قراءة الصحف :سوء تدبير حكومي يهدد األمن المائي واتصال هاتفي بين محمد السادس

ومحمد بن زايد

تحدثت
نستهل قراءة الصحف اليومية ،الصادرة يوم الثالثاء  9يوليوز  ،2019بتقارير وأخبار متنوعة ،منها التي ّ

عن "تلفزة البرلمان ستكلف  60مليارا" ،و"سوء تدبير حكومي يهدد األمن المائي" ،و"مجلس بوعياش يسابق
الزمن من أجل عفو ملكي جديد لمعتقلي حراك الريف".

وتفاصيل أ َْوَفى نعرضها لكم في العناوين التالية:

تلفزة البرلمان ستكلف  60مليارا
البداية مع يومية "األخبار" التي أوردت نقال عن مصادر مطلعة ،أن القناة التلفزية البرلمانية ،التي بدأ الحديث
عنها منذ عشر سنوات ،ستخرج للوجود قريبا بعدما قررت الحكومة في اجتماعها األخير جرد االعتمادات المالية
إلنجاز هذا المشروع بما يناهز  60مليار سنتيم سنويا.
وأوردت "األخبار" في عدد الغد ،أن مجلسي البرلمان قررا تشكيل شركة مساهمة مشتركة بينهما يعهد لها باكتراء
مقر للقناة البرلمانية قرب مسرح محمد الخامس بالرباط بقيمة  24مليونا شهريا ،وهي نفس البناية التي كانت
مخصصة الحتضان الوكالة الوطنية لتنمية األقاليم الصحراوية.

سوء تدبير حكومي يهدد األمن المائي
نمر إلى يومية "الصباح" التي أوردت أن تسريبات من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ،كشفت أن قطاع
بناء السدود الموضوع تحت وصاية مديرية
التجهيزات المائية ،يعيش أزمة سيكون لها حتما وقع خطير على األمن المائي بالبالد ،عكس الوعود التي قطعها
الوزير والتي تكاد تبقى حبرا على ورق ،في ظل غياب الكفاءة المطلوبة لتفعيل سياسة السدود التي لطالما كانت
فخرا للمملكة في جميع المحافل الدولية وعلمت "الصباح" أن الرأي ا لسائد في المديرية يذهب في اتجاه اإلقرار
بسقوط المدير الجديد في األخطاء نفسها التي أسقطت
كاتبة الدولة السابقة في الماء ،وأنه كرس االختالالت المرصودة وزاد في منسوب سوء تدبير الصفقات بتمديد
مدة إنجاز السدود والتأخير في األداء.

الرباط تحارب السيارات المحتلة للملك العمومي

ومن نفس الصحيفة نقرأ أن محمد اليعقوبي ،والي جهة الرباط سال القنيطرة ،لم يتمكن من تحرير الملك العمومي،

من مئات سيارات المؤسسات العمومية ،التي احتلت كل األرصفة بأزقة وشوارع العاصمة في تحد سافر للقانون.

وأوردت اليومية أن المارة لم يعد بإمكانهم التحرك وسط السيارات ،رغم وجود مآرب تحت أرضية على قلتها ولغياب

مستثمرين يخصصون عمارات لهذا الغرض ،فيما فرض أعوان السلطة على التجار عدم وضع بضاعتهم في
األرصفة ،وإبعاد باعة جائلين عن الرصيف ،بعدما اشتكى تجار المحالت الكبرى ،ما أثار االحتجاج.

مجلس بوعياش يسابق الزمن من أجل عفو ملكي جديد لمعتقلي حراك الريف
قالت "أخبار اليوم" المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يسابق الزمن من أجل عفو ملكي جديد لمعتقلي حراك الريف
في عيد العرش المقبل ،لكن مصادر قالت ألخبار اليوم" إن هناك صعوبات تواجه المبادرة بسبب تحفظ جهات

أخرى.

وحسب اليومية  ،المجلس الوطني ،وبمبادرة من رئيسته أمينة بوعياش ،أعلن عنها في أبريل الماضي ،وتسعى
إلى االستماع إلى عائالت المعتقلين ،وكذا أبنائهم من المسجونين في سجون متفرقة بالمملكة ،كما استمعت إلى
هيئات مدنية مثل لجنة الحسيمة للدفاع والمطالبة بإطالق معتقلي حراك الريف ،وجمعية ثافرا" والمبادرة المدنية
من أجل الريف.

إحالة  4قضاة على المجلس التأديبي بسبب تدوينات
أوردت يومية "أخبار اليوم" أن المجلس األعلى للسلطة القضائية أحال أربعة قضاة أعضاء نادي قضاة المغرب
على المجلس التأديبي ،حيث عين مقررا لمباشرة المسطرة التأديبية ،من أجل ما نسب إليهم من إخالل بواجب
التحفظ على خلفية اعدة تدوينات نشرت في صفحة نادي قضاة المغرب على موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك.
اليومية كشفت أن من بين التدوينات التي أحيل بسببها القضاة على المجلس التأديبي ،تدوينة نائب وكيل الملك

بمدينة العيون ،الذي انتقد فيها الفوارق الطبقية بين القضاة والتضييق على حرية التعبير.

اتصال هاتفي بين محمد السادس ومحمد بن زايد
قالت يومية األحداث المغربية ،أن اتصاال هاتفيا بين الملك محمد السادس ومحمد بن زايد ولي عهد االمارات
أعاد الدفء للعالقات األماراتية المغربية ،منذ األزمة الدبلوماسية التي عرفها البلدان.
وأوردت اليومية ،أن محمد بن زايد وحسب تغريدة على صفحته بالتويتر قال "محمد بن زايد يتلقى اتصاال هاتفيا

من ملك المغرب محمد السادس ..جرى خالله بحث العالقات األخوية بين البلدين وسبل تنميتها ،إضافة إلى
تطورات االحداث التي تشهدها المنطقة وعدد من القضايا التي تهم البلدين".

مدير وكالة مراكش أمام قاضي التحقيق

نشرت يومية "األحداث المغربية" أن ردهات محكمة االستئناف بمراكش عرفت إجراءات أمنية مشددة وجو من
االستنفار إثر استقبال "خالد ويا" المدير العام للوكالة الحضرية بمراكش ،الذي حل مخفو ًرا بعناصر الفرقة الوطنية
للشرطة القضائية قادما من الدار البيضاء حيث أجريت كل فصول األبحاث والتحريات ،بعد ضبطه متلبسا بتسلم

مبلغ مالي ضخم على سبيل االرتشاء.
وحسب ذات الصحيفة ،بدا المتهم في حالة ارتباك شديد أثناء اقتياده صوب مقر النيابة العامة ،حيث تطلب األمر
بضع ساعات قبل إحالته على قاضي التحقيق.

شارات حمراء بمجلس المستشارين
قالت يومية "المساء"أن موظفو مجلس المستشارين خاضوا سلسلة من االحتجاجات انطلقت ،صباح أمس االثنين،
إذ من المنتظر أن تشمل وقفات احتجاجية أمام مجلس المستشارين واالستمرار أسبوعا في حمل الشارة الحمراء.
وحسب ذات اليومية ،فقد تبين أن قرار خوض المعارك االحتجاجية لموظفي مجلس المستشارين خالل شهر
يوليوز بررته النقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين بتعطيل مكتب مجلس المستشارين آليات الحوار مع
المكتب التنفيذي للنقابة لعدة شهور ،بعد أن بادر مجلس المستشارين إلى انتداب لجنة لفتح الحوار ممثلي
الموظفين وتسليمهم إلدارة مجلس المستشارين لفا يتضمن جميع المطالب االجتماعية والمادية للشغيلة .الملف
المطلبي حسب بالغ ا لنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين أكد على ترحيب رئاسة المجلس بخلق حوار
اجتماعي وتثمينه منهجية تعاطي مجلس المستشارين مع الملف المطلبي للشغيلة.

وزارة التربية تتجه إلى العودة إلى نظام الباكلوريا القديم
كشفت يومية "المساء" أنه وبعد خمس سنوات فقط من الشروع في تطبيقه ،يكشف مصدر مسؤول أن وزارة
التربية الوطنية تتجه إلى إلغاء نظام المسالك في الباكلوريا من أجل العودة إلى النظام القديم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "المساء" ،فإن الوزارة بصدد مراجعة شاملة لنظام الباكلوريا ،ووضع

اللمسات النهائية قبل اتخاذ القرار النهائي الذي سيجعل تالميذ الباكلوريا يتخلون عن متاهة المسالك التي تم

إقرارها في وقت سابق ،بدعوى توسيع العرض التربوي.

