افتتاح الدورة البرملانية يوم اجلمعة
وسط توقعات تعلق عليها الكثير من
الرهانات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والتشريعية
األخ كوسكوس :الفريق احلركي
مبجلس املستشارين منسجم وال يقوم
بأية حملة استباقية وسينضبط ملا
سيسفر عنه اجتماع أمناء األغلبية
صليحة بجراف
فند األخ حميد كوسكوس ،اخلليفة الثالث لرئيس مجلس
املستشارين ،ما تداولته بعض الصحف الصادرة أمس األربعاء 10
أكتوبر  ،2018بخصوص خوضه حلملة استباقية لفائدة ترشيح
عبد الصمد قيوح لرئاسة مجلس املستشارين ،قائال  « :نحن ال
نخوض أي حملة استباقية لدعم مرشح على حساب آخر».

حمدا هلل على �سالمة
�أخينا علي �أ�شبان
لسان حزب الحركة الشعبية
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خضع األخ علي أشبان ،مدير نشر يومية
«احل��رك��ة» ،أول م��ن أم��س ال�ث�لاث��اء ،لعملية
جراحية بإحدى مصحات متارة ،كللت ،ولله
احلمد ،بالنجاح.
وإذ نشكر الله على جناح العملية ،نتمنى
لألخ أشبان الشفاء العاجل واسترداد عافيته
وحيويته املعهودة ملواصلة مهامه اإلعالمية
والنضالية بني أفراد أسرته في «احلركة».

مشروع قانون مالية ... 2019

انتظارات اجتماعية ذات طابع استعجالي

محمد مشهوري

مهمة جد أساسية وعلى درجة
ك��ب��ي��رة م���ن األه���م���ي���ة ف���ي انتظار
احلكومة خالل األيام القليلة املقبلة،
ويتعلق األم��ر هنا بوضع مشروع
قانون مالي «استثنائي « برسم سنة
.2019
االس��ت��ث��ن��اء ف���ي ه����ذه احل���ال���ة ال
يحمل طابع التهويل أو الدعوة إلى
البحث عن املستحيل ،ولكنه تعبير
عن حتفيز وشحذ همة املسؤولني
لكي ي��ح��ددوا ،مبنطق العقل ومن
منظور واقعي  ،األولويات احلقيقية

للسياسات العمومية.
ف�������ع���ل���ا ،ح�����م�����ل�����ت امل�������ذك�������رة
التأطيرية ملشروع ق��ان��ون املالية،
ال���ت���ي وج���ه���ه���ا رئ���ي���س احلكومة
ل��ل��وزراء ،مسحة أمل ونبرة تفاؤل،
على الرغم من أن للسياسة وللتدبير
شروطا وق��واع��د تتجاوز التمني،
وت��س��ت��ل��زم إرادة حقيقية لتحقيق
التقدم املنشود والتنمية املستدامة
املبتغاة.
أكيد أن الظرفية العاملية ليست
بالسهلة ،وثمة احتماالت بارتفاع
م��ف��اج��ئ لتكلفة ال���ط���اق���ة ،م���ع ما
سيترتب عن ذلك من ارتفاع لألسعار
وإن��ه��اك للقدرة الشرائية للفئات

احمل������دودة ال���دخ���ل وإث���ق���ال لكاهل
امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ،لكن مع
ذل��ك  ،تظل احلكومة مطالبة ببذل
مجهودات مضاعفة حتفظ التماسك
االجتماعي وتصون في الوقت ذاته
التوازنات املاكرو -اقتصادية.
ال يختلف اث��ن��ان ف��ي تشخيص
واق��ع املجتمع املغربي ،ال��ذي عرف
وال ي��زال يعرف حت��والت متسارعة
س��م��ت��ه��ا األس���اس���ي���ة ت��غ��ي��ر طبيعة
حاجيات وان��ت��ظ��ارات املغاربة ،في
ظل انفتاحهم على العالم.
هذا الواقع يستدعي من احلكومة
وه�����ي ت���ض���ع ت���ف���اص���ي���ل م���ش���روع
القانون املالي  ،2019جعل اجلانب

االج���ت���م���اع���ي أول����وي����ة األول����وي����ات
واستحضار مضامني اخلطب امللكية
السامية خالل اآلونة األخيرة ،التي
قدمت التشخيص ورسمت خارطة
الطريق البتكار احل��ل��ول ،من خالل
اإلق������دام ع��ل��ى ت��داب��ي��ر وإج������راءات
تزاوج بني مواصلة األوراش الكبرى
املهيكلة وتلبية حاجيات املواطنات
واملواطنني االجتماعية في مجاالت
الصحة والتعليم والسكن والشغل
واحلماية االجتماعية ،علما بأن أول
شروط إجناز ذلك يكمن في حتقيق
العدالة املجالية.
فليكن خير البر عاجله وفي
ذلك فليتنافس المتنافسون.

بخصوص قضية الصحراء المغربية

وأض��اف األخ كوسكوس في تصريح لـ «احلركة» ،أن «الفريق
احلركي مبجلس املستشارين ،يعمل في انسجام تام وال يخوض
أي حملة استباقية ،وننتظر ما سيسفر عنه اجتماع أمناء األغلبية
مساء ( أمس) األربعاء».
وتابع األخ كوسكوس « قرار األغلبية يلزمنا جميعا ،وسننضبط
ل��ه ول��ي��س ه��ن��اك أي ان��ق��س��ام داخ���ل ال��ف��ري��ق احل��رك��ي مبجلس
املستشارين».
ولم يفت اخلليفة الثالث ملجلس املستشارين التذكير بأن الفريق
احلركي جتمعه عالقات تعاون واحترام مع اجلميع ،ولن يخرج عن
سياق ما سيسفر عنه اجتماع أمناء األغلبية.
جت��در اإلش���ارة إل��ى أن��ه ينتظر أن يفتتح جاللة امللك محمد
ال��س��ادس ي��وم اجلمعة  12أك��ت��وب��ر  ،2018ال����دورة األول���ى من
السنة التشريعية برسم  ،2019/2018طبقا ملقتضيات الفصل
اخلامس والستون من الدستور ،وسط توقعات بدورة مهمة تعلق
عليها الكثير من الرهانات االقتصادية واالجتماعية والسياسية
والتشريعية.
وما مييز الدخول البرملاني اجلديد ،والذي سينطلق باخلطاب
امللكي ،باعتباره محددا ملجموعة من السياسات العمومية ،وموجها
للبرملان واحل��ك��وم��ة بهدف وض��ع أول��وي��ات م��ح��ددة ف��ي مجاالت
معينة ،ع�لاوة على انتخاب رئيس جديد ملجلس املستشارين
وجتديد هياكل هذا األخير ،بعد بلوغ نصف الوالية التشريعية،
حيث سيكون لذلك تأثير على أداء الغرفة الثانية كما سيكون له
انعكاس مستوى مجلس النواب في ما يتعلق بالتشريع والرقابة
على عمل احلكومة.

ألسباب مرضية

وزارة التربية الوطنية تفتح
باب تقدمي طلبات االنتقال

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي
والبحث العلمي ،قطاع التربية الوطنية ،أنها فتحت باب املشاركة
ف��ي عملية معاجلة طلبات االن��ت��ق��ال ألس��ب��اب مرضية اخلاصة
باملوسم الدراسي .2020-2019
وح��س��ب ب�لاغ ل���ل���وزارة ،ي��ش��ارك ف��ي ه��ذه العملية موظفات
وموظفو ال��وزارة وأطر األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين
الذين يتوفرون على ملف صحي يؤكد إصابتهم أو زوجاتهم أو
أح��د أبنائهم أو والديهم مب��رض خطير أو مستعص أو مزمن
يستدعي ضرورة تتبع العالج مبركز استشفائي.
وأوضح البالغ أنه على املترشحني اإلدالء بطلبات املشاركة
مرفوقة بامللفات الصحية وبشهادة الكفالة بالنسبة للوالد (ة)
املصاب (ة) باملرض لرؤساء املؤسسات إلبداء رأيهم فيها وإحالتها
على املديريات اإلقليمية قبل تاريخ  12أكتوبر  ،2018والتي تبدي
رأيها فيها وحتيلها على مصالح األكادمييات اجلهوية للتربية
والتكوين ،قبل تاريخ  16أكتوبر .2018
وأشار إلى أن األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين ستوافي
قسم احلركات االنتقالية مبديرية املوارد البشرية وتكوين األطر،
عن طريق البريد احمل��م��ول ،بقرص مغناطيسي يتضمن الئحة
بأسماء املعنيات واملعنيني باألمر ومبلفاتهم قبل  22أكتوبر ،2018
لعرضها على جلنة طبية تابعة لوزارة الصحة من أجل دراستها
والبت فيها بعد استدعاء املعنيني باألمر للحضور شخصيا وفق
جدولة زمنية يتم حتديدها الحقا.

جتمع «سيالك» يجدد «دعمه » للجهود األممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي

ج����دد جت��م��ع دول أم���ري���ك���ا الالتينية
ومنطقة ال��ب��ح��ر ال��ك��اري��ب��ي (س���ي�ل�اك) ،أول
أم�����س ،أم�����ام ال��ل��ج��ن��ة ال���راب���ع���ة للجمعية
العامة لألمم املتحدة ،تأكيد «دعمه القوي»
جلهود األمم املتحدة الرامية إل��ى التوصل
إل���ى «ح���ل س��ي��اس��ي ع����ادل ودائ�����م ومقبول
م��ن األط����راف» لقضية ال��ص��ح��راء املغربية.
وأك��د سفير السلفادور ل��دى األمم املتحدة،
روبن أرماندو إسكاالنتي ،وال��ذي كان يدلي

ب��ت��ص��ري��ح ب��اس��م ب��ل��دان ال��ت��ج��م��ع اإلقليمي
ال���ذي يضم  33ب��ل��دا م��ن أم��ري��ك��ا الالتينية
وم���ن م��ج��م��وع��ة ال��ك��اري��ب��ي (ك���اري���ك���وم) ،أن
سيالك «يواصل دعمه القوي جلهود األمني
العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل
إل����ى ح���ل س��ي��اس��ي ع�����ادل ودائ�����م ومقبول
م��ن األط����راف» لقضية ال��ص��ح��راء املغربية.
وشدد إسكاالنتي على أن « جتمع دول أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يأمل،

ب��ه��ذا اخل���ص���وص ،وب��ال��ن��ظ��ر إل���ى اجلوالت
األربع من املفاوضات واالجتماعات الرسمية
ال��ت��ي ان��ع��ق��دت حتى اآلن ،ف��ي أن تتواصل
اجلهود املتعددة األطراف الرامية إلى الدفع
مبفاوضات أكثر كثافة وأعمق بني األطراف،
حتت رعاية األمني العام ومبعوثه الشخصي،
وفقا للقانون الدولي ومبوجب قرارات مجلس
األمن ذات الصلة ( )...التي تروم إيجاد حل
نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده».

عزيمان يؤكد خالل افتتاح ندوة في موضوع «االبتكار التربوي ودينامية اإلصالح بالمغرب»:

تنمية ثقافة االبتكار لدى الفاعل التربوي تنعكس على جودة التعليم

أكد رئيس املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،
عمر ع��زمي��ان ،أول أم��س ،بالرباط ،أن تنمية ثقافة االبتكار لدى
الفاعل التربوي تنعكس على جودة التعليم ومتانة املكتسبات لدى
املتعلم.
وأوض����ح ع��زمي��ان ف��ي كلمة خ�ل�ال اف��ت��ت��اح ن���دوة ف��ي موضوع
«االبتكار التربوي ودينامية اإلص�لاح باملغرب» ،أن ثقافة االبتكار
متكن املتعلم من توظيف طاقاته وقدراته على االب��داع واالبتكار،
تفكيرا وممارسة .وأضاف أن هذه الندوة تعد مناسبة لتدقيق دالالت
املفاهيم والتصورات والتعريف برهانات االبتكار وتقييم آثاره في
االرت��ق��اء مبختلف مكونات املنظومة التربوية وبوظائفها  ،وهي
أيضا فرصة خصبة لتبادل التجارب واملمارسات الدولية في هذا
املجال مبرزا أن املجلس على إدراك تام بأهمية االبتكار في إذكاء
ومواكبة التحوالت البيداغوجية والتربوية  ،وب��ال��دور احملوري
لتشجيع املبادرات واملمارسات املبتكرة وتعميم فائدتها على الفاعلني
التربويني واملتعلمني

ص.2

بميناء طنجة المتوسط

حجز مبالغ
مالية بالعملة
الصعبة وأجهزة
إلكترونية مهربة

متكنت عناصر اجل��م��ارك مبيناء
ط��ن��ج��ة امل���ت���وس���ط ،خ��ل�ال عمليتني
منفصلتني أول أم���س ، ،م��ن حجز
مبالغ مالية بالعملة الصعبة وأجهزة
إلكترونية مهربة.
وأف��اد مصدر جمركي أن عناصر
اجلمارك متكنت خالل عملية أولى من
ضبط  20ألف أورو كان أحد املغاربة
املقيمني بإسبانيا ي��ح��اول إدخالها
إل��ى ال��ت��راب الوطني دون التصريح
لدى إدارة اجلمارك والضرائب غير
املباشرة ،موضحا أن املبلغ املالي كان
مدسوسا وسط أمتعة املعني باألمر.
وفي عملية ثانية ،حجزت عناصر
اجل��م��ارك ل��دى م��واط��ن مغربي مقيم
ب���اخل���ارج  133ه��ات��ف��ا ع��ادي��ا و 50
هاتفا ذكيا مستعمال و 7حواسيب
لوحية ك��ان��ت مدسوسة ف��ي حقائب
على م�تن س��ي��ارة مرقمة بإسبانيا،
مبرزا أن املعني باألمر متت إحالته
ع��ل��ى ال��ش��رط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة لتعميق
البحث في املوضوع.
يذكر أن عناصر اجلمارك كانت قد
أحبطت ،بحر األسبوع املاضي ،عدة
عمليات لتهريب حوالي  870هاتفا
ذك��ي��ا دون ال��ت��ص��ري��ح ل���دى اجلهات
املعنية.

تحظى بإشادة من المجتمع الدولي

جهود املغرب للحفاظ على السالم في إفريقيا

قالت صحيفة (ليكونوميست دو فاسو) البوركنابية
إن جهود اململكة املغربية في مجال احلفاظ وتوطيد
السالم في أفريقيا حتظى بإشادة من املجتمع الدولي .
وذك���رت الصحيفة  ،ف��ي ع��دده��ا ال��ص��ادر أول أمس،
بانخراط املغرب بشكل كامل في هذا املجال إذ يعد البلد
الرابع عشر املساهم بالقبعات الزرق في العالم من خالل
 1605جندي مغربي في بعثات حفظ السالم في جمهورية
أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،
مبرزة أن هذا احلضور يعكس التزام اململكة بالسالم.

من جهة أخ��رى  ،أك��دت الصحيفة أن اجلهود التي
يبذلها امل��غ��رب  ،بقيادة صاحب اجل�لال��ة امللك محمد
السادس  ،بخصوص الهجرة تهدف إلى ضبط أفضل
للتدفقات وف��ق م��ق��ارب��ة م��س��ؤول��ة وش��ج��اع��ة  ،مسجلة
انخراط اململكة أيضا في عملية تعزيز التكامل اإلقليمي.
فتحت عنوان «كيف ينسج املغرب حضوره في إفريقيا:
منطق فعال لعالقات تقوم على امل��ل��م��وس»  ،اعتبرت
الصحيفة أن هذا االندماج سيسرع في إنشاء منطقة افريقية
للتجارة احلرة  ،التي مت التوقيع عليها في كيغالي في

مارس املاضي  ،مضيفة أن  49دولة وقعت باألحرف األولى
على هذه االتفاقية التي صادقت عليها حتى اآلن  8دول.
وسجلت الصحيفة أن لدى املغرب في ظل هذه الدينامية
 ،آف��اق جديدة في ش��رق وجنوب إفريقيا  ،مضيفة أن
االنفتاح على ه��ذه املناطق أضحى حقيقة  .وتوقفت
الصحيفة في هذا الصدد  ،عند فتح اململكة سفارتني
بكل من تنزانيا وموزامبيق مشيرة إلى إطالق العشرات
من املشاريع ذات األثر االيجابي القوي خالل الزيارات
امللكية الثيوبيا ومدغشقر ورواندا وتنزانيا وزامبيا.

