتصادية من خالل استراتيجية
تنمية تنافسية اللوجيستيك.2010
ويهدف االجتماع إلى الوقوف على مدى التقدم

املنجز في مختلف مكونات املشروع وخصوصا
النهوض بتصور الشبكة األورومتوسطية
لألرضيات اللوجيستيكية وبرمجة أنشطة
للتكوين في مجاالت النقل واللوجيستيك
وتعزيز املراصد الوطنية.
وأوض��ح أن «لوجيسميد سوفت» مشروع
ي��روم تطوير التكوين والكفاءات في مهن
اللوجيستيك مشيرا إلى أن املشروع يندرج في
إطار سياسة اجلوار لالحتاد األوروبي واالحتاد من
أجل املتوسط.
من جهته شدد الشرقاوي على أهمية املوارد

البشرية في جناح تنمية اللوجيستيك باملغرب
مسجال أن التكوين يعد أحد احملاور ذات األولوية
الستراتيجية اللوجيستيك الوطنية.
وأضاف أن املغرب عمل في هذا اإلطار على
تطوير مجموعة من املشاريع واإلج��راءات
ملواكبة بلورة عرض في مجال التكوين ميكن من
االستجابة نوعيا وكميا حلاجيات القطاع.
وعرف االجتماع املنظم بتعاون بني وزارة التجهيز
والنقل واللوجيستيك واملاء ومركز دراسات
النقل بغرب املتوسط الذي يشرف على تنسيق
املشروع  ،مشاركة كبار املسؤولني والوكاالت

املكلفة باللوجيستيك في البلدان املستفيدة
من املشروع ومنها اجلزائر وتونس ومصر وممثلي
املنظمات الدولية املشاركة في املشروع وأمانة
االحتاد من أجل املتوسط واملستشارين املكلفني
بإرساء املساعدات التقنية ومركز دراسات النقل
بغرب املتوسط.
يذكر أن مشروع «لوجيسميد سوفت» انطلق
سنة  2015وهو جزء من مشروع أشمل (
لوجيميد) أطلقه البنك األوروبي لالستثمار
من أجل النهوض بتنافسية وتنمية قطاع
اللوجيستيك ببلدان جنوب املتوسط.

املغرب يلعب دورا مهما في تطوير رؤية خاصة باللوجستيك داخل االحتاد من أجل املتوسط

الوكالة املغربية للطاقات املتجددة تشارك في النسخة
 11للقمة العاملية لطاقة املستقبل بأبوظبي

تشارك الوكالة املغربية للطاقات
املتجددة (مازن) في النسخة احلادية عشر
للقمة العاملية لطاقة املستقبل بأبوظبي
(وورلد فيوتشر إينيرجي ساميت) التي
ستحتضنها أبو ظبي من  15إلى  18يناير
اجلاري بأبو ظبي باإلمارات العربية املتحدة.
و أشارت الوكالة في بيان الى أن التظاهرة
ستشكل فرصة الستعراض التحديات
الرئيسية للقطاع ،وللتذكير بطموحاتها
في تطوير الطاقات املتجددة مبنطقة شمال
إفريقيا و الشرق األوسط وكذا لبلورة رؤيتها
للسوق وتنميته ،مع تقوية الروابط مع
الفاعلني الرئيسيني في اجملال على املستوى
العاملي .وستوقع الوكالة حضورها في
القمة الطاقية من خالل رواق في البهو رقم
( 5اجلناح رقم  ،)5421إلى جانب الشركة
التابعة (ألسولني) التي حتوز الوكالة  50في
املئة من حصتها .وتسوق الشركة محطات
حرارية للطاقة الشمسية عبر مرايا
فريزنيل ،التي تتوفر على أنظمة متطورة
تدمج التخزين احلراري.
و أبرز البيان أن الوكالة ستنظم بهذه

رقم اللجنة الثنائية الفوترة والتحصيل:

للصحافة املكتوبة:
ي.ح.ع 008/ـ 05

05.37.76.86.20
05.37.76.86.77
فاكس:
05.37.76.63.83

املناسبة يوم  16يناير فطور مناقشة يهم
دور معادلة الكلفة -الفعالية لتكنولوجيات
التخزين الطاقي في التخطيط لالحتياجات
املستقبلية من الطاقة ،حيث سيستعرض
مستشار رئيس الوكالة املغربية للطاقات
املتجددة (مازن) ط��ارق حمان على آثار
التقليص من تكاليف التخزين على توقعات
الطلب على الكهرباء واستراتيجيات تزويد
السوق.
وأضاف كذلك أن رواق (مازن) سيحتضن
في نفس اليوم ن��دوة حتت عنوان» بلوغ
أهداف الطاقات املتجددة بشمال إفريقيا»،
بحضور عبيد عمران ،عضو املكتب املديري
ل(مازن) ،الذي سيتدخل حول مشاريع ،وآجال
وأهداف االستراتيجيات الطاقية باجلزائر،
و املغرب وتونس ومصر ،الذين تبنوا جميعا
استراتيجيات طموحة لتنمية الطاقات
املتجددة.
كما ستتيح القمة فرصة لعرض دينامية
تطور مشاريع الطاقة الشمسية والريحية
واملائية للوكالة املغربية للطاقات املتجددة،
والتعريف بنموذجها الفريد للتنمية

اإلعالنات واإلشهار:
05.37.72.73.50/05.37.76.86.67

Chamsannonces@yahoo.fr

املستدامة من خالل طاقات متجددة ترتكز
على املغرب ،وتكون مفتوحة على املستوى
الدولي .وأضاف البيان أن وجود الوكالة
املغربية للطاقات املتجددة في القمة
سيسمح لها أيضا باستكشاف توجهات
السوق العاملية للكهرباء ولقاء الفاعلني
الرئيسيني في العالم في أفق اإلطالق
القادم للمرحلة الثانية من مشروع محطة
نور للطاقة الشمسية .وتعد هذه القمة
أكبر حدث مخصص للجهات الفاعلة في
مجال الطاقة املتجددة في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،وهو واحد من أكبر
الفعاليات في العالم حيث يضم  175بلدا،
 639شركة وأكثر من  30،000مشارك،
من بينهم ممثلون عن احلكومات واملؤسسات
 ،ورجال األعمال وصناع القرار.
عالوة على ذلك ،تعد القمة أيضا موعدا
دوليا أساسيا لصناع القرار في هذا القطاع،
وفضاء للتواصل واألعمال يقدم عرضا ألحدث
االجتاهات واالبتكارات في مجال الطاقة
املتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيات
النظيفة.

التحرير:
العنوان ،2 :شارع طارق بن زياد ،حسان ـ الرباط 05.37.76.86.20
05.37.76.86.77
املوقع اإللكتروني
http: //www.harakamp.ma
فاكس:
harakapress@gmail.com

05.37.76.63.83

العالقات الكورية
الجنوبية  -المغربية تعرف تطورا
في عدد من المجاالت
أكد سفير كوريا اجلنوبية باملغرب ،دونكسيل بارك ،أن
عالقات بالده مع املغرب تعرف تطورا في عدد من امليادين،
وخاصة في اجملالني االقتصادي والسياحي.
وسجل دونكسيل ب��ارك ،االهتمام املتزايد للشركات
الكورية باالستثمار في املغرب ،مشيرا إلى تواجد عدد من
الشركات الكورية باململكة في قطاع صناعة السيارات على
اخلصوص.
كما أبرز السفير التزايد املستمر ،خالل السنوات األخيرة،
لعدد السياح الكوريني الذين يزورون اململكة ،مشيدا باملواقف
الدبلوماسية للمملكة املغربية فيما يخص األزمة الكورية.
وبهذه املناسبة ،أطلع الدبلوماسي الكوري رئيس مجلس
النواب على برنامج زيارة وفد برملاني كوري للمملكة األسبوع
املقبل ،والتي سيجري خاللها مباحثات مع عدد من املسؤولني
املغاربة حول سبل تعزيز العالقات بني البلدين وتوطيد التعاون
بينهما.
من جهته ،أشاد رئيس مجلس النواب بالعالقات اجليدة التي
جتمع البلدين ،معربا عن االرتياح لألجواء اإليجابية التي تسود
شبه اجلزيرة الكورية مؤخرا .كما أكد السيد املالكي ،في هذا
السياق ،أن من ثوابت الدبلوماسية املغربية الدعوة للحوار
وحل املشاكل والنزاعات بالطرق السلمية.
وعلى املستوى البرملاني ،رحب رئيس مجلس النواب بزيارة وفد
برملاني من اجلمعية الوطنية الكورية للمغرب خالل األسبوع
املقبل مؤكدا العزم على إعطاء دفعة جديدة للعالقات
البرملانية بني املؤسستني التشريعيتني بالبلدين.
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