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يف رد األخ أمزازي على أسئلة الفرق الربملانية بمجلس النواب

األخ أمزازي يعتبر اجلامعة قلعة للفكر ومنبرا للحرية والرأي وليس فضاء ملمارسة
العنف ويؤكد تقليص عدد التالميذ املنقطعني عن الدراسة في العالم القروي

ويكشف استراتيجية الوزارة لضمان تكافؤ الفرص بين تالميذ القطاع العام والخاص

الرباط  /صليحة بجراف

رفض استغالل الجامعة
ملمارسة العنف
أك��د األخ سعيد أم����زازي ،وزير
التربية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العالي والبحث العلمي
االثنني بالرباط ،رفضه استغالل
اجل���ام���ع���ة مل���م���ارس���ة ال��ع��ن��ف أو
مناهضة التعدد الثقافي والفكري.
األخ األم����زازي ،ف��ي معرض رده
على س��ؤال إح��اط��ة ح��ول «مذكرة
وزي���ر التربية الوطنية املوجهة
ل��رؤس��اء اجل��ام��ع��ات مل��ن��ع تنظيم
ال��ت��ظ��اه��رات ك��ي��ف��م��ا ك���ان نوعها
مب��راف��ق امل��ؤس��س��ات اجلامعية»
مبجلس ال��ن��واب ،ق��ال« :اجلامعة
قلعة للفكر ومنبرا للحرية والرأي
ول��ي��س ف��ض��اء مل��م��ارس��ة العنف»،
م���ض���ي���ف���ا« :خ��ل�اف����ا للتأويالت
اخل��اط��ئ��ة مل��ض��م��ون امل���ذك���رة ،فإن
ال����وزارة تشجع اجل��ام��ع��ات على
تنظيم كل األنشطة املنفتحة على

في إطار رؤية قائمة على احلوار
التعدد الفكري».
وت��اب��ع األخ أم���زازي أن املذكرة ال��ف��ك��ري واح��ت��رام ح��ري��ة اإلب���داع
التي أصدرتها الوزارة جاءت بعد واح��ت��رام البعد الثقافي والفني
سلسلة من األحداث املؤسفة التي لكل طرف.
شهدها احلرم اجلامعي ،ولتفادي
بعض األنشطة التي ال حتترم قيم
احل����رم اجل��ام��ع��ي وال��ت��ي تسبب
أحيانا م��ش��ادات ومواجهات بني
الفصائل الطالبية».
وزير التربية الوطنية والتكوين
املهني والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الذي أشار إلى أن املذكرة،
تسعى ب��األس��اس إل��ى ال��دف��اع عن وبخصوص انقطاع تالميذ العلم
احلرم اجلامعي ودعم كل املبادرات ال��ق��روي ع��ن ال���دراس���ة ،أك���د األخ
اجل���ادة وال��ه��ادف��ة ،وال عالقة لها أمزازي أن  5في املائة من التالميذ
بالتضييق على احلريات املكفولة ف���ي ال���ع���ال���م ال����ق����روي ي���غ���ادرون
داخ��ل اجلامعة املغربية في إطار مدراسهم ،مشيرا إلى ان الوزارة
استقالليتها ،أب��رز أنها تكتسي بصدد اإلشتغال على ان تنزل هذه
طابعا احترازيا ،وستؤطر األنشطة النسبة إل��ى  1في املائة في سنة
العلمية التي تستجيب لتطلعات . 2024
الطلبة والباحثني وتعيد االعتبار
ملبادرات األساتذة الباحثني ،وجعل
إدارات امل���ؤس���س���ات اجلامعية
واجل��ام��ع��ات ال��داع��م األول لهذه
األنشطة ماديا وتنظيميا عالوة
ع��ل��ى دع����م امل����ب����ادرات الطالبية م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،وبخصوص
وجعلها هادفة ومفتوحة للجميع ،ع���ت���ب���ات ال���ق���ب���ول ف����ي املعاهد

5يف املائة من التالميذ
يف العالم القروي
ينقطعون عن الدراسة

عتبات القبول
يف املعاهد العليا

ال��ع��ل��ي��ا،ال��ذي ت���ق���دم ب���ه الفريق
احلركي مبجلس النواب ،قال األخ
أمزازي «مت تخفيض عتبة الولوج
إلى بعض املباريات ،منها مباريات
ال��ط��ب ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال حتى
يرتفع عدد املترشحني» ،موضحا
أن الوزارة تعمل على خلق املزيد
من مؤسسات االستقطاب احملدود

وض��م��ان تغطية مجالية متنوعة
لها.
وب���ع���د أن س���ج���ل ال�����وزي�����رأن
املشكل ليس ف��ي العتبة لكن في
ع���دد م��ؤس��س��ات التعليم العالي
ذات االس��ت��ق��ط��اب احمل����دود ،أبرز
م��ج��ه��ودات ال������وزارة ل��ل��رف��ع من
عددها ،قائال« :انتقلنا من  19ألف

مؤسسة إلى  28ألف»  ،وبالنسبة
ل���ل���ول���وج ل��ل��م��ع��اه��د وامل�������دارس
العليا يتم احتساب املعدل العام
ف��ي ال��س��ن��ة األول����ى وال��ث��ان��ي��ة من
الباكالوريا وليس نقطة املراقبة
العامة كما ي��ش��اع ،حتى يحصل
تكافؤ للفرض بني تالميذ القطاع
العام واخلاص.

خالل جلسة عمومية مشرتكة بني مجلسي النواب واملستشارين خصصت لتقديم الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة

العثماني :احلصيلة املرحلية مشرفة وتشتت األغلبية احلكومية لن يتحقق

الرباط /ص.ب

اعتبرسعد الدين العثماني ،رئيس
احلكومة ،االثنني بالرباط  ،احلصيلة
املرحلية للعمل احلكومي« ،مشرفة».
وأب������رز ال��ع��ث��م��ان��ي ،خ��ل�ال جلسة
ع��م��وم��ي��ة م��ش��ت��رك��ة ب��ي�ن مجلسي
النواب واملستشارين ،طبقا للفصل
 101م��ن الدستورخصصت لتقدمي
احلصيلة املرحلية لعمل احلكومة ،أن
«احلكومة ،خالل السنتني املاضيتني،
قامت بالعديد من األوراش ،كما أطلقت
إصالحات وصادقت على العديد من
التشريعات التي كانت تنتظر منذ
عدة عقود ،وبوتيرة غير مسبوقة منذ
ع��ق��ود» ،ق��ائ�لا«:إن املعطيات املرقمة
تعطي ص��ورة واضحة عن إجنازات
احلكومة خالل هذه الفترة».
ال��ع��ث��م��ان��ي ،ال���ذي ت��وق��ف ع��ن��د عدد
م��ن األوراش واإلص�ل�اح���ات الكبرى

واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي حظيت
بعناية ودع��م جاللة امللك محمد
ال����س����ادس ،م���ن ق��ب��ي��ل الطاقات
املتجددة وامل��اء وإص�لاح املراكز
اجل��ه��وي��ة لالستثمار والبرامج
االجتماعية والتعليم والتكوين
امل���ه���ن���ي وال���ص���ح���ة وال���ف�ل�اح���ة،
مشددا على أن هذا الدعم امللكي
ك����ان ل���ه دور ك��ب��ي��ر ف���ي إس����راع
إخ����راج اإلص�ل�اح���ات والبرامج
وإجناحها ،لم يفته توجيه رسالة
قوية ملنتقدي التحالف احلكومي،
قائال«:تشتت األغلبية احلكومية
لن يتحقق إن شاء الله ،والتحالف
احل��ك��وم��ي م��ت��م��اس��ك» ،مضيفا
«بالرغم من االختالفات الواضحة
ف��ي املرجعيات ،وره��ان��ات ك��ل حزب
على ح��دة م��ن أح���زاب األغلبية ،فإن
هناك انسجاما بني األح��زاب املكونة
للحكومة وه��و م��ا أث��ر إي��ج��اب��ا على
العمل احلكومي ،وزاده توازنا».

وب��ع��د أن أب���رز أن���ه ل��و ال التوافق
واالن���س���ج���ام ب�ي�ن م��ك��ون��ات أح����زاب
األغ��ل��ب��ي��ة م���ا اس��ت��ط��ع��ت احلكومة
إخ��راج مشاريع هيكلية كبرى ،الفت
أيضا إل��ى أن «ه��ذه املرحلة شهدت
تعثرا في بعض األوراش وتعبيرات

احتجاجية ،استلزمت من احلكومة
مقاربة خاصة ،أعطيت فيها األولوية
لإلجناز على أرض الواقع ومعاجلة
األس��ب��اب وإي��ج��اد احللول العملية»،
مشيرا ،على سبيل املثال ،إلى ملفات
احلسيمة وجرادة ،وأطر األكادمييات

اجل���ه���وي���ة ل��ل��ت��رب��ي��ة والتكوين،
وت��ن��زي��ل اإلج��������راءات الضريبية
املتعلقة بالتجار ،ق��ائ�لا« :بالرغم
من املجهودات املبذولة ،والنتائج
امل��س��ج��ل��ة ،ف���إن احل��ك��وم��ة تتطلع
لتحقيق املزيد خالل نصف الوالية
املتبقية ،السيما من أجل استكمال
ال����وف����اء ب���ال���ت���زام���ات البرنامج
احلكومي ،وكذا العمل على جتاوز
ال��ت��ح��دي��ات وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ال
زالت تواجه البالد».
وتابع العثماني أن احلكومة عملت
على تنفيذ اإلص�لاح��ات الهيكلية
ال���رام���ي���ة إل����ى ت��ع��زي��ز تنافسية
االقتصاد الوطني ودع��م املقاولة
الوطنية ،خصوصا الصغرى منها
واملتوسطة ،وحتسني مناخ األعمال
واالس��ت��ث��م��ار ،مب��ا ميكن م��ن حتسني
النمو االقتصادي ،باعتباره مدخال
أساسيا إلنتاج الثروة وإيجاد فرص
الشغل واحلد من الفوارق االجتماعية

وامل��ج��ال��ي��ة ،م��ب��رزا املكتسبات التي
حت���ق���ق���ت ع���ل���ى أك����ث����ر م����ن صعيد،
ق��ائ�لا«:احل��ك��وم��ة ق��ام��ت بإصالحات
وإجن��ازات مؤسسة وواع��دة ،آخرها
ات���ف���اق احل�����وار االج��ت��م��اع��ي ثالثي
األطراف املوقع يوم  25أبريل ،»2019
معتبرا هذا االتفاق «لبنة أساسية من
لبنات إرساء قواعد السلم االجتماعي،
وخ���ط���وة ه��ام��ة ف���ي م��س��ار حتسني
األوضاع االجتماعية للمواطنني».
كما لم يفت العثماني التوقف عند
مواصلة تعزيز قيم حقوق اإلنسان
واملساواة واإلنصاف ،وفق مضامني
«األرض��ي��ة املواطنة للنهوض بثقافة
حقوق اإلنسان» ،وك��ذا تقوية اإلطار
ال���ق���ان���ون���ي وت���ط���وي���ر املؤسسات
الوطنية العاملة في هذا املجال ،من
خالل اعتماد كل من القانون املتعلق
بإعادة تنظيم املجلس الوطني حلقوق
اإلن��س��ان وال��ق��ان��ون املتعلق بإعادة
تنظيم مؤسسة الوسيط.

الدكالي يؤكد تأمني جميع املستلزمات الطبية ملواجهة لسعات العقارب
ص.ب
أعلن أن��س الدكالي ،وزي��ر الصحة
اإلثنني بالرباط ،عن اقتناء وجتهيز
جميع املستلزمات الطبية ملواجهة
لسعات العقارب.
وق���ال ال��دك��ال��ي ف��ي جلسة األسئلة
ال���ش���ف���وي���ة األس���ب���وع���ي���ة مبجلس
ال���ن���واب«،حل���د ال��س��اع��ة ل��م تتوصل
ال���وزارة ب��أي شكايات ح��ول وفيات
ناجتة عن لسعات عقارب».
وبعد أن أب��رز ال��دك��ال��ي أن��ه عندما

يحل فصل الصيف يبدأ االستعداد
ملواجهة حاالت التسمم عبر لسعات
ال��ع��ق��ارب ،مشيرا إل��ى أن األمصال
ب��دأ توزيعها على املراكز الصحية،
منها  2000مصل وزع مؤخرا ،أردف
م��ض��ي��ف��ا«:أن��ا بعيني ع��اي��ن��ت توفر
أم��ص��ال ض��د ل��س��ع��ات ال��ع��ق��ارب في
العديد من املراكز الصحية بالعالم
القروي»،
وتابع وزير الصحة أن هناك حمالت
حتسيسية بدأت في كل من الرحامنة
وش��ي��ش��اوة ،فضال ع��ن تكوين األطر
الصحية على مستوى جهة مراكش
آسفي التي تسجل أعلى نسبة من

لسعات العقارب.
وسجل املسؤول احلكومي أنه في
هذه السنة قام املركز املغربي حملاربة
التسمم واليقظة الدوائية بتشكيل
جل��ن��ة خ��اص��ة م��ن األط��ب��اء م��ن أجل
مراجعة منهجية التكفل باإلصابات
ال���ن���اجت���ة ع����ن ل���س���ع���ات ال���ع���ق���ارب،
لتحسينها وحتيني الدليل والرسم
التوضيحي ل��ل��ع�لاج ،م��ب��رزا أيضا
اسراتيجية الوزارة بهذا اخلصوص،
قائل«:مبوجبها مت امل��رور من 2.37
ف��ي امل��ائ��ة م��ن الوفيات الناجتة عن
لسعات عقارب ،إلى  0.18في املائة
في .»2018

