
  > الرباط الجياللي بنحليمة

لجأت الحكومة، مجددا، وفقا ملا يتيحه الدستور 
التنظيمي للمالية، لضخ اعتمادات جديدة  والقانون 
ال��ت��ي ساقها  التطمينات  ورغ���م  ال��ع��ام��ة.  امليزانية  ف��ي 
ف���وزي ل��ق��ج��ع، ال��وزي��ر امل��ن��ت��دب ل���دى وزي����رة االق��ت��ص��اد 
قانون  تنفيذ  بخصوص  بامليزانية،  املكلف  وامل��ال��ي��ة 
ثالثة  أن  اعتبر  باملقابل  ف��إن��ه  ال��ح��ال��ي��ة،  السنة  مالية 
ق��ارب 10 مليارات من  قطاعات تحتاج دعما إضافيا 

الدراهم.
ل��دع��م مجموعة من  االع��ت��م��ادات  وتخصص ه��ذه 
امل���ؤس���س���ات وال���������وزارات ل��ت��ح��س��ن وض��ع��ي��ت��ه��ا امل��ال��ي��ة 
أو تمويل ب��رام��ج ت��ن��درج ف��ي إط���ار ات��ف��اق��ي��ات إط���ار أو 
إطالقها  أو  عليها  التوقيع  تم  جديدة  استراتيجيات 
النفقات  إل���ى تغطية  ب��اإلض��اف��ة  ال��س��ن��ة،  ب��داي��ة  خ���الل 
املياه  ن���درة  إشكالية  بمواجهة  املرتبطة  املستعجلة 
وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنن.

واعتبر فوزي لقجع، صبيحة أمس بلجنة املالية 
تقديم  أث��ن��اء  ال��ن��واب  بمجلس  االق��ت��ص��ادي��ة  والتنمية 
امل���رس���وم ال��ح��ك��وم��ي، أن »ت��ن��ف��ي��ذ ق���ان���ون م��ال��ي��ة سنة 
إي��ج��اب��ي، تجلى خ��الل شهر ماي  اتسم بسياق   2023
عرفت  التي  ع��ام،  بشكل  املداخيل  ارت��ف��اع  بمستويات 
زيادة بأكثر من 4 في املائة«، على حد ما كشفه وزير 

امليزانية.
واق���ت���رح���ت ال��ح��ك��وم��ة ت���وزي���ع ال���دع���م امل���خ���ول لها 
على ثالثة قطاعات، وهي الكهرباء ب�4 ماليير درهم، 
مبررة على لسان فوزي لقجع هذا القرار »بكون سعر 
ال��ك��ه��رب��اء ل��ه ت��أث��ي��ر م��ب��اش��ر ع��ل��ى تنافسية امل��ق��اوالت 
واالقتصاد املغربي في ظل مناخ جديد تتيحه املدونة 

الجديدة لالستثمار«.
الثاني املعني بالدعم سيخصص له 1.2  القطاع 
بقطاع  املتعلقة  الطريق  خ��ارط��ة  لتنزيل  دره��م  مليار 
ال��س��ي��اح��ة. أم���ا ال��ق��ط��اع ال��ث��ال��ث امل��ع��ن��ي ب��ال��دع��م، فهو 
إلى  للمرسوم  التقديمية  امل��ذك��رة  وتشير  امل���اء،  قطاع 
النفقات  لتغطية  م��ل��ي��ار   1.5 خ��ص��ص��ت  ال��ح��ك��وم��ة  أن 
اإلض��اف��ي��ة ال��ت��ي يتطلبها ت��ن��زي��ل ال��ب��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي 
تنفيذا  السقي  وم��ي��اه  للشرب  الصالح  ب��امل��اء  للتزود 

للتوجيهات امللكية السامية.
وتنضاف إل��ى ه��ذه االع��ت��م��ادات، حسب املرسوم، 
بعض  لتغطية  دره��م سيتم تخصيصها  ماليير   3.3
التضخم على  انعكاسات  املرتبطة بمواجهة  النفقات 

القدرة الشرائية للمواطنن.

امليزانية.. 10 ماليير درهم لسد الخصاص
تخصصها الحكومة لدعم مشاريع الماء والكهرباء والسياحة وانعكاسات التضخم
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بذكرى  الوطني  األم��ن  احتفالية  في  كنا 
تأسيسه في العاصمة العلمية فاس، وأيضا 
في االفتتاح الرسمي لألبواب املفتوحة التي 

تنظم في املدينة ذاتها. 
أول ما يلفت االنتباه في الحفل الرسمي 
ه�����و ح����ض����ور أط�����ي�����اف امل�����غ�����رب ك���ل���ه���ا. ح��ت��ى 
ال��ذي��ن ال ي��ج��ت��م��ع��ون م��ع بعضهم ال��ت��ق��وا في 
االحتفالية، وكلهم على صوت واحد وشهادة 
واحدة: العمل الذي يقوم به األمن الوطني في 
والتنويه، وأضعف  اإلش��ادة  املغرب يستحق 
إيمان هذا التنويه الحضور هنا، وقول شكرا 
حقيقية لعبد اللطيف حموشي ورجاله عبر 

هذا الحضور. 
ثاني مالحظة استوقفت الحاضرين هي 
األفق الالمحدود الذي فتحه حموشي للجهاز 
التوفر  وف��ي مجال  التكنولوجي،  امل��ج��ال  ف��ي 
ع��ل��ى آخ����ر م���ا أب��دع��ت��ه اإلن��س��ان��ي��ة ف���ي امل��ج��ال 
األم���ن���ي، وف���ي م��ج��ال م��ح��ارب��ة ال��ج��ري��م��ة بكل 
أنواعها، ما يعني أن لدى قيادة األمن إيمانا 
ال��ع��ال��م،  ف��ي  نظيراتها  منافسة  ب���أن  حقيقيا 
وت��ح��ق��ي��ق ال���ق���در ال���ك���اف���ي م���ن األم�����ن واألم�����ان 
للمواطن املغربي يمران عبر هذا االنخراط في 

التزود بأحدث املعدات والتجهيزات. 
ث��ال��ث امل��الح��ظ��ات ال��س��ري��ع��ة ع���ن ال��ح��ف��ل، 
وه����و ك����ان ح��ق��ا ف��خ��م��ا وم��ل��ي��ئ��ا ب��ال��ع��دي��د من 
ال���دالالت، هي مالحظة إنسانية تحسب حقا 
ملن فكر فيها تتعلق بتكريم مستحق ملوظفن 
كبيرا  ا  ج��زء أمضوا  الجهاز،  إل��ى  ومنتسبن 
م���ن ال��ع��م��ر ف���ي خ��دم��ت��ه وخ���دم���ة وط��ن��ه��م بكل 
ت���ف���ان وإخ��������الص، ووج��������دوا أن��ف��س��ه��م ل��ح��ظ��ة 

ال��ت��ك��ري��م ي��ق��ف��ون ب��ن ي���دي مختلف ال��ق��ي��ادات 
املغربية في كل املجاالت لكي يعيشوا لحظة 
لن ينسوها بكل تأكيد، ألنها برهان اعتراف 
هو ما ينتظره كل واحد منا في نهاية املطاف 
إذا كان صادقا في عمله وفيا له حتى الختام. 

ورائ��ع��ة  أي��ض��ا  إنسانية  أخ���رى  ملحوظة 
أي���ض���ا ت��س��ت��وق��ف��ك وأن�����ت ت���ج���ول ف���ي م��ع��رض 
األب��������واب امل���ف���ت���وح���ة ه����ي ال����ج����دار امل��خ��ص��ص 
لشهداء ال��واج��ب ال��وط��ن��ي، وه��و ج���دار مؤلم، 
لكن مؤثر، يذكرنا أن املغرب وطن غير جاحد 
للجميل، يتذكر بحب من قدموا له شيئا ولو 
ص��غ��ي��را، ف��م��ا ب��ال��ك ب��م��ن ق��دم��وا ل��ل��وط��ن أغلى 
شيء، العمر، وذهبوا راضن مرضين للقاء 
رب��ه��م ب��ع��د أن ح��ق��ق��وا ال��ش��ه��ادة ألج���ل ال��ب��الد 

والعباد. 
بالفخر  مفعمة  م��غ��رب��ي��ة  ل��ح��ظ��ات  ك��ان��ت 
ب��ه��ذا ال��ج��ه��از ال���ذي يعتز ب��ه ك��ل مغربي وكل 
م��غ��رب��ي��ة، مليئة ب��م��ش��اع��ر وط��ن��ي��ة ص��ادق��ة ال 
نقاش حولها مشتركة بن الجميع، ومؤمنة 
ب����أن ال���ص���دق ف���ي ال��ع��م��ل وال���ت���ف���ان���ي ف��ي��ه هو 
به  يشهد  ال���ذي  النجاح  تحقيق  إل��ى  السبيل 
الكل، وينوه به الكل، وفي مقدمة الكل طبعا 
ف��ي خطبه  باستمرار  ينوه  ال��ذي  امللك  جاللة 
السامية بهذا العمل األمني املتميز، داللة ثقة 
مولوية غالية ليس سهال على اإلطالق نيلها 
وال��ص��ادق��ات  للصادقن  إال  عليها  وال��ح��ف��اظ 

حقا. 
ك���ل ال���ع���ام وح���م���اة ال���وط���ن، ورج�����ال ظله 
ال��س��اه��رون ع��ل��ي��ه ب��أل��ف خ��ي��ر، وب��أل��ف عافية 

مغربية أصيلة.

فاس والكل في فاس!

}  ال عالقة لها بما سبق  {ملحوظة

العبور يستنفر السلطات املغربية واإلسبانية
اجتماع للتنسيق بمدريد استعدادا ألكبر عملية تنقل سنوية بين القارتين

  > تطوان مصطفى العباسي

ال���ت���ق���ى م����س����ؤول����ون م����ن إس��ب��ان��ي��ا 
واملغرب بمدريد بمقر وزارة الداخلية، في 
إطار اللجنة املشتركة اإلسبانية املغربية، 
لعملية  التحضير  ف��ي  التنسيق  لتعزيز 

عبور املضيق 2023.
وق����د ع��م��ل االج���ت���م���اع ع��ل��ى ت��ح��دي��د 
الخاصة  املدنية  الحماية  خطة  تفاصيل 
في  إطالقها  والتي سيتم   ،2023 لعبور 
األسابيع املقبلة، بحضور سفيرة املغرب 
ك��ري��م��ة بنيعيش، وم��دي��ر  ف��ي إس��ب��ان��ي��ا، 
خالد  باملغرب،  الحدود  ومراقبة  الهجرة 
ال����زروال����ي، وك���ذل���ك ك��ب��ار امل��س��ؤول��ن في 
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��أم��ن ال��وط��ن��ي وال����درك 

امللكي وممثلن عن وزارات مختلفة.
م���ن ال���ج���ان���ب اإلس���ب���ان���ي، ح��ض��رت 
نائبة وزارة الداخلية إيزابيل غويكوتشيا، 
والطوارئ،  املدنية  للحماية  العام  واملدير 
ل����ي����ون����اردو م������ارك������وس، وامل�����دي�����ر ال���ع���ام 
ال��دول��ة  ل��دى وزي���ر  للتنسيق وال���دراس���ات 
ل���أم���ن، خ��وس��ي��ه أن��ط��ون��ي��و رودري���غ���ي���ز، 
واملدير العام للمرور، بيري نافارو. كما 
من  مسؤولون  أيضا،  االجتماع،  حضر 
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون امل��غ��رب العربي 
وامل����ت����وس����ط   وال�����ش�����رق األدن���������ى ب�������وزارة 
ال��ش��ؤون ال��خ��ارج��ي��ة واالت��ح��اد األوروب���ي 
وال����ت����ع����اون، امل���دي���ري���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ب��ح��ري��ة 
ال��ح��ك��وم��ي��ة، ووزارة  ال��ت��ج��اري��ة وامل���وان���ئ 

ال���ن���ق���ل وال���ت���ن���ق���ل واألج�����ن�����دة ال��ح��ض��ري��ة، 
وممثلو اإلدارات الوزارية األخرى.

ت�������ن�������اول�������ت ال������ل������ج������ن������ة امل����خ����ت����ل����ط����ة 
االس���ت���ع���دادات، ال��ت��ي ت��ت��م ل��ض��م��ان عبور 
في مستوى جيد، واالطالع على البنيات 
البلدين  ك��ال  ال��ت��ي سيضعها  وال��وس��ائ��ل 
ل��ض��م��ان ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل��ي��ة ك���ك���ل، وال��ت��ي 
إنشاؤها  ت��م  التي  لتلك  مماثلة  ستكون 
ف��ي ال��ع��ام امل���اض���ي. إذ ف��ي ال��ع��ام 2022 
اإلسبانية جهازا  الداخلية  وزارة  أنشأت 
أمنيا يضم 15995 عنصرا من الشرطة 

الوطنية والحرس املدني.
يدرسها  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ي��ر،  وتتضمن 
ال��ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ة ف��ي إسبانيا  م��س��ؤول��و 
واملغرب، أهدافا مختلفة، من بينها مرونة 
ال��ع��ب��ور، وم��س��اع��دة املسافرين  وس��الم��ة 

والوقاية وحماية الصحة العامة.
باإلضافة إلى ذلك، تمت خالل هذا 
االجتماع مناقشة برنامج أسطول النقل 
البحري، الذي يجب أن يتضمن عرضا 
للركاب  اليومية  امل���رور  لحركة  مناسبا 
تعزيزات  معالجة  تمت  كما  وامل��رك��ب��ات. 
املوانئ  في  التي سيتم حشدها  القوات، 
لضمان العبور عبر الضفتن، سواء في 

مرحلة الذهاب أو العودة. 
أخ���ي���را، ات��ف��ق ال��ب��ل��دان ع��ل��ى تعزيز 
وت���ن���س���ي���ق ق�����ن�����وات ت�����ب�����ادل امل���ع���ل���وم���ات 
مل��واص��ل��ة ال��ع��م��ل ف��ي ج��وان��ب م��ث��ل إدارة 
تبادل  وإمكانية  ازدح��ام��ا،  األكثر  األي��ام 
ال���ت���ذاك���ر وغ���ي���ره���ا م���ن ش�����روط امل��ع��اب��ر 

البحرية.
اهتماما  ال��ع��ب��ور  عملية  وت��ك��ت��س��ي 

ال��ب��ل��دي��ن، ح��ي��ث تعتبر أكبر  ل���دى  ك��ب��ي��را 
ت���ذه���ب  ل���ل���م���واط���ن���ن، إذ  ت���ن���ق���ل ع����امل����ي 
عبور  تشمل  العملية  ل��ك��ون  ال��ت��ق��دي��رات 
م���ع���دل 3 م���الي���ن م���س���اف���ر، ج��ل��ه��م م��ن 
ال��ج��ال��ي��ة، وف���ئ���ة أخ�����رى م���ن امل��س��اف��ري��ن 
ط��ارق  جبل  معبر  يجعل  مما  ال��س��ي��اح، 
أك���ب���ر وأض����خ����م م��ع��ب��ر ع���ل���ى امل��س��ت��وى 

الدولي في هاته الفترة.
وم�����ن امل���ن���ت���ظ���ر أن ت��ن��ط��ل��ق ع��م��ل��ي��ة 
ال��ع��ب��ور م��ب��ك��را ه���ذا ال��ص��ي��ف، وأن تبلغ 
ذروتها مع بدايتها خالل األسبوع الثاني 
لتزامنها مع  ي��ون��ي��و،  م��ن شهر  وال��ث��ال��ث 
الكثير  سيفضل  حيث  األض��ح��ى،  عيد 
من أبناء الجالية الدخول للمغرب لقضاء 
ه���ات���ه امل���ن���اس���ب���ة م����ع األه������ل واألح����ب����اب، 
خاصة املنتمن إلسبانيا، أو ممن ليست 
لديهم ارت��ب��اط��ات ب��دراس��ة األب��ن��اء، حيث 
سيشهد األس���ب���وع األخ��ي��ر م��ن ي��ون��ي��و، 
العابرين،  ع��دد  في  ارتفاعا  م��رة،  وألول 
األم��ور تمر بشكل عادي  أن كانت  بعد 

خالل السنوات السابقة.
وارت����ب����اط����ا ب����ذل����ك، ك����ان����ت ف���ئ���ة م��ن 
امل���ه���اج���ري���ن امل���غ���ارب���ة، خ���اص���ة امل��ن��ت��م��ن 
لتطوان وضواحيها، قد طالبوا بتسهيل 
ع����ب����وره����م ع���ب���ر ب������اب س���ب���ت���ة، ح���ت���ى ال 
ت��ت��ك��رر م��ش��اه��د ال��س��ن��ة امل��اض��ي��ة حيث 
للمغرب،  قدومهم  خ��الل  الطوابير  طالت 
وب���ال���ض���ب���ط ف����ي األي�������ام ال���س���اب���ق���ة ل��ع��ي��د 

األضحى.

  > الرباط فطومة نعيمي

ك��ش��ف وزي���ر اإلدم����اج االق��ت��ص��ادي وامل��ق��اول��ة 
السكوري،  يونس  والكفاءات،  والشغل  الصغرى 
للشغل  م��رص��د  إح����داث  ع��ل��ى  أن وزارت�����ه تشتغل 
ي��ع��ت��م��د ال�����ذك�����اء االص����ط����ن����اع����ي، م��ه��م��ت��ه ت��ق��دي��م 
والتكوين  التعليم  مؤسسات  لخريجي  التوجيه 

الباحثن عن فرص الشغل.
وقال السكوري، الذي كان يتحدث في افتتاح 
أشغال ندوة حول نظام التوجيه املدرسي واملهني 
واإلرش�����اد ال��ج��ام��ع��ي م��ن تنظيم امل��ج��ل��س األع��ل��ى 
 17 األرب��ع��اء  العلمي  والبحث  والتكوين  للتربية 
ماي 2023، إن املرصد من املقرر أن يرى النور في 
العمل  أن استغرق  غضون أسبوعن، وذل��ك بعد 

عليه أكثر من سنة ونصف السنة. 
وعلى صعيد متصل، أبدى يونس السكوري 
عملية  ف���ي  ح��ال��ي��ا  امل��ع��ت��م��دة  للمنهجية  ال���رف���ض 
ال��ت��وج��ي��ه امل���درس���ي وامل���ه���ن���ي. وع��ل��ل ع����دم رض���اه 
ه�����ذا ق����ائ����ال: »ال���ت���وج���ي���ه ال ي��ن��ب��غ��ي أن ي���ت���م ع��ن 
أن  ينبغي  ب��ل  وامل��ح��اض��رات،  االجتماعات  طريق 

ومباشرة  وآن��ي��ة  ملموسة  خ��دم��ة  بتقديم  يقترن 
للتالميذ«. 

وي���وف���ر امل����رص����د، ال�����ذي ت���م االش���ت���غ���ال عليه 
ب���ش���راك���ة م���ع ج��ام��ع��ة م��ح��م��د ال����س����ادس م��ت��ع��ددة 
 Coachs( رق���م���ي���ن  م����درب����ن   5 االخ����ت����ص����اص����ات، 
والتعليم  املهني  التكوين  في  وشعبا   ،)digitaux
من  ع��دد  إل��ى  العالي، وستكون خدماته موجهة 
امل��ؤس��س��ات ول��ع��م��وم ال��ب��اح��ث��ن ع���ن ال��ع��م��ل. كما 
س���ي���وف���ر امل����رص����د م��ع��ط��ي��ات م��ت��ص��ل��ة ب��م��ن��ظ��وم��ة 

التوجيه.
ووف����ق ت��وض��ي��ح��ات ال���وزي���ر ال���س���ك���وري، ف��إن 
ق��ادرة على  إل��ى استهداف كفاءات  املرصد يرمي 
الولوج إلى سوق الشغل، حيث سيكون في خدمة 
الباحث عن العمل مدرب رقمي يزوده باختيارات 
وم��ق��ت��رح��ات ت��ت��ص��ل ب��امل��ه��ن امل��ن��اس��ب��ة مل��ؤه��الت��ه 
املهن  تلك  فيها  تتوفر  التي  الجغرافية  وامل��واق��ع 
ارت���ك���ازا ع��ل��ى معطيات س��ي��رت��ه ال��ذات��ي��ة. وم���ن ثم 
يتعلق األمر بالتوجيه الذاتي املبني على الذكاء 
حد  على  الشغل،  ديناميات  وع��ل��ى  االصطناعي 

تعبير الوزير السكوري. 

  > بني مالل الكبيرة ثعبان

أف�����ادت م���ص���ادر ال���ج���ري���دة أن وك��ي��ل امل��ل��ك ل��دى 
صباح  ق��رر،  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية  املحكمة 
األرب����ع����اء 17 م����اي ال����ج����اري، وض����ع ط��ب��ي��ب��ن ره��ن 
االع����ت����ق����ال االح���ت���ي���اط���ي وإح���ال���ت���ه���م���ا ع���ل���ى ج��ل��س��ة 
كلمتها  العدالة  لتقول  نفسه،  اليوم  ظهر  املحكمة، 
فيهما  املشتبه  ويتابع  إليهما.  املنسوبة  التهم  في 
ب��ت��ه��م ت����زوي����ر وت��س��ل��ي��م ش����ه����ادة ط��ب��ي��ة دون س��ن��د 
واستعمالها واملشاركة في محاولة تضليل العدالة.

وفي تفاصيل امللف، كانت الضابطة القضائية 
لشرطة املدينة قد أنجزت محاضر استماع للمشتبه 
عضوية  أيضا  تشغل  توليد  طبيبة  وهما  فيهما، 
امل��ج��ل��س ال��ج��م��اع��ي ب��ال��ف��ق��ي��ه ب���ن ص���ال���ح، ع���ن ح��زب 
خاصة  بمصحة  تخدير  الشعبية، وطبيب  الحركة 
بالفقيه ب��ن ص��ال��ح، ت��ح��ت إش����راف ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 
تثبت  طبية  ش��ه��ادة  تسليم  خلفية  على  املختصة 
ال��ع��ج��ز ل��ف��ائ��دة م��ح��م��د م��ب��دي��ع، ال��ب��رمل��ان��ي ورئ��ي��س 

مجلس جماعة الفقيه بن صالح ووزير سابق.
مبديع  استعمل  معه  التحقيق  م��ن  وللتملص 

ه����ذه ال���ش���ه���ادة، ح��ي��ث أدل�����ى ب��ه��ا ل��ل��ف��رق��ة ال��وط��ن��ي��ة 
للشرطة القضائية كمبرر لعدم املثول أمامها، بينما 
كان يظهر على شاشة التلفزيون وانتشرت صور له 
وهو يترأس اجتماعا للجنة العدل والتشريع التي 

انتخب على رأسها.
وم���ب���اش���رة ع��ق��ب ان��ت��خ��اب��ه ب��ال��ل��ج��ن��ة امل���ذك���ورة 
ع��م��ل��ت ال��ف��رق��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ش��رط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة على 
توقيفه م��ن أج��ل إت��م��ام مسطرة االس��ت��م��اع إليه في 
امل���ل���ف ال�����ذي ان��ت��ه��ى ب���ه ق��ي��د االع���ت���ق���ال االح��ت��ي��اط��ي 
املتابعة  بسجن عكاشة الحقا، في حن تم تحريك 
ض��د الطبيبن امل��ذك��وري��ن م��ن أج��ل ت��زوي��ر وتسليم 
شهادة طبية دون سند واستعمالها واملشاركة في 

محاولة تضليل العدالة.
وك�������ان ق����اض����ي ال���ت���ح���ق���ي���ق ب���ج���ن���اي���ات ال������دار 
البيضاء قد تابع محمد مبديع، رفقة 13 شخصا، 

ب��ت��ه��م االخ�����ت�����الس، وت��ب��دي��د 
أم����������������������وال ع������م������وم������ي������ة، 

واالرت����ش����اء، وت��زوي��ر 
وث�����������ائ�����������ق ع�����رف�����ي�����ة 

ووثائق رسمية.

مبديع يورط طبيبني واألمن يعتقلهماالتوجيه املدرسي.. الوزير السكوري غير راض
بسبب تسليمهما شهادة »العجز«كشف عن إحداث مرصد للشغل يعتمد الذكاء االصطناعي 

  > سميرة فرزاز

ت����ع����رف ال���������دورة ال���راب���ع���ة 
أليام األب��واب املفتوحة لألمن 
افتتاحها  ت��م  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي، 
األرب�����ع�����اء  أم������س  أول  ب����ف����اس 
م��ن  ت���ح���ت ش����ع����ار »67 س���ن���ة 
ال���ت���ح���دي���ث امل����ت����واص����ل مل��رف��ق 
مواطن«، إقباال كبيرا للزوار، 
ح���ي���ث ت����م ت��س��ج��ي��ل 149 أل���ف 

زائر في أول يوم. 
وأث��������ارت أروق�������ة األب������واب 
املفتوحة، التي تمثل مختلف 
امل����ص����ال����ح األم�����ن�����ي�����ة، ف���ض���ول 
لفئات  ينتمون  ال��ذي��ن  ال����زوار 
ع��م��ري��ة م��خ��ت��ل��ف��ة، خ��ص��وص��ا 
التعليمية  املؤسسات  تالميذ 
بمعية  استقبالهم  ت��م  ال��ذي��ن 
أس������ات������ذت������ه������م وم�����ؤط�����ري�����ه�����م 
لتوعيتهم بدور رجال الشرطة 
ف���ي ال��س��ه��ر ع��ل��ى ح��م��اي��ة أم��ن 

املواطنن وسالمتهم.
العامة  امل��دي��ري��ة  وت��راه��ن 
لألمن الوطني، من خالل هذه 
عدد  استقطاب  على  ال����دورة، 
كبير م��ن املواطنن م��ن داخ��ل 
وخ��ارج مدينة فاس، من أجل 
زي���ارة ه��ذه األروق���ة والتعرف 
على مختلف املصالح األمنية، 
ح���ي���ث ت���ن���ه���ج اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة 
ت�����������روم ت�����ع�����ري�����ف امل�����واط�����ن�����ن 
الصغار والكبار بمصالحها، 
ال��ت��ي وض��ع��ت��ه��ا ف��ي خدمتهم 

وخدمة ممتلكاتهم.
وت��ه��دف ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة، 
إل��ى غاية  التي تنعقد م��ن 17 
21 م���اي ال���ج���اري، إل���ى إط��الع 
ال���ج���م���ه���ور ع���ل���ى ك���اف���ة امل���ه���ام 
ب��ه��ا مختلف  ت��ض��ط��ل��ع  ال���ت���ي 

ال����������وح����������دات وال����ت����ش����ك����ي����الت 
مختلف  واستعراض  األمنية 
ال������ت������ج������ه������ي������زات وامل���������ع���������دات 
امل��������ت��������ط��������ورة، ال�������ت�������ي ت����ت����وف����ر 
لألمن  العامة  املديرية  عليها 
ال�����وط�����ن�����ي، م�����ن أج�������ل ض���م���ان 
سالمة األشخاص واملمتلكات 

والحفاظ على النظام العام.
وي���ت���ض���م���ن ف����ض����اء ه����ذه 
مهنيا  رواق������ا   30 ال���ت���ظ���اه���رة 
وم���وض���وع���ات���ي���ا، ت��س��ت��ع��رض 
م��خ��ت��ل��ف ت��خ��ص��ص��ات وم��ه��ن 
ال���ش���رط���ة، وت��ت��ع��ل��ق ب���وح���دات 
ال��������ت��������دخ��������ل ال������ع������م������ل������ي������ات������ي، 
وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا ورق����م����ن����ة 
ال���������خ���������دم���������ات ال�����ع�����م�����وم�����ي�����ة، 
والعلمية،  التقنية  وال��ش��رط��ة 
وش���رط���ة امل����راك����ز ال���ح���دودي���ة، 
وال�������ت�������وظ�������ي�������ف وال�������ت�������دري�������ب 
بالنساء  والتكفل  والوظيفة، 
والقاصرين،  العنف  ضحايا 
اإلن��س��ان،  وح��ق��وق  والتخليق 
والتحسيس والتوعية، فضال 
ل��ش��ه��داء  ع���ن رواق م��خ��ص��ص 

الواجب.
ك���������م���������ا ت�������ت�������م�������ي�������ز ه���������ذه 
األروق���������ة ب���ع���رض���ه���ا م��خ��ت��ل��ف 
ال������ت������خ������ص������ص������ات ال����ت����ق����ن����ي����ة 
وال��������خ��������دم��������ات��������ي��������ة امل������ق������دم������ة 
ل����ل����م����واط����ن����ات وامل�����واط�����ن�����ن، 
وت�����خ�����ص�����ي�����ص ح������ي������ز ك���ب���ي���ر 
ل���ت���اري���خ وم�������وروث امل��ؤس��س��ة 
األم�������ن�������ي�������ة، ي������ض������م م����س����اط����ر 
ووث��������ائ��������ق م�������ن ب�������داي�������ة ع���ه���د 
ال��ح��م��اي��ة وم��خ��ت��ل��ف ت��ط��ورات 
أزي�����اء ال���ش���رط���ة، ون���م���اذج من 
اآلليات والتجهيزات واملعدات 
األمنية التي تعود لعدة عقود 

من الزمن. 

رقم قياسي في األبواب 
املفتوحــــــة لألمـــن

149 ألف زائر في يوم واحد جابوا 
أروقة المصالح األمنية بفاس

www.ahdath.info

الحريك يسقط ضابطني
  > األحداث المغربية

أصدر املدير العام لأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، 
ف��ي ح��ق ضابطي  العمل  امل��ؤق��ت ع��ن  بالتوقيف  ق���رارا يقضي 
القضائية  للشرطة  الوطنية  ال��ف��رق��ة  م��ن  بكل  يعمالن  ش��رط��ة 
ووالي����ة أم���ن ط��ن��ج��ة، وذل���ك ف��ي ان��ت��ظ��ار ع��رض��ه��م��ا ع��ل��ى أن��ظ��ار 
املجلس التأديبي لتحديد املسؤوليات اإلدارية وترتيب العقوبات 
التأديبية الالزمة في حقهما بسبب املخالفات املهنية املنسوبة 
لهما. القرار يأتي، حسب مصدر أمني، بعد البحث القضائي 
مع  بتنسيق  القضائية،  للشرطة  الوطنية  الفرقة  باشرته  الذي 
مصالح امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة مل��راق��ب��ة ال��ت��راب ال��وط��ن��ي، ح��ول قضية 
تتعلق بتنظيم الهجرة غير املشروعة، وهو البحث الذي خلص 
إلى وجود شبهة تورط موظفي الشرطة املوقوفن في التواطؤ 

مع املوقوفن في هذا النشاط اإلجرامي.
وأوضح املصدر ذاته أنه وبموازاة مع املسطرة القضائية، 
التي ال زال��ت جارية في ه��ذه القضية تحت إش��راف السلطات 
القضائية املختصة، فقد تم إصدار قرار التوقيف املؤقت عن 
العمل في حق املوظفن املذكورين كإجراء تأديبي طبقا للنظام 

األساسي ملوظفي املديرية العامة لأمن الوطني.
وأش��ار املصدر األمني إلى أن هذا القرار التأديبي يندرج 
في سياق حرص املديرية العامة لأمن الوطني املتواصل على 
واالنضباط  النزاهة  مرتكزات  وتدعيم  التخليق  آليات  توطيد 

أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية.

الجفاف.. حقول العطش
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