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 املوجـز امطحفـي
    

 3528 يناير 37 الأربؼاء 
 

 دويل بنم

ــادت ــة أأف ــار يومي ــة اههن ــم نأأ  املغربي ــد  ادلويل امبن ــات ك ــادمة مؼطي ــم مســوتو  حــول ض  ثؼو

ـــ  ـــة امتالمي ـــن ،املغارب ـــاج ثب ـــي امنت ـــا ام ـــ  حللي ـــام  امطـــف ثالمي ـــدادي امث ػ ـــيات، يف ا   امرايض

 وشــ ل الأوســ  امرشــ  منطلــة يف نتيجــة أأســوء اثمــ  ػــى حطــووا اذليــ  امؼامليــة، املؼــايري حســ 

   املتحدة. ال مارات يف مؼدل أأفضل جسل حن يف غ ن، وسوطنة امكويت م  لك خوف افريليا

 احتجاجات

ػالمية وركة الاشرتايك الاحتاد يومية نرشت  خالميا كدمت املتدربن امطوبة احتجاجات غ  ا 

 امزتا  أأي م  اخلاص املطاع متوص يف حرصهتا وامي ،هتماحتجاجا اندلع وراء اكنت امي الأسوباب

 درمه، مويون 282 ادلوةل مزيانية لكف اذلي امؼويا امشيادات حاميل امشوباب ثأأىيل خمرجات بتوظيف

دماج يمت مل حي  اجلامؼات، خرجي م  احمليطن وػى امؼمومية املدرسة أأطر ػى الاغامتد يف واسومتراره  ا 

 .3524 سونة مؤىيل م  4055 أأضل م  مؤىال 86 سو 

مزا  ثتدخل أأن بدل احلكومة أأن وأأضافت  برانمج م  املؤىون اكفة بتوظيف اخلاص املطاع اب 

طار أ لف 25 تكوي   ل اذلي امتكوي  غ  امتوظيف فطل مرسو  واسوتطدرت املوف طوت تربوي، ا 
 .اميومية نظر يف امبتة هل مربر

 امطوبة غ  ممثون بن ينؼلد أأن املرثل  م  ملاء أأن امتجديد يومية أأشارت ضةل، ذي سويا  ويف

 امرتبية وزارة غ  ممثوون انولاء حيرض أأن مرحجة امللرتح، ػى اههنايئ امرد متسوميو اجلية ووايل املتدربن

 .اموطنية

 ا سلاط مبطو  امتشب  حنو يسري امؼا  امتوجو أأن نويومية امتنسويلية ابمس متحدث وأأند

 .حمدد سلف بدون احلكومة مع ومسؤول جاد حوار بفتح واملطامبة وكطؼي هنايئ بشلك املرسومن
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 حوار

ـــو حـــوار يف وامتكـــوي  امرتبيـــة جمـــال يف امبـــاح ن أأحـــد أأنـــد  ػـــى ،امؼـــم يوميـــة ومؼـــ أأجرث

ــع رضورة ــدة وض ــة ػ ــة ثدبريي ــلك مرجؼي ــدبري م ــ  ث ــداب م ــة ريامت ــة، الأومي ــرض امللرتح ــع بغ ــل ثتب  ثفؼي

رســاء لأنشــطتو، وال جــرايئ امنظــري امتــأأطري ثضــب  رييــةثدب ػــدة هوضــع امتــدابري،  وفــر  جلــ  وا 

ــادة ــع كي ــدابري وثتب ــة ذات امت ــزاي الأومي ــا، وهجــواي مرن كوميي ــ ز وا  ـوع ػــى والارت ــة املؤسســة مرشـ  ك مي

 امرؤيـــة ملتضـــيات مـــع انســـجاما امتؼومييـــة، املؤسســـات ضـــؼيد ػـــى الأومويـــة ذات امتـــدابري لأجـــرأأة

 املؤسسة. مرشوع أأمهية ػى أأندت امي الاسرتاثيجية

 حطيةل

ـت  3523 نــونرب يف امــوزارة غــ  امطــادرة اموثيلــة مضــمون ،الاشــرتايك الاحتــاد يوميــة نرشـ

ــول ــوري  مــ  انطالكــا ،املطــاغي الاجامتغــي احلــوار ثفؼيــل حطــيةل ح  38 اثفــا  حمــور : اثنــن حم

 .3523 يناير فاحت بؼد ما جنازاتا  و  3522 أأبريل

 هجات

 حـــول بوملـــان فــاس هجـــة أأاكدمييـــة نظمتــو اذلي ادلرايس اميـــو  أأشـــغال امؼــم، يوميـــة واهبــت

ــوير ومراحــل مهنجيــة حيــ  مــ  "مســار" منظومــة  وامتتبــع امليــادة ومــؤتات امرابــع، املكــون ثط

 وامنياابت. والأاكدميية امتؼوميية املؤسسات مسوتو  ػى

ـ  اجليــة أأاكدمييــة نظمتــو اذلي اجليــوي انولــاء اجلريــدة ذات واهبــت نــ  رســاء حــول كيةامرشـ  ا 

جناز" مربانمج اجليوية امتنسويق جلنة  ".املغرب ا 

 مجؼيـــة نظمتـــو اذلي املفتـــوح انولـــاء أأشـــغال الاشـــرتايك الاحتـــاد يوميـــة اتبؼـــت هجهتـــا، ومـــ 

 املغربيــة، املدرســة يف امرتبــوي وامتجديــد املنــاج ختطــي  حــول خبنيفــرة نوتؼوــم الاجامتغيــة الأغــ ل

 بنؼمو. وأأمحد ادلرجي دمحم ادلنتور م  لك أأطره واذلي

 نظر وهجة

ــا ــود ضــاح  دػ ــدي " مع ــاء ح ــة "الأربؼ ــم بيومي ــاابت ،امؼ ــ  ا ىل امنل ــا مؼ ــة أأدوارى  امتارخيي

ــتح ــاش بف ــع نل ــة م ــدرب امطوب ــق يف ناملت ــاد أأف جي ــل ا  ــف ح ــي نومو ــريا ،املطو ــا أأن مش ــو  رىاانهت  ل امي
ــل ــاانت غــ  ثل ــاػون امليمتــن لك رى ــ  ابملطــاع، واملشــوتغون وامف ــوتكون ن ــدا امتحــاان س ــم جدي  نوتؼو

 واملؼيلات. ال هراىات جتاوز أأجل م  املغريب

 ســـو م  حتـــت الأفـــق، يف ثوـــوح بـــدأأت امنلـــاابت جتـــاوز مالمـــح أأن امؼمـــود ضـــاح  ويـــر 

ـــف ـــي امزني ـــل امتنظمي ـــان يف وامرتى ـــص اذلي امبني ـــ  كو ـــا م ـــا،ا احلـــدود ا ىل ج ىريهت ـــ  دلني ـــة وم  ثل

ههيا. املنتسوبن  ا 


