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فيروس كورونا

مساهمات إضافية في الصندوق 
الخاص بتدبير الجائحة

كوفيد19- .. تكثيف عمليات 
مراقبة األسعار بإقليم الصويرة
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من أجل قواعد منزلية واضحة لتدبير 
الوقت وتعزيز الصحة النفسية لألطفال

السلطات التركية تقرر عدم اتخاذ 
أي إجراء في حق األجانب الذين 

تجاوزوا مدة اإلقامة المسموح بها

دور حزب األمل في إبالغ 
رسالة الحجر الصحي 

بمنطقة بلدية الهرهورة

الصحي  بالحجر  الخاصة  التوعية  حملة  ب��دأت  أن  منذ 
والسيد   2020 مارس   22 يوم  كورونا  فيروس  داء  لمحاربة 
االقليمي  المنسق  الوزاني  العربي  موالي  بن  ادريس  موالي 
لحزب األمل بعمالة الصخيرات تمارة وهو يقوم بدوره الوطني 
والمسؤول من خالل مساهمته الفعالة في توعية المواطنين 
والمواطنات من أجل احترام الحجر الصحي المفروض علينا 

جميعا.
لنداء  وتلبية  واستجابة  السامية  الملكية  لتعليمات  تبعا 
رئيس الحكومة حفاظا على سالمة وصحة جميع المواطنات 
والمواطنين بصفة عامة دون ما استثناء ووعيا منا بالمسؤولية 
الملقاة على عاتقنا لمحاربة هذا الداء الفتاك ، حيث كان الدور 
ب��ارزا من خالل عمله  الوزاني  ادري��س  م��والي  للسيد  الفعال 
التطوعي والشبه اليومي ، رفقة رجال السلطة بالمنطقة  إلبالغ 
الرسالة المطلوبة منهم على أحسن وجه ، كونه وطني غيور 
على وطنه ويؤدي واجبه الوطني على الشكل المطلوب من 
التضحية ونكران الذات ، وهذا معروف عنه وذلك من خالل 
قيامه بجوالت عبر منطقة الهرهورة بطريقة متكاثفة مع بقية 
على  منه  سعيا   ، الغاية  لهذه  المخصص  اإلداري  الطاقم 
المحافظة على صحة وأرواح ساكنة بلدية الهرهورة وساكنة 
عمالة الصخيرات تمارة بصفة عامة إلى أن تنتهي مدة الحجر 
الصحي المعلن عنه. لقد كان دور حزب األمل دائما عن طريق 
دائما  كانت  الوطنية والتي  إبالغ رسائله  رائدا في  منسقيه 
وستبقى من أولوياته في مقدمة كل عمل وطني بكل ما يملكونه 
من إمكانيات مادية ومعنوية تلبية للنداء الملكي السامي ، في 
أي موضوع كان وراء صاحب الجاللة الملك محمد السادس 
نصره الله وأيده ، لقد سبق لحزب األمل أن كان سباقا وشارك 
في عدة مناسبات وأعمال وطنية قصد إبالغ رسالته التطوعية 
والتضحية من أجلها وكان حزب األمل سبق له أن شارك في 
المملكة  دستور  لفائدة  بنعم  بالتصويت  المواطنين  مطالبة 
سنة2011 وهي كمرحلة من مراحل العمل والواجب الوطني 
، وها هو اليوم يقوم بنفس العمل ألجل تأدية دوره المنوط به 
في خدمة الوطن والمواطنين ، وال يفوتني هنا على أن أنوه 
بالعمل الذؤب والجبار والهائل والوطني الصادق الذي يقوم 
به جنود الخفاء أصحاب الطاقم الطبي من أطباء وممرضين 
ورجال  العمومية  ال��ق��وات  ورج��ال  األم��ن  ورج��ال  ومسعفين 
المطافئ باإلضافة إلى كل من السيد عامل عمالة الصخيرات 
تمارة السيد يوسف ضريس وباشا مدينة الهرهورة السيد 
محمد حصيني وقائد الملحقة اإلدارية الثانية الهرهورة السيد 
عبدالله حيدى والسيد محمد الشعيبي عن الحرس الترابي 
بالهرهورة والسيد قائد الدرك الملكي بتمارة الشاطئ السيد 
العمراني والسيد محمد بلخو رئيس مصلحة الشؤون الداخلية 
بالملحقة اإلدارية الثانية بالهرهورة ،والشكر والثناء موصول 
العمل  بهذا  القيام  في  بعيد  أو  قريب  من  من ساهم  كل  إلى 
الوطني داخل تراب عمالة الصخيرات تمارة والذي سيبقى 

مسجال لهم في التاريخ.
يبقى دور حزب األمل يتجسد في إبالغ رسالته الوطنية عن 
طريق جميع منسقيه بالمملكة تلبية لنداء عاهلنا المفدى جاللة 

الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
< بقلم : الداودي حسن

كوفيد 19.. وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى التحلي 
بالصبر والتقيد الصارم بتدابير الحجر الصحي

موالي ادريس الوزاني المنسق االقليمي لحزب األمل بعمالة 
الصخيرات تمارة
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أعلن مصرف المغرب، أنه وضع آلية 
العقارية  القروض  أقساط  لتأجيل سداد 
زبنائه  ل��ف��ائ��دة  االس���ت���ه���الك  وق�����روض 
المتضررين من جائحة كوفيد19-. وأوضح 
الوضعية  ظ��ل  ف��ي  »أن���ه  ل��ه  للبنك  ب��الغ 
بجائحة  المرتبطة  ال��راه��ن��ة  الصحية 
كوفيد19-، ومن أجل دعم األسر المغربية 
)مصرف  وضع  كبير،  بشكل  المتضررة 
ثالثة  س��داد  تأجيل  ت��روم  آلية  المغرب( 
أق���س���اط م���ن ق����روض ال��س��ك��ن وق���روض 
االستهالك، لفائدة الزبناء الذين تضررت 

مداخيلهم جراء هذه الظروف«.
وأفاد البالغ بأن تأجيل سداد األقساط 
شروط  وفق  سيتم  إضافية  تكلفة  ب��دون 
منها، أنه إذا كان الزبون حائزا على قرض 
عقاري »فوكاريم«، فستيستفيد تلقائيا من 
إلى  الحاجة  دون  األقساط  تأجيل سداد 
استفاد  إذا  أو  بنكه،  ل��دى  طلب  إي���داع 
الزبون من مساعدات الصندوق الخاص 
إثر  »على  »كوفيد19-،  جائحة  بتدبير 
الصندوق  لدى  )منخرط  تضرر مداخيله 
الوطني للضمان االجتماعي أو عامل في 
القطاع غير النظامي(، فيمكنه االستفادة 
من تأجيل سداد األقساط بعد تقديم طلب 

بذلك.
و أبرز المصدر ذاته أنه في حالة عدم 
استيفاء الشروط المشار إليها أعاله، يمكن 
سداد  تأجيل  طلب  تقديم  كذلك  للزبون 
أقساط قروضه السكنية أو االستهالكية، 
إذ سيتم عقب ذلك معالجة الطلب بشكل 

خاص والرد عليها في أفضل اآلجال.
ومن أجل إيداع طلبات التأجيل، يهيب 
البنك بزبنائه، االتصال بمركز العالقات 
مع الزبناء على الرقم 3232، أو االتصال 
بالمستشار التجاري لدى وكاالت البنك، 
مطالبا الزبناء باستعمال قنوات االتصال 

عن بعد، حفاظا على سالمتهم .

مصرف المغرب يضع 
آلية لتأجيل سداد 

أقساط القروض

3 سياسة وطنية

كانبيرا..تسليط الضوء على اإلجراءات االحترازية بالمغرب لمكافحة فيروس »كورونا«
الوطنية  ال��ج��ام��ع��ة  ط���الب  اط��ل��ع 
األسترالية، خالل مؤتمر عن بعد، عبر 
ت��ق��ن��ي��ة ال��ف��ي��دي��و، ب��ك��ان��ب��ي��را، على 
اإلجراءات والتدابير االحترازية التي 
وباء  لمكافحة  ال��م��غ��رب  اع��ت��م��ده��ا 
»كورونا« الجديد )كوفيد19-( وضمان 

سالمة مواطنيه.
كانبيرا،  في  المملكة  سفير  وق��ال 
»أسئلة  جلسة  خ���الل  م����درك،  ك��ري��م 
وأجوبة« تم خاللها مناقشة العديد من 
المحاور »إن المملكة توجد في طليعة 
اإلج���راءات  حيث  م��ن  العالم  ب��ل��دان 
كورونا،  فيروس  الحتواء  المتخذة 
ومنها إحداث ضوابط احتواء صارمة 
ومالية  طبية  م��وارد  وحشد  للغاية 

وبشرية هائلة لحماية مواطنيها«.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن 
المملكة خصصت أكثر من 2.7 بالمئة 
من ناتجها المحلي اإلجمالي لمكافحة 
هذا الوباء العالمي، ليحتل المغرب 
بذلك المرتبة الرابعة عالميا في تعبئة 
»كوفيد19-«،  ضد  المالية  ال��م��وارد 
مشيرا إلى أن االستراتيجية المغربية 
ح��ظ��ي��ت ب��ت��ن��وي��ه دول����ي، ل��ي��س فقط 
لنجاعة تنفيذها، ولكن أيضا إلشراك 
جميع مؤسسات ومكونات المجتمع 

المغربي.
وقال مدرك إن الصندوق الخاص 
الذي  كورونا،  فيروس  وب��اء  لتدبير 
أطلقه جاللة الملك محمد السادس في 
مطلع مارس الجاري، باعتمادات تصل 
الى 10 مليارات درهم، ستستخدم في 
االرتقاء بالمنظومة الصحية الحتواء 
الوباء، وأيضا لدعم االقتصاد الوطني 
اآلثار  م��ن  وال��ح��د  العمالة  وحماية 

االجتماعية لهذا الوضع.
الطلبة  أس���ئ���ل���ة  ت���ن���اول���ت  ك���م���ا 
المملكة،  اق���ت���ص���اد  ال��ج��ام��ع��ي��ي��ن 
وسياستها الخارجية، وحضورها في 
أف��ري��ق��ي��ا، وع��الق��ات��ه��ا ال��ث��ن��ائ��ي��ة مع 
في  المتميز  وانخراطها  أستراليا، 
إطار مكافحة اإلرهاب والهجرة وتغير 
المناخ، فضال عن القضايا العالمية 

األخرى.
المناسبة  ب��ه��ذه  ال��س��ف��ي��ر  وذك����ر 
أطلقها  التي  الهيكلية  بالمشاريع 
المغرب تحت القيادة النيرة لجاللة 
الملك، مما بوأ المملكة للتموقع كرائد 
إقليمي ومركز اقتصادي رئيسي في 

أفريقيا.
ومن جهة أخرى، استعرض مدرك 
السياسية واالجتماعية  اإلصالحات 

التي تم اعتمادها على مدى العقود 
الماضية، مما جعل المملكة نموذجا 

ديمقراطيا متميزا وديناميا.

أن سفارة  إل���ى  اإلش����ارة  وت��ج��در 
المملكة المغربية في أستراليا دشنت 
سلسلة من الندوات عبر تقنية الفيديو 

أستراليا  في  أح��داث  ع��دة  لمناقشة 
المقلق  االنتشار  بسبب  والمنطقة، 

لفيروس »كورونا«.

طالب الجامعة الوطنية األسترالية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن 
األوروب��ي من خالل  االتحاد  بثقة«  »ينوه  المغرب 
للصندوق  أورو  مليون   150 بقيمة  الفوري  دعمه 
الخاص لتدبير جائحة كوفيد19-، الذي تم إحداثه 
ب���م���ب���ادرة م���ن ص���اح���ب ال��ج��الل��ة ال��م��ل��ك محمد 

السادس.
وتم اإلعالن عن هذا الدعم في بالغ مشترك نشر 
المفوض  مع  بوريطة  أج��راه  هاتفي  اتصال  عقب 
ومفاوضات  الجوار  بسياسة  المكلف  األوروب���ي 

التوسع، أوليفر فاريلي.
االتحاد  بثقة  ينوه  »المغرب  أن  بوريطة  وأب��رز 

األوروبي ويقدر عاليا هذه االلتفاتة التضامنية«.
يشار إلى أن المفوض األوروبي المكلف بسياسة 
الجوار ومفاوضات التوسع أعلن في البالغ المشترك 
أن »االتحاد سيدعم ميزانية المغرب من خالل إعادة 
تخصيص ل150 مليون أورو، بشكل فوري، موجهة 
الخاص  الصندوق  حاجيات  لتلبية  خاص  بشكل 
بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تم 
إحداثه بمبادرة من صاحب الجاللة الملك محمد 

السادس«.
وإضافة إلى ذلك، ستعمل المفوضية على إعادة 
تخصيص 300 مليون أورو من االعتمادات المالية 
المخصصة للمغرب لمواجهة الجائحة عبر تسريع 
تعبئتها لالستجابة للحاجيات المالية االستثنائية 

للمملكة.
األوروبي  االت��ح��اد  أن  المشترك  البالغ  وأورد 
الصحية  ج��ه��وده  ف��ي  المغرب  لمواكبة  مستعد 
واالقتصادية واالجتماعية عبر العديد من اإلجراءات، 

و«أعرب المفوض األوروبي المكلف بسياسة الجوار 
التي  وال��ض��روري��ة  القوية  للتدابير  ارتياحه  عن 
السرعة  وج��ه  على  المغربية  المملكة  اعتمدتها 

لمواجهة انتشار هذا الفيروس وتداعياته«.

ناصر بوريطة: المغرب ينوه بثقة االتحاد األوروبي ويقدر عاليا 
التفاتته التضامنية

المغرب/كوفيد19- .. صندوق األمم المتحدة للسكان يطلق عملية 
»سالمة« مع الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني

أطلق مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان، عملية 
»سالمة« بتعاون وثيق مع الشركاء المؤسساتيين 
للسكان  األولوية  وإعطاء  لدعم  المدني  والمجتمع 
لتدابير  مساندته  إط��ار  في  وذل��ك  هشاشة،  األكثر 
الحكومة المغربية الرامية إلى التصدي إلى تفشي 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-(،
وذكر صندوق األمم المتحدة للسكان، 
في بالغ، أنه سيقوم، إلى جانب شركائه، 
دعما للسكان األكثر هشاشة في البوادي 
صحية  علب  وإتاحة  بإعداد  والمدن، 

لوقايتهم من كوفيد19-.
وأوضح البالغ أنه سيتم في مرحلة 
الحوامل  للنساء  األولوية  أولىإعطاء 
والمهنيين الصحيين، وخاصة القابالت، 
بينما ستخصص مرحلة ثانية للنساء 
ال��ع��ن��ف وال��ن��اج��ي��ات منه،  ض��ح��اي��ا 
للمهاجرين، وللسجناء، وخاصة للنساء 
اإلعاقة  ذوي  ولألشخاص  الحوامل، 
ولكبار السن، وذلك في عدة مناطق من 

المغرب.
يضيف  اإلج����راء،  ه��ذا  ويستجيب 
ال��ذات��ي��ة الذي  ال��رع��اي��ة  ال��ب��الغ، لنهج 
أطلقته األجهزة الصحية مؤخرا من أجل 
تعزيز استقاللية السكان األكثر هشاشة 

والمساهمة في رفاههم.
العملية يتم تنفيذها  أن هذه  إلى  البالغ  وأشار 
بشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التضامن والتنمية 
االجتماعية والمساواة واألسرة، والمندوبية العامة 
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، والجمعية المغربية 

بالمغرب،  للقابالت  الوطنية  والجمعية  للقابالت، 
والمنظمة  األس���رة،  لتنظيم  المغربية  والجمعية 
اإلفريقية لمكافحة السيدا، وشبكة أناروز ومبادرات 

لحماية حقوق المرأة وجمعية وايبير المغرب.
من جهة أخرى، أكد الصندوق األممي أنه سيتم 
الوعي عبر وسائل  وزي��ادة  المعلومات  تقديم  دعم 

اإلعالم المختلفة مع جميع الشركاء، مبرزا أنه »سيتم 
نشر إعالنات تلفزيونية وكبسوالت إذاعية ورسوم 
بيانية عبر الشبكات االجتماعية ومواد تثقيفية عبر 
رسائل  حملة  إط��الق  سيتم  كما  اإلنترنت،  رادي��و 

قصيرة على نطاق واسع لتلبية االحتياجات الخاصة 
للسكان األكثر عرضة للخطر«.

وذكر البالغ أن السياق الحالي لألزمة الصحية 
بسبب جائحة كوفيد19- ال يمنع النساء من الحمل 
والوالدة، مسجال أن التقديرات في المغرب تشير إلى 
أن ما يقرب من مليوني امرأة حامل بالفعل، مما يحتم 
المعلومات  تقديم  حيث  من  الجاهزية 

والحماية.
كما شدد أيضا على ضرورة أن تتاح 
للقابالت، الالئي يعملن ككل المهنيين 
الصحيين في خط المواجهة مع تفشي 
إمكانية  المستجد،  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 
الوصول إلى معدات الحماية من أجل 
مواصلة تقديم الدعم للنساء الحوامل 

والمواليد.
وسجل المصدر ذاته أن مجموعات 
النساء ضحايا العنف القائم على النوع 
االجتماعي والناجيات منه والمهاجرين 
والمهاجرات واألشخاص ذوي اإلعاقة 
ل��م��خ��اط��ر العنف  أك��ث��ر ع��رض��ة  ت��ع��د 
والتمييز في هذا السياق، مؤكدا على 
والدعم  الرعاية  على  الحفاظ  أهمية 
الفئات  ل��ه��ذه  المقدمين  األساسيين 
وتعزيزهما وتكييفهما مع احتياجاتهم 

الجديدة.
وخلص البالغ إلى أن كبار السن، باعتبارهم أكثر 
رعايتهم  أمام كوفيد19-، تستوجب  وتأثرا  ضعفا 
أولوية قصوى لتمكينهم من مواجهة هذا التهديد 

واتخاذ التدابير الوقائية المطلوبة.

استفادت حوالي 10 آالف أسرة فقيرة 
في إقليم إفران من سندات شراء وكميات 
من المواد الغذائية في إطار هبة التضامن 
فيروس  انتشار  آث��ار  لمواجهة  الوطني 

كورونا المستجد.
لروح  تفعيال  المبادرة  ه��ذه  وج��اءت 
العطاء التي أبان عنها عدد من الفاعلين 
جمعية  ومنهم  والجهويين،  المحليين 
»نادي إفران للثقافة والتنمية« والمجلس 
االقليمي والمجلس الجهوي لفاس مكناس 
والمجلس المحلي إلفران وكذا عدد من 

المقاوالت المحلية بغرض مساعدة األسر 
في وضع العزل الصحي الساري منذ 20 

مارس.
وتندرج هذه العملية، حسب الجمعية، 
في إطار الهبة التضامنية التي انطلقت 
لتدابير  وتفعيال  الوطني  الصعيد  على 
حالة الطوارئ الصحية، من خالل تمكين 
الساكنة المعوزة من المنتجات األساسية 
حتى يتأتى لها احترام تعليمات البقاء 
ف��ي ال��ب��ي��وت، وب��ال��ت��ال��ي ح��م��اي��ة صحة 

المواطنين وكبح انتشار الفيروس.

وتعزز هذه المبادرة جملة من الجهود 
المبذولة على مستوى اإلقليم للتخفيف 
من اآلثار االجتماعية للجائحة، حيث كان 
المجلس البلدي إلفران قد أطلق بتعاون 
لتوزيع  عملية  المحلية  السلطات  م��ع 
المواد الغذائية لفائدة أزيد من 600 أسرة 
على  حثها  بهدف  هشاشة،  وضعية  في 

المكوث في البيت.
والتعبئة،  التضامن  روح  وفي سياق 
إف��ران وأزرو  في  الفنادق  أرب��اب  وض��ع 
ال��ط��واق��م الطبية  غ��رف��ه��م ره���ن اش����ارة 

لمساعدتهم على إنجاز مهامهم.
وفي إطار دعم األشخاص بدون مأوى، 
للتضامن  اإلقليمية  المندوبية  ق��ام��ت 
بعملية  واألس��رة  االجتماعية  والتنمية 
خاصة للتكفل بهؤالء األشخاص في مدينة 

أزرو.
ومكنت هذه العملية التي نفذت بتعاون 
مع السلطات اإلقليمية إلفران، وبدعم من 
االجتماعية  لألعمال  اإلقليمية  الجمعية 
والعمل الخيري، من إحصاء 36 شخصا 
تم إيواؤهم في دار الطالب بعين اللوح.

إفران: دعم بالمواد الغذائية لفائدة 10 آالف أسرة

في  الرئيسية  النقاط  يلي  ما  في 
األوبئة  علم  مديرية  مدير  تصريح 
الصحة،  بوزارة  األمراض  ومكافحة 

محمد اليوبي:
40 حالة إصابة مؤكدة  -تسجيل 
جديدة بفيروس كورونا المستجد )24 
ساعة(، ليرتفع العدد اإلجمالي لحاالت 
اإلصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة 

إلى 642 حالة.
-تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل 
العدد اإلجمالي للوفيات إلى 37 حالة، 
jفيما تم تسجيل حالتي شفاء جديد

تين ليرتفع العدد االجمالي للحاالت 
التي تماثلت للشفاء إلى 26 حالة.

- التوزيع الجغرافي لهذه الحاالت: 
 ،)181( البيضاء سطات  ال��دار  جهة 
حالة(،   115( آس��ف��ي  م��راك��ش  جهة 
حالة(،   112( القنيطرة  سال  الرباط 
فاس مكناس )110 حاالت(، وحالتان 
أوليان بجهة العيون الساقية الحمراء، 
وادي  الداخلة  جهة  تسجل  لم  فيما 

الذهب أية حالة.
- التوزيع الجغرافي حسب األقاليم 

البيضاء  ال���دار  مدينة  وال��ع��م��االت: 
مراكش  مدينة  حالة(،   174( الكبرى 
 60( ال��رب��اط  مدينة  ح����االت(،   110(

حالة(، مدينة مكناس )49 حالة(.
النوع:  ال��ح��االت حسب  ت��وزي��ع   -
الحاالت  م��ن  ال��م��ائ��ة  ف��ي   55 نسبة 
في   45 مقابل  ال��ذك��ور  ل��دى  سجلت 

المائة سجلت في صفوف النساء.

- المعدل المتوسط لإلصابات هو 
55 سنة، مع وج��ود ف��رق في المدى 
إلى  ش��ه��ران  عمره  رضيع  م��ن  يمتد 

شيخ مسن يبلغ 96 سنة.
السريرية  بالحالة  يتعلق  فيما   -
لدى التكفل بالحاالت: نسبة 12 في 
المائة من الحاالت لم تكن تبدو عليها 
أعراض، و74 في المائة كانت حاالت 
إما »حميدة أو بسيطة«، في المقابل 
كانت نسبة 14 في المائة من الحاالت 

إما حاالت »متطورة أو حرجة«.
التي  ال26  الحاالت  - بخصوص 
تماثلت للشفاء إلى حدود اليوم، فإن 
معدل العمر بالنسبة لديها هو 43،5 

سنوات، مع مدى في السن يمتد من 
9 أشهر إل��ى شخص مسن يبلغ من 

العمر 80 سنة.
- 4 أشخاص من هذه الحاالت التي 
لم تكن تظهر عليهم  تماثلث للشفاء 
أعراض المرض لحظة بداية التكفل 
بهم، و14 حالة كانت لديها أعراض 
مرض »حميد وبسيط«، و8 كانت لديها 
أعراض مرض »شيئا ما خطير« لكنها 

تماثلت للشفاء.
- هذه الحاالت تتوزع جغرافيا بين 
جهة الدار البيضاء سطات )7 حاالت(، 
وج��ه��ة ال���رب���اط س��ال ال��ق��ن��ي��ط��رة )7 
ح�����االت(، وج��ه��ة ف���اس م��ك��ن��اس )5 
حاالت(، ومراكش آسفي )4 حاالت(، 
وحالة واحدة بكل من جهات بني مالل 
خنيفرة وسوس ماسة وطنجة تطوان 

الحسيمة.
نجاعة  م���ؤش���رات  ب��خ��ص��وص   -
»الكلوروكين« كبروتوكول عالجي، بما 
أن معدل التكفل بهذه الحاالت التي 
السابق  فمن  ي��وم��ا،   12 ه��و  شفيت 
أية  أو  ان��ط��ب��اع  أي  إع��ط��اء  ألوان����ه 

البروتوكول  ه����ذا  ح����ول  خ���الص���ة 
العالجي.

- أهمية التتبع الصحي للمخالطين: 

من بين 5560 شخصا من المخالطين 
مصابا   70 تسجيل  تم  تتبعهم،  تم 

منهم لم تكن لديهم أية أعراض.

كورونا فيروس

النقاط الرئيسية في تصريح مدير مديرية علم األوبئة ومكافحة األمراض بوزارة الصحة

الصويرة  إقليم  سلطات  كثفت 
وتتبع  األسعار  مراقبة  عمليات  من 
وض��ع��ي��ة مت��وي��ن األس����واق احمللية 
باملواد الغذائية ومحاربة االحتكار، 
وذل����ك ف���ي إط����ار ت��ن��زي��ل ج��م��ل��ة من 
من  التخفيف  إلى  الرامية  التدابير 
اآلثار السوسيو-اقتصادية لفيروس 
على  )كوفيد19-(  املستجد  كورونا 

الساكنة.
وأص�����در ع���ام���ل اإلق��ل��ي��م ع���ادل 
لرجال  ص��ارم��ة  تعليمات  امل��ال��ك��ي، 
أجل  م��ن  امل��راق��ب��ة  لتشديد  السلطة 
مواجهة أي مضاربة محتلمة ميكن 
بسبب  احمل��ل��ي  ال��س��وق  يعرفها  أن 

فيروس »كورونا« املستجد.

ولهذا الغرض، مت تشكيل جلنة 
عمالة  مصالح  من  تتألف  مختلطة 
اإلقليم ومندوبية الصناعة والتجارة 
الصحية  للسالمة  الوطني  واملكتب 
جانب  إل���ى  ال��غ��ذائ��ي��ة،  للمنتجات 
جلان محلية على صعيد اجلماعات 
الترابية التابعة لإلقليم. من جانبهم، 
يقود أعوان السلطة حمالت واسعة 
قصد حث أصحاب احملالت التجارية 
املواد  أثمنة  إش��ه��ار  ض���رورة  على 
الغذائية، والتصدي ألي ارتفاع غير 
مشروع في األسعار وحماية القدرة 
واملواطنات  للمواطنني  الشرائية 
في هذه الظرفية الصعبة. وفي هذا 
اللجان،  السياق، رصد أعضاء هذه 

ملختلف  الفجائية  زي��ارات��ه��م  خ��الل 
احملالت واألسواق للسهر على حالة 
الغذائية،  باملواد  البيع  نقط  متوين 
اس��ت��ق��رارا ف��ي األس��ع��ار ووف���رة في 
مؤكدين  األساسية،  الغذائية  امل��واد 
للتدابير  ل��ل��ت��ج��ار  ال��ت��ام  االح���ت���رام 
عن  الصادرة  والتوجيهات  املتخذة 

السلطات احمللية.
وس��ت��ع��م��د ه����ذه ال���ل���ج���ان، في 
ح�����ال ت��س��ج��ي��ل م���خ���ال���ف���ات، إل���ى 
وإحالتها  جزرية  محاضر  تسجيل 
لشفافية  ض��م��ان��ا  ال���ق���ض���اء،  ع��ل��ى 
جلوء  وجت��ن��ب  ال��ت��ج��اري��ة،  العملية 
السلع  تخزين  إل��ى  ال��ت��ج��ار  بعض 

واحتكارها.

كوفيد19- .. تكثيف عمليات مراقبة األسعار بإقليم الصويرة
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يعقد البرلمان األوروبي، جلسة عامة 
التدابير  ف����ي  ل��ل��ب��ت  اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
االستعجالية المتخذة من طرف االتحاد 
األوروبي، لمواجهة أزمة وباء فيروس 

كورونا المستجد »كوفيد19-«.
األوروب���ي،  البرلمان  رئيس  وق��ال 
دافيد ساسولي، اليوم إن هذه الجلسة 
العامة التي تستغرق يوما واحدا، وهي 
األولى التي تستخدم نظام التصويت 
عن بعد في تاريخ البرلمان األوروبي، 
ستمكن من اعتماد تدابير لدعم أنظمة 
الرعاية الصحية والمساعدات المالية 
جراء  تضررا  األكثر  األعضاء  للدول 

األزمة الحالية.
افتتاح هذه  له خ��الل  وف��ي خطاب 
الجلسة العامة، أكد ساسولي أنه، وفي 
مواجهة هذا الوضع »االستثنائي وغير 

البرلمان  على  لزاما  ك��ان  المتوقع«، 
خالل  مسبوقة  غير  ق���رارات  »ات��خ��اذ 
استباق  محاوال  األخ��ي��رة،  األسابيع 
لحماية  بسرعة  المتغيرة  ال��ظ��روف 
صحة الموظفين والنواب، مع ضمان 
الديمقراطي  ال���ع���م���ل  اس����ت����م����رار 

للمؤسسة«.
وقال رئيس البرلمان األوروبي »لقد 
توجب علينا أن نبطئ بالطبع. لكننا 
يمكن  ال  أن��ه  اعتبار  على  نتوقف،  لم 
هذه  خضم  في  الديمقراطية  تعليق 
األزم���ة ال��م��أس��اوي��ة. ف��ي ال��واق��ع، من 
واجبنا، في هذه األوقات العصيبة، أن 
بصفتنا  مواطنينا.  خدمة  في  نكون 
مشرعين، لدينا الوسائل واإلمكانيات 

وعلينا واجب المساعدة«.
أعضاء  أن  إل��ى  ساسولي  وأش���ار 

البرلمان األوروبي مصممون من خالل 
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى تقديم  ال��ج��ل��س��ة  ه���ذه 
إسهاماتهم، حتى وإن كان ذلك عن بعد، 
وذلك سعيا إلى مكافحة هذا الوباء من 
العمل  اس����ت����م����رار  ض����م����ان  خ������الل 

الديمقراطي للبرلمان.
البرلمان األوروبي  وأضاف رئيس 
لنا  بالنسبة  الوحيدة  الطريقة  »إنها 
لخدمة المواطنين وخدمة مجتمعاتنا 
والعاملين في مجال الرعاية الصحية، 
الذين يضحون بأنفسهم في مصالح 
أوروبا«،  أنحاء  بجميع  مستشفياتنا 
الذين  األش��خ��اص  »بجميع  م��ش��ي��دا 

الفيروس  يكافحون كل يوم ضد هذا 
ببسالة وعزيمة«.

رئيسة  أعربت  السياق،  نفس  في 
المفوضية األوروبية، أورسوال فون دير 
»األبطال  ب��ه��ؤالء  إشادتها  ع��ن  الي��ن، 
الذين يعرضون حياتهم للخطر، يوما 
وأجدادنا  آبائنا  إلن��ق��اذ  اآلخ���ر،  تلو 
الجيران  وزم���الئ���ن���ا،  وأص���دق���ائ���ن���ا 

واألجانب«.
الجلسة  هذه  خالل  لها  كلمة  وفي 
العامة، شددت فون دير الين على الدور 
الحاسم للتضامن األوروبي في التغلب 

على هذه المحنة الصعبة.

وأك��دت »ال يمكن ألي واحد منا أن 
يفعل ذلك بمفرده، ومن الواضح أنه ال 
يمكن ألي دولة عضو أن تتعامل مع 
هذه األزمة لوحدها. ألنه في هذه األزمة 
وفي االتحاد األوروبي بشكل عام، ليس 
بوسعنا مساعدة أنفسنا إال من خالل 

مساعدة بعضنا البعض«.
وذكرت أيضا بالتدابير التي اتخذها 
األسابيع  خ���الل  األوروب�����ي  االت��ح��اد 
اإلجراءات  وتنفيذ  لتنسيق  األخيرة 
الالزمة لمكافحة هذا الوباء، قائلة إن 
»أوروبا تتحرك حقا على درجة عالية 

من السرعة«.

البرملان األوروبي.. جلسة عامة استثنائية للتصويت على تدابير 
استعجالية في مواجهة أزمة »كوفيد-19«
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فيروس »كورونا«...السلطات التركية تقرر عدم 
اتخاذ أي إجراء في حق األجانب

السلطات  أن  بتركيا،  المغرب  سفارة  أعلنت 
التركية المختصة قررت عدم اتخاذ أي إجراء في 
حق األجانب ،الذين تجاوزوا مدة اإلقامة المسموح 
بها بتركيا، وذلك على إثر تفشي وباء »كورونا« 

المستجد.
وأفاد بالغ للسفارة بأنه على المواطنين المغاربة 
المعنيين بهذا اإلجراء ،الحاملين لبطاقات اإلقامة 
التي استوفت مدة صالحيتها أو المقبلة على ذلك، 
أو الذين تجاوزت إقامتهم بتركيا ثالثة أشهر أو 
ل��ج��واز السفر  أوش��ك��وا على ذل��ك ،إرس���ال نسخ 
وصفحة ختم الدخول إلى تركيا وصورة عن بطاقة 
اإلقامة التركية من كلتا الجهتين، بالنسبة للمغاربة 

الحاملين لهذه البطاقة.
بعد  لهم  يتسن  ل��م  ال��ذي��ن  ألول��ئ��ك  وبالنسبة 
العودة  ت��ذك��رة  إق��ام��ة،إرس��ال  بطاقة  اس��ت��ص��دار 
إقامتهم  مكان  تبيان  م��ع  ت��وف��رت،  إذا  للمغرب، 

الحالية؛ ورقم هاتف ي م ك ن مصالح السفارة من 
للعنوان  األم����ر،  اق��ت��ض��ى  إذا  معهم  ال��ت��واص��ل 
ambmaroc.ankara. اآلت�����ي:  اإلل��ك��ت��رون��ي 

 .covid19@gmail.com
وأضاف البالغ أنه يتوجب اإلشارة إلى »انتهاء 
اإلقامة« في موضوع الرسالة اإللكترونية، مبرزا 
أنه يمكن ،من أجل الحصول على معلومات إضافية 
اآلتية:  ب���األرق���ام  اإلت���ص���ال  ال��خ��ص��وص،  ب��ه��ذا 
 0090.533.195.84.12/ 0090.555.017.68.11
 0090.537.261.05.90 / 0090.553.057.59.48 /
 /  0090.555.037.27.43  /

.0090.537.381.62.20
وذكر البالغ أنه يمكن ألفراد الجالية المغربية 
في تركيا تتبع إعالنات مصالح سفارة المملكة في 
أنقرة عبر مواقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 

و«تويتر«.

المملكة  ب��ي��ن  م��ش��ت��رك  ب���الغ  أع��ل��ن 
المغربية واالتحاد االوروبي، أن االتحاد 
سيدعم ميزانية المغرب من خالل إعادة 
تخصيص ل150 مليون أورو، بشكل 
لتلبية  خ��اص  بشكل  موجهة  ف���وري، 
بتدبير  الخاص  الصندوق  حاجيات 
جائحة فيروس كورونا المستجد الذي 
تم إحداثه بمبادرة من صاحب الجاللة 

الملك محمد السادس.
كما سيعمل االتحاد األوروبي على 

إعادة تخصيص 300 مليون أورو من 
االعتمادات المالية المخصصة للمغرب 
لمواجهة الجائحة عبر تسريع تعبئتها 
المالية  ل��ل��ح��اج��ي��ات  ل��الس��ت��ج��اب��ة 

االستثنائية للمملكة.
عقب  المشترك  البالغ  ه��ذا  وص��در 
الشؤون  وزي��ر  أج��راه  هاتفي  اتصال 
الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع 
بسياسة  المكلف  األوروب��ي  المفوض 

أوليفر  التوسع،  ومفاوضات  الجوار 
فاريلي.

وأشار البالغ إلى أن هذا االتصال 
الهاتفي الذي يندرج في إطار الشراكة 
متعددة األبعاد والتبادالت الدائمة بين 
المملكة المغربية واالتحاد األوروبي، 
هم تطور جائحة كوفيد19- والتدابير 

المستوى  على  بها  القيام  ت��م  ال��ت��ي 
ال����وط����ن����ي واإلق����ل����ي����م����ي وال�����دول�����ي 

لمواجهتها.
وأكد البالغ أن المفوض األوروبي 
الجوار ومفاوضات  المكلف بسياسة 
ال��ص��دد، عن  التوسع، أع��رب في ه��ذا 
والضرورية  القوية  للتدابير  ارتياحه 

التي اعتمدتها المملكة المغربية على 
هذا  انتشار  لمواجهة  السرعة  وج��ه 
أن  إل��ى  مشيرا  وتأثيراته،  الفيروس 
االتحاد األوروبي سيبقى على استعداد 
لمواكبة المغرب في جهوده الصحية 
واالقتصادية واالجتماعية عبر العديد 

من اإلجراءات.

اتصال هاتفي بني بوريطة وفاريلي: دعم مالي من االحتاد األوروبي 
بـ450 مليون أورو للصندوق اخلاص بتدبير جائحة كورونا

المنصة  أن  عسكري  م��ص��در  ل��دى  علم 
الهاتفية »ألو 300«، التي تم إطالقها في 25 
اإلرش���ادات  تقديم  بهدف  ال��ج��اري  م��ارس 
المواطنات  ت���س���اؤالت  ع��ل��ى  واإلج����اب����ة 
والمواطنين وتلقي شكاياتهم في ما يتعلق 
بالجانب الصحي المرتبط بفيروس كورونا 
»كوفيد – 19«، سجلت لحد اآلن حوالي 38 
ألف اتصال هاتفي أي بمعدل 9500 مكالمة 

في اليوم.
وأوضح المصدر ذاته أن االتصاالت التي 
بعد،  عن  استشاريون  تلقيها  على  يسهر 
طلب  تهم  التكوين،  مستوى  على  أطباء 
بها  التي يشعر  معلومات حول األعراض 

أعراض  م��ع  تطابقها  وم��دى  المتصلون 
كوفيد19، مشيرا إلى أنه يتم توجيه الحاالت 
االستشفائية  المراكز  إلى  فيها  المشتبه 
القريبة من خالل تزويدهم بما يتعين عليهم 

القيام به من أجل التكفل بهم.
وبخصوص الشكايات التي يتم التوصل 
بها، أكد المصدر ذاته أنه يتم استقبالها 
من طرف التمثيلية الدائمة لوزارة الداخلية 
على مستوى هذه المنصة الهاتفية، ثم يتم 
وأقاليم  وع��م��االت  والي���ات  على  توزيعها 
المملكة التخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل 
المناسبة  ب���ال���م���ع���ال���ج���ة  ت���ح���ظ���ى  أن 

والمالئمة.

الدار البيضاء.. توقيف شخص متورط في خرق 
تدابير حالة الطوارئ الصحية وإهانة موظفين 

عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مرس 
السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء، من توقيف 
شخص متورط في قضية تبادل للضرب والجرح 
حالة  تدابير  وخ��رق  األبيض،  السالح  بواسطة 
موظفين  وإه��ان��ة  وال��ق��ذف  الصحية،  ال��ط��وارئ 

عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني أن 
دوريات الشرطة كانت قد انتقلت للحي السكني 
لمعاينة  البيضاء،  الدار  بمدينة  الكبير«  »الدرب 
وتوقيف المتورطين في قضية تبادل للعنف بين 
أشخاص من نفس الحي بسبب خالفات عرضية، 
وذلك قبل أن يعمد اثنين منهم ينحدران من أسرة 
واحدة من ولوج مسكن العائلة والشروع في إهانة 
وقذف موظفي األمن واتهام أحدهم بالتواطؤ مع 
وهي  العقلية،  وال��م��ؤث��رات  ل��ل��م��خ��درات  م���روج 
االتهامات التي تم توثيقها بمقاطع مصورة من 

طرف أحد أفراد عائلة المشتبه فيهما.

وأضاف أن إجراءات البحث مكنت من توقيف 
أحد المشتبه فيهما، بينما الزال قريبه في حالة 
بأن  المنجزة  التحريات  أوضحت  بينما  ف��رار، 
تاجر  م��ع  بالتواطؤ  اتهامه  ت��م  ال��ذي  الشرطي 
المخدرات لم يكن مشاركا نهائيا في هذا التدخل 
األمني، وأن المروج المشتبه فيه يوجد حاليا رهن 
االعتقال بالسجن بعدما تم تقديمه في وقت سابق 
الحيازة  أج��ل  من  القضائية  الشرطة  ط��رف  من 

واالتجار في المخدرات.
االحتفاظ  ت��م  أن��ه  إل��ى  ذات���ه  المصدر  وأش���ار 
الحراسة  تدبير  تحت  الموقوف  فيه  بالمشتبه 
تحت  يجري  ال��ذي  البحث  إش��ارة  رهن  النظرية 
إشراف النيابة العامة المختصة، بينما ال زالت 
األبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه 
موظفين  وق��ذف  إهانة  في  المتورط  الثاني  فيه 
عموميين والتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم 

حدوثها.
كوفيد- 19: المنصة الهاتفية »ألو 300« 

تسجل حوالي 38 ألف اتصال
على  المتخذة  التدابير  تتبع  إط��ار  في 
صعيد اقليم الرحامنة  والتي تدخل ضمن 
البرنامج الوطني لليقظة الوبائية لمواجهة 
إن���ت���ش���ار وب�������اء ك�����ورون�����ا ك���وف���ي���د 19 
إقليم  عمالة  من  ببالغ  المستجد؛توصلنا 
إقليم  عامل  بان السيد  يفيد  الرحامنة، 
ال��رح��ام��ن��ة  ق���ام م��س��اء ي���وم االث��ن��ي��ن 30 
للمستشفى  تفقدية  ب��زي��ارة  مارس2020 
اإلقليمي الرحامنة بابن جرير حيث وقف 
على وضعية التجهيزات  ومدى جاهزية  
األطقم  الطبية و التمريضية لمحاربة هذه 

الجائحة.
و حسب ذات البالغ فقد أعطيت للسيد 
عامل اإلقليم شروحات حول خطة العمل من 
طرف المندوب االقليمي للصحة و األطر  

الطبية و التمريضية الساهرة على الجناح 
إلستقبال   خصيصا   تهيئته  ت��م  ال���دي 
بهذا  إصابتها   في   المشكوك   ال��ح��االت 
الوباء والذي يضم ستة غرف للعزل منها 
غرفتين مجهزتين بأحدث االجهزة الالزمة 
بهذا  اصابتها  المحتمل  بالحاالت  للتكفل 

المرض.
كما حمل هذا البالغ  تنويه السيد العامل 
تبذلها جميع  التي  الجبارة  بالمجهودات 
جميع  وك��ذا  والتمريضية  الطبية  االطقم 
يبينون  والذين  الصحة  قطاع  مستخدمي 
عن حس وطني عالي وتفان كبير في العمل 
وحثهم على االستمرار في التعبئة واليقظة 

لمحاصرة هذا الوباء.
< محمد الدفيلي

عامل إقليم الرحامنة يتفقد الترتيبات 
بالمستشفى اإلقليمي للتصدي لجائحة 

كوفيد 19 المستجد
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البرلمان األوروبي يدين »التحامل القضائي« ضد ناشط حقوقي في الجزائر
يف مجال حقوق اإلنسان

المغرب يتلقى دعما كبيرا من االتحاد األوروبي

»covid19.cnss.ma« الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يصدر نسخة جديدة للبوابة االلكترونية
للضمان  ال��وط��ن��ي  ال��ص��ن��دوق  أص���در 
االجتماعي )CNSS( نسخة جديدة للبوابة 
اإللكترونية »covid19.cnss.ma«، بهدف 
السماح للشركات التي ليس لديها حساب 
تمكين  أجل  من  بالتسجيل   « » ضمانكم 
التعويضات  من  االستفادة  من  أجرائها 

الشهرية الجزافية.
للضمان  ال��وط��ن��ي  ال��ص��ن��دوق  وي��ق��دم 
االجتماعي، في هذه الصيغة الجديدة لفتح 
بيداغوجية  وصلة  البوابة،  على  حساب 
https://youtu.be/30av9-( تحت عنوان

LHK-A(، تشرح الخطوات المختلفة التي 
اتباعها  المتضررة  الشركة  على  يجب 
والتصريح  البوابة،  في  حساب  إلنشاء 

بأجرائها المنقطعين مؤقتا عن العمل.

يوم  أع��ل��ن،  أن  للصندوق  سبق  وق��د 
الثالثاء الماضي، عن وضعه رهن إشارة 
اإللكترونية  ال��ب��واب��ة  ه���ذه  المشغلين 
االستفادة من  المخصصة إليداع طلبات 
الممتدة من  الفترة  التعويض خالل  هذا 
15 مارس إلى 30 يونيو 2020، تطبيقا 
إلجراءات دعم الشركات المعرضة لخطر 
الصدمات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا 

المستجد.
الشرائية  القدرة  على  الحفاظ  وبهدف 
لألجراء، فقد قررت لجنة اليقظة االقتصادية 
)CVE( منح هذا التعويض موزعا على 
الجاري، و  ألف درهم خالل شهر مارس 
ألفي )2000( درهم ألشهر أبريل وماي و 

يونيو.

يتعلق  ال������ذي  ال���ت���ع���وي���ض،  وه������ذا 
بالمأجورين المصرح بهم لدى الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي برسم شهر 
فبراير 2020، الموقفين مؤقتا عن العمل 
تواجه صعوبات، ستتم  التي  بالشركات 
الصندوق  قبل  م��ن  »ب��ال��ك��ام��ل«  تغطيته 
من  سامية  بتعليمات  المحدث  الخاص 
صاحب جاللة الملك محمد السادس لتدبير 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
التعويض  م��ق��ام  وي��ق��وم  يلغي  وه���و 
المخصص لفقدان الشغل الذي يوفره نظام 
الضمان االجتماعي الذي يديره الصندوق 
طيلة فترة األزمة، وعليه فال حاجة للمشغل 
من  االستفادة  نماذج  لتقديم  األجير  وال 

التعويض عن فقدان الشغل.

منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا 
اإلعالم  وس��ائ��ل  ت��ذخ��ر  ل��م  المستجد، 
وأصحاب القرار األوروبيون الثناء في 
االستباقية  إزاء  وذل��ك  المغرب،  ح��ق 
هذه  تداعيات  بها  يدبر  التي  الكبيرة 

األزمة العالمية.
فبمجرد تحديد أول حالة بتاريخ 2 
السلطات  ات��خ��ذت  ال���ج���اري،  م����ارس 
المغربية على نحو تدريجي، إجراءات 
هدفها وقف انتشار هذا العدو المستتر 
ال��ح��دود. حيث تمثل  ي��ع��رف  ال���ذي ال 
اإلجراء األول في إغالق المجال الجوي 
للمملكة وحدودها، والذي جرى اتخاذه 

األوروبية  ال��دول  مع  مشترك  باتفاق 
المعنية، التي لم تدرك مزايا هذا النهج 
وتبصره، إال في وقت الحق. لكن هذا 
يد  م��د  م��ن  المغرب  يمنع  ل��م  اإلج���راء 
ال��م��س��اع��دة ألوروب�����ا م��ن أج���ل إعادة 
مواطنيها إلى ديارهم، وهي االلتفاتة 
طرف  م��ن  كبير  بتقدير  حظيت  ال��ت��ي 

االتحاد األوروبي.
وفي ظرف زمني قصير للغاية، توالت 
سلسلة من اإلجراءات الداخلية الجديدة 
وإعداد  المواطنين  لحماية  ال��رام��ي��ة 
االقتصاد المغربي لتدبير وقع الوباء، 
خاص  صندوق  إط��الق  رأسها  وعلى 

بتعليمات  وذلك  الجائحة،  هذه  إلدارة 
سامية من صاحب الجاللة الملك محمد 
تجاوزت  كبيرة،  وبسرعة  ال��س��ادس. 
والخاصة  المؤسساتية  المساهمات 
التوقعات  ج��م��ي��ع  األف������راد  وه���ب���ات 

والطموحات.
كما قامت المملكة بتعبئة موارد مالية 
أخرى، مخصصة بذلك أزيد من 2،7 من 
الخام  ال��داخ��ل��ي  ن��ات��ج��ه��ا اإلج��م��ال��ي 
من  مكنها  ما  الجائحة،  هذه  لمحاربة 
األمم  مصاف  في  مشرف  ترتيب  تبوأ 
المهيأة بشكل جيد لمواجهة هذا النوع 

من األزمات الصحية العالمية.
التدبير  نفس االستباقية في مجال 
قامت  فقد  ال��ف��ي��روس.  لهذا  العالجي 
ال���س���ل���ط���ات ال���ط���ب���ي���ة، وال����خ����ب����راء 
المشارب  جميع  من  والمتخصصون 

بإعمال قسم أبقراط بدال من الدخول في 
جدل عقيم حول استعمال »الكلوروكين«، 
أخرى.  بلدان  في  نجاعته  أثبت  ال��ذي 
والعلمية  التقنية  اللجنة  قامت  حيث 
والتي  الغاية،  لهذه  تم تشكيلها  التي 
تضم نخبة من الخبراء في هذا المجال، 
دقيقة  ب��روت��وك��والت عالجية  ب��إص��دار 
وذات نتائج موثوقة على أساس هذا 
الدواء من خالل دمجه بجزيئات أخرى. 
واليوم، فإن حاالت التعافي األولى بدأت 

تلوح في األفق.
ولعل العنصر اآلخر الذي يصنع فخر 
والتعبئة،  التضامن،  زخم  هو  البالد، 
والمسؤولية الجماعية، واالنضباط التي 
منطلق  وم��ن  المغاربة.  عليها  برهن 
تسلحهم بإيمانهم بالله، فهم يدركون 
أن االمتثال لقواعد السالمة والنظافة 

والثقة في سلطات بالدهم، هي السبيل 
ال��وح��ي��د ل��ل��خ��روج س��ال��م��ي��ن م��ن هذه 

المحنة.
هذا  خ��الل  من  المغرب  تمكن  ولقد 
التدبير المحكم للوباء، الذي يساهم فيه 

الجميع، من نيل االعتراف والدعم.
على  األوروب���ي،  االتحاد  قرر  هكذا، 
الكبرى،  الداخلية  إكراهاته  من  الرغم 
تدعيم ميزانية المملكة من خالل إعادة 
تخصيص 150 مليون يورو على نحو 
لحاجيات  تحديدا  مخصصة  ف���وري، 
جائحة  بتدبير  ال��خ��اص  ال��ص��ن��دوق 
»كوفيد19-«، المحدث بمبادرة من جاللة 
ال��م��ل��ك. وع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ستعمل 
ال��م��ف��وض��ي��ة األوروب����ي����ة ع��ل��ى إع���ادة 
من  ي�����ورو  م��ل��ي��ون   300 ت��خ��ص��ي��ص 
االعتمادات المالية المخصصة للمغرب، 
عبر  الجائحة  لهذه  االستجابة  نحو 
االستجابة  ق��ص��د  تعبئتها  ت��س��ري��ع 
االستثنائية  ال��م��ال��ي��ة  ل��ل��ح��اج��ي��ات 

للمملكة.
المفوض  أع��رب  السياق،  هذا  وفي 
الجوار  بسياسة  المكلف  األوروب����ي 
ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي، عن 
إشادته »بالتدابير القوية والضرورية، 
المغربية  المملكة  من طرف  المعتمدة 
على وجه السرعة« لمواجهة انتشار هذا 

الفيروس وتأثيراته.
وعبر فاريلي في اتصال هاتفي أجراه 
مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 
االتحاد  استعداد  عن  بوريطة،  ناصر 
األوروبي »لمواكبة المغرب في جهوده 
واالجتماعية  واالقتصادية،  الصحية، 

عبر العديد من اإلجراءات«.

بعد تقدميه كمثال يف تدبير جائحة فيروس كورونا املستجد

أدان البرلمان األوروبي، »التحامل القضائي« 
ف��ي مجال حقوق  ال��ج��زائ��ري  الناشط  ح��ق  ف��ي 

اإلنسان كريم طابو.
واعتبرت كل من رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق 
البرلمان  وف��د  ورئيس  أري��ن��ا،  ماريا  اإلن��س��ان، 
األوروبي للعالقات مع البلدان المغاربية، أندريا 
كريم  إدانة  أن  في تصريح مشترك،  كوزولينو، 
طابو في االستئناف »في غياب محاميه، يتعارض 
مع حقه في محاكمة عادلة، يتمتع بها بموجب 
الدولية  االتفاقيات  وك��ذا  الجزائري،  القانون 

المصادق عليها من طرف الجزائر«.
للبرلمان  التابعتين  الهيئتين  رئيسا  وي��رى 
يقع  التي  القضائية  »المضايقة  أن  األوروب���ي 
ضحيتها كريم طابو، غير مفهومة ومخالفة لدولة 

القانون«.
هذا  ب��أن  المشترك  تصريحهما  ف��ي  وذك���را 
المتزعم للحراك الجزائري »كان يجب أن يغادر 
سجن كوليا الخميس 26 مارس، بعد أن قضى 
عقوبته، وذلك بناء على حكم المحكمة الصادر 

بتاريخ 11 مارس 2020«.
وأضافا »في الوقت الذي نعاني فيه جميعا من 
السلطات  ن��دع��و  ال��ع��ال��م��ي��ة،  الصحية  األزم����ة 
الجزائرية الجديدة إلى تحمل تبعات اتخاذ قرار 
للسيد  الجسدية  السالمة  على  القبيل  هذا  من 
طابو، وجميع معتقلي الحراك، فضال عن المخاطر 

الجدية في مجال الصحية العمومية«.
االتحاد  حزب  زعيم  طابو،  كريم  على  وحكم 
له(،  المرخص  )غير  واالجتماعي  الديمقراطي 
وال��وج��ه ال��ب��ارز ف��ي ال��ح��راك ال��ج��زائ��ري، في 

االستئناف لمدة سنة نافذة.
وحكم على طابو بالمحكمة االبتدائية لسيدي 
امحمد في الجزائر العاصمة، بالسجن لمدة سنة 
واحدة، منها ستة أشهر نافذة وغرامة قدرها 50 

ألف دينار.
وخالل االعتقال المؤقت منذ شتنبر الماضي، 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  زعيم  متابعة  جرت 

ذلك  في  بما  التهم،  من  بمجموعة  واالجتماعي 
إلحاق الضرر المعنوي بالجيش، والمس بوحدة 
التراب الوطني، والتحريض على التجمع، وذلك 
بعد دعوته بمعية شخصيات أخرى إلى التظاهر 
في 5 يوليوز الماضي، ومنشورات له على موقع 

فيسبوك.
وبعد اعتقاله ألول مرة في 12 شتنبر، بعد أن 
وجهت له محكمة تيبازة، غرب الجزائر العاصمة، 
عن  أفرج  الجيش«،  بمعنويات  »المساس  تهمة 
كريم طابو بتاريخ 25 شتنبر الماضي. حيث تم 
اعتقاله من جديد في اليوم الموالي، واتهم هذه 

مرة  ليسجن  العنف«  على  »التحريض  ب�  المرة 
ثانية.

وكان من المقرر إطالق سراح هذا الناشط، بعد 
العام  المدعي  لكن  السجنية،  عقوبته  تمضية 

استأنف المدة إلى تاريخ غير محدد.
وقال المحامي أمين سيدهم »لم تكن القضية 
مبرمجة إلى حدود البارحة. لقد تم إخبارنا هذا 

الصباح. وجئنا ركضا«.
من جانبه، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق اإلنسان، سعيد الصالحي »لقد 
بل  لكريم طابو  بما يحدث، ليس فقط  تفاجئنا 

للعدالة الجزائرية. هذا أبعد ما يكون عن الفهم. 
نحن تحت وقع الصدمة«.

الديمقراطي  االت��ح��اد  ح��زب  تأسيس  وق��ب��ل 
بين  ما  الفترة  خالل  تابو  شغل  واالجتماعي، 
لجبهة  األول  السكرتير  منصب  و2011   2007
القوى االشتراكية، وهو أقدم حزب معارض في 

الجزائر.
وبحسب منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان، 
ال يزال عشرات األشخاص رهن االعتقال في إطار 
حركة االحتجاج التي تهز الجزائر منذ 22 فبراير 
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لرصد  الرامية  والتحريات  لألبحاث  مواصلة 
المرتبطة  الزائفة  الرقمية  المحتويات  ومكافحة 
بوباء كورونا المستجد كوفيد19-، تمكنت مصالح 
الشرطة القضائية بكل من مدن الرباط والراشيدية، 
شخصين  توقيف  من  الماضي،  األسبوع  نهاية 
يشغل أحدهما مهمة مستشار جماعي بالراشيدية، 
وذلك لالشتباه في تورطهما في بث وتوزيع أخبار 
شأنها  من  المعلوماتية  األنظمة  بواسطة  زائفة 
ارتكاب  على  والتحريض  العام  بالنظام  اإلخالل 
أفعال إجرامية. وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن 
واليقظة  للرصد  المركزية  الخلية  أن  الوطني 
المعلوماتية لمكافحة األخبار الزائفة حول وباء 
كورونا المستجد، كانت قد رصدت تدوينات على 
مواقع التواصل االجتماعي، تدعو إلى العصيان 
الترتيبات  خلفية  على  إجرامية  أفعال  وارتكاب 
الوقائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وهو 

ما استدعى فتح أبحاث قضائية والقيام بخبرات 
تقنية دقيقة مكنت من تشخيص هويات المتورطين 

في إعداد ونشر وبث تلك المحتويات الزائفة.
وأض����اف ال��م��ص��در ذات���ه أن���ه ت��م إي����داع أحد 
على  النظرية  الحراسة  تدبير  تحت  الموقوفين 
النيابة  به  أم��رت  ال��ذي  القضائي  البحث  خلفية 
العامة المختصة، بينما تم إخضاع الثاني لبحث 
تمهيدي قبل أن يتم تقديمهما أمام النيابات العامة 
المقابل -  األبحاث. وفي  تلك  التي أشرفت على 
لألمن  العامة  المديرية  تؤكد   ،- البالغ  يضيف 
الرصد  آل��ي��ات  تكثيف  ستواصل  أنها  الوطني 
المعلوماتي لضبط كل المنشورات والمحتويات 
الرقمية التي تنشر أخبارا زائفة حول وباء كورونا 
باألمن  المساس  شأنها  م��ن  وال��ت��ي  المستجد، 
ل��ل��م��واط��ن��ات وال��م��واط��ن��ي��ن، أو تمس  ال��ص��ح��ي 

بمرتكزات النظام العام.

)ليدك( تؤكد تعليق عمليات قطع 
تزويد الماء و الكهرباء طيلة فترة 

الحجر الصحي
لها  المفوض  »ليدك«،  شركة  أكدت 
بالدار  الكهرباء  و  الماء  قطاع  تدبير 
الحجر  ف��ت��رة  طيلة  أن��ه   »، البيضاء 
و  ب��ل��دن��ا،  منها  تمر  ،ال��ت��ي  الصحي 
فإن  الوطنية،  ال��ق��رارات  مع  تماشيا 
عمليات قطع تزويد الماء و الكهرباء 
ذل�����ك خالفا  و  ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا«،  ت����م  ق����د 
»للمعلومات المغلوطة كليا و الكاذبة 

التي نشرها موقعان إخباريان«.
وأوضحت الشركة في بيان حقيقة 
أنه »لن تتم فوترة أية تكاليف تتعلق 
للمعلومات  ،خ��الف��ا  العمليات  بهذه 
المغلوطة ،التي تم ترويجها في بعض 
»أنها  على  مشددة  اإلع���الم«،  وسائل 
ستبقى متضامنة كليا، و في اإلصغاء 
التعبئة  ت��ؤك��د  ،و  زب��ن��ائ��ه��ا  لجميع 
الشاملة لمتعاونيها لضمان استمرارية 

الخدمة في أفضل الظروف«.
وذكر المصدر ذاته أن »ليدك تحتفظ 

اإلدعاءات  هذه  متابعة  بحق  لنفسها 
بما يلزم، خاصة في خضم هذا السياق 
الصعب المرتبط بوباء كورونا )كوفيد 
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وكانت شركة ) ليدك( قد أعلنت في 
وقت سابق عن اتخاذ عدة تدابير تروم 
تستوجب  ال��ت��ي  أنشطتها  تقليص 
التنقل للمنازل، مع ضمان استمرارية 
ال��ع��الق��ة م��ع زب��ن��ائ��ه��ا ع��ن ب��ع��د، عبر 
خاصة  و  التواصل  ق��ن��وات  مختلف 

بواسطة الهاتف واإلنترنت.
التدابير  الشركة أن هذه  أب��رزت  و 
الحالي  ال��ص��ح��ي  ال��س��ي��اق  أم���اله���ا 
المرتبط بوباء فيروس كورونا )كوفيد 
19(، مع تذكير زبنائها بأهمية تقليص 
يمكن،  ما  ألقصى  للوكاالت  تنقالتهم 
باستثناء الحاالت التي ال يمكن التكفل 
القنوات  عبر  مستعجل  بطلب  فيها 

الرقمية التي هي رهن إشارتهم.

توقيف شخصين من الرباط والرشيدية يشتبه 
تورطهما في بث وتوزيع أخبار زائفة

أكد بالغ لوزارة الداخلية، أن إيداع طلبات 
لألسر  المؤقت  الدعم  عملية  من  االستفادة 
المتضرر  المهيكل  غير  القطاع  في  العاملة 
بالمملكة،  إقرارها  التي تم  الطوارئ  بحالة 
يجب أن تتم من خالل إرسال رقم التغطية 
المحمول  هاتفه  عبر  األسرة  لرب  الصحية 
الشخصي إلى الرقم األخضر 1212، وعدم 
والملحقات  العماالت  م��ق��رات  على  ال��ت��ردد 

اإلدارية والقيادات.
في  للراغبين  يمكن  أن��ه  البالغ  وأض��اف 
االستفادة من هذا الدعم االتصال بالمنصة 
الهاتفية 1212 لطلب االستفسار أو المساعدة 

وكذا تقديم الشكايات في الموضوع.

وأشار بالغ وزارة الداخلية إلى أنه على 
لجنة  ط��رف  من  عنها  المعلن  التدابير  إث��ر 
الدعم  تقديم  أج��ل  من  االقتصادية  اليقظة 
غير  ال��ق��ط��اع  ف��ي  العاملة  ل��ألس��ر  ال��م��ؤق��ت 
المهيكل المتضرر بحالة الطوارئ التي تم 
إقرارها بالمملكة، بادرت بعض األسر المعنية 
إلى االنتقال إلى مقرات العماالت والملحقات 
اإلدارية والقيادات من أجل االستفسار عن 
وض��ع��ي��ات��ه��م ف��ي م��ا ي��خ��ص خ��دم��ة راميد 
وكيفيات االستفادة من هذا الدعم، مما يشكل 
خرقا إلجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة 
»كوفيد–  وب��اء  تفشي  مخاطر  من  للوقاية 

.»19

عملية الدعم المؤقت: إيداع الطلبات عبر 
إرسال رقم التغطية الصحية لرب األسرة عبر 
هاتفه المحمول إلى الرقم األخضر 1212
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في ظل فترة الحجر الصحي، 
حتم انتشار جائحة فيروس كورونا 
المستجد ) كوفيد – 19 ( ،و في سابقة 
من نوعها، اللجوء حاليا و على نطاق 
الرقمية  ال��خ��دم��ات  اعتماد  ال��ى  واس��ع 

كوسيلة لتقليص انتشار العدوى. 
ومع دخول حالة الطوارئ الصحية و 
جزء  أدرك  التنفيذ،  حيز  الحركة  تقييد 
كبير من المغاربة، ربما ألول مرة، االهمية 
الفائقة التي تكتسيها المهارة الرقمية. 
إذ أنه في مواجهة خطر تفشي العدوى 
ال��ي��وم��ي��ة، اختار  ال��ح��ي��اة  وال��ت��زام��ات 
الكثيرون اللجوء للحلول الرقمية التي 
أت��اح��ه��ا أم��ام��ه��م ال��ع��دي��د م���ن مقدمي 

الخدمات.
و بالتالي ،يمكن الولوج إلى مجموعة 
كبيرة من الخدمات من خالل نقرة بسيطة 
أو انطالقا من شاشة الهاتف الذكي من 
الخدمات  أو  ال��ف��وات��ي��ر  ت��س��دي��د  قبيل 
المصرفية اليومية أو توصيل الطلبات 
التعلم عن بعد، حيث  للمنازل أو حتى 
يبدو أن ال أحد تقريبا يجهل هذه الحلول 

التي تجعل حياة الناس اليومية أسهل، 
في وقت تشتد فيه القيود على التنقل. 

وإذا كان بوسع العديد من المغاربة 
االستفادة من جملة خدمات أثناء مكوثهم 
في منازلهم، فذلك ألن المغرب أدرك مبكرا 
االلكترونية  المنظومة  تعزيز  أهمية 

الوطنية أو رقمنة إدارته واقتصاده.
فخالل هذه األزمة الصحية التي جاءت 
يشغل  ال��ع��ادات،  في  اضطرابا  لتخلق 
المجال الرقمي بشكل متصاعد مساحة 
في الحياة اليومية للمغاربة، ال سيما مع 
تكاثر النداءات من مختلف المؤسسات 
عن  القتراح خدماتها  والخاصة  العامة 
إجراء  إنجاح  في  منها  مساهمة  بعد، 
الحجر الصحي الذي يعتبر حتى اآلن، 
في غياب لقاح ناجع، الوسيلة الوحيدة 
ال���ق���ادرة ع��ل��ى ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى انتشار 

الجائحة. 
وغير  االستثنائي  الظرف  ه��ذا  وف��ي 
المسبوق، اعتمدت مختلف المؤسسات 
بالنسبة  ح��ي��وي��ا  نشاطها  ي��ع��د  ،ال��ت��ي 
استمرارية  لضمان  خططا  للمواطنين 

الخدمات تستند أساسا على استعمال 
القنوات الرقمية.

الوطني  ال��ص��ن��دوق  ك���ان  ه���ك���ذا،  و 
للضمان االجتماعي، قد أعلن عن إطالق 
بالتعويضات  خاصة  الكترونية  بوابة 
covid19. cnss.  « الشهرية  الجزافية 
ma«، لتمكين المشغلين من وضع طلبات 
التعويض خالل الفترة الممتدة من 15 
2020، وذلك في  30 يونيو  إلى  مارس 
إطار مواكبة المقاوالت التي توجد في 
جائحة  تفشي  ج���راء  صعبة  وض��ع��ي��ة 

)كوفيد - 19(.
و ب���دوره، ش��رع مكتب ال��ص��رف، في 
عبر  بعد،  ع��ن  خدماته  وتطوير  إغ��ن��اء 
للرخص  ت��س��ي��ي��ري��ة  م��ن��ظ��وم��ة  إط����الق 
اسم  تحمل  المعالجات  و  وال��ت��ق��اري��ر 
»SMART« ،وذلك إلدماج طلبات الرخص 
و التصريح عن بعد لعمليات الصرف ،في 

اطار الكتروني. 

المغربي  الصندوق  أعلن  جهته،  من 
إلى الخدمات يبقى  الولوج  للتقاعد أن 
متوفرا عبر البوابة اإللكترونية للصندوق 
 www. cmrcmr. govgovgov.ma
 MA  ( المحمول  الهاتف  تطبيق  وك��ذا 
 RETRAITE RETRAITE
RETRAITE CMR (، خصوصا فيما 
المعلومات  ع��ل��ى  ب����االط����الع  ي��ت��ع��ل��ق 
الشخصية المتعلقة بالحياة المهنية أو 
المعاش  اح��ت��س��اب  وعملية  ال��ت��ق��اع��د، 
المعاش،  ش��ه��ادة  وتحميل  التقديري، 
وتحيين  البنكي،  الحساب  رقم  وتغيير 
وتقديم  ال���ش���خ���ص���ي���ة  ال���م���ع���ط���ي���ات 

الشكايات.
و حرصا منها على سالمة العاملين 
و  موظفين  و  قضاة  المملكة،  بمحاكم 
م��س��اع��دي ال���ع���دال���ة، و ال��م��رت��ف��ق��ي��ن و 
المتقاضين، أكدت الوزارة في بالغ لها 
السجل  الحصول على شواهد  أن  على 

و  العدلي  السجل  شواهد  و  التجاري 
و  القضائية  الملفات  مآل  على  االطالع 
اإلجراءات المتخذة بشأنها، و كذا إيداع 
بالشركات،  الخاصة  التركيبية  القوائم 
كلها خدمات يمكن الحصول عليها عن 
بعد وبطريقة إلكترونية و في وقت وجيز 
http:// جدا من خالل الموقع اإللكتروني
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المؤسسات  ق���ام���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
المصرفية التي تواصل خدمة الزبناء من 
تنظيم  بإعادة  المادية،  الشبكات  خالل 
ساعات العمل ودعت عمالئها، ومختلف 
القطاعات، إلى اعتماد الخدمات المصرفية 
اإلن��ت��رن��ت، وال��ت��ي تسمح ع��ن بعد  عبر 
بتنفيذ أكثر العمليات المصرفية شيوعا، 
على  ب��ال��ت��ع��رف  يتعلق،  م��ا  خ��ص��وص��ا 
وتنزيل  التحويالت،  وإص��دار  الرصيد، 
إلى  ،ب��اإلض��اف��ة  المصرفية  ال��ش��ه��ادات 

مساعدة المستشارين عند االقتضاء.
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اتساع نطاق الخدمات الرقمية لتقليص انتشار العدوى
يفرض الحجر الصحي لمواجهة انتشار 
فيروس كورونا المستجد وضعا استثنائيا 
تعيشه األسر المغربية، يتمثل في مكوث 
األطفال بالمنزل طوال اليوم، مما يشكل 
تحديا حقيقيا لشغل وقتهم واالستفادة 

منه بشكل أمثل.
لمتابعة  ال��م��خ��ص��ص  ال���وق���ت  ف��ب��ي��ن 
سواء  ب��ع��د،  ع���ن  التعليمية  ال�����دروس 
بالمنصات التعليمية الرقمية المخصصة 
ووقت  التلفزية،  القنوات  بعض  عبر  أو 
ل��ل��ن��وم، حيز زم��ن��ي ه��ام اعتاد  ال��خ��ل��ود 
المنازل،  ج��دران  خ��ارج  قضاءه  األطفال 
سواء بالنوادي الرياضية أو التثقيفية، 
يدفع  مما  المنزل،  قرب  اللعب  مجرد  أو 
السبل،  بكافة  الوقت  هذا  لتدبير  األس��ر 

إلبعاد شبح الملل عن األطفال.
وأضحى المشهد أمرا مألوفا بالنسبة 
هذه  خ��الل  المغربية  األس��ر  م��ن  للعديد 
الفترة، إذ تنقسم فضاءات المنزل إلى ركن 
االتصال  تقنية  عبر  ال���دروس  لمتابعة 
التمارين،  وإنجاز  األساتذة  مع  الهاتفي 
وركن األنشطة التربوية لمحاكاة القاعة 
الرسم  توفير مستلزمات  عبر  المدرسية 

والتلوين والقص واللصق.
* التعليم عن بعد.. وسيلة لحفظ صلة 

الوصل مع الفضاء المدرسي
إيمان،  للسيدة  بالنسبة  ال��ح��ال  ه��و 
بإحدى  االنجليزية  اللغة  م��ادة  أستاذة 
المؤسسات التعليمية الخاصة بالرباط، 
التي تغيرت عاداتها اليومية منذ إعالن 
كانت  أن  فبعد  الصحية.  الطوارئ  حالة 
المدرسة،  إلى  يوميا  ابنتيها  تصطحب 
أضحت تخصص وقتها لمتابعة الدروس 
المتوفرة عبر المنصة التعليمية من جهة، 
وإلعداد الدروس التي توفرها لتالميذها 

من جهة أخرى.
تصريح  ف��ي  إي��م��ان،  السيدة  ت��وض��ح 
هاتفي لوكالة المغرب العربي لألنباء أنها 
لمساعدة  الصباحية  الفترة  تخصص 
ابنتها ذي مستوى السنة األولى ثانوي-

إعدادي، على تتبع الدروس التي يرسلها 
بعد،  عن  التعليم  منصة  عبر  األس��ات��ذة 

وإنجاز التمارين الداعمة للدروس.
لتكليف  زم��ن��ي��ا  ح��ي��زا  تخصص  ك��م��ا 
ابنتيها ببعض األعمال المنزلية، وأيضا 
ب��ع��ض األطباق  إع�����داد  ف���ي  ال��م��ش��ارك��ة 
المنزلية. وتحرص كذلك على تخصيص 
فترة زمنية لمطالعة القصص والموسوعات 

المصورة.
ابنتيها،  دروس  تتبع  مع  وبالموازاة 
تعمل السيدة إيمان على إعداد الدروس 
بشكل عادي لفائدة تالمذتها تبثها كذلك 
مع  ب��ع��د،  ع��ن  التعليمية  المنصة  ع��ب��ر 
الدروس الحضورية  اختالف بسيط عن 
يتمثل في وضع روابط لفيديوهات تعليمية 
المقرر  ضمن  ال��م��درج  بالمعجم  خاصة 

المدرسي، يتفاعل معها التالميذ.
يشير فريق عمل تشرف عليه األخصائية 
األسرة  مجال  في  المتخصصة  النفسية 
ليلى غربي جوريو، إلى أن األسرة أضحت 
تواجه، بعد توقيف الدراسة بالمؤسسات 
التعليمية واألنشطة الثقافية والرياضية 
في إطار اإلجراءات االحترازية لمواجهة 
انتشار فيروس كورونا المستجد وإعالن 
تنظيما جديدا  الصحية،  الطوارئ  حالة 

في وقت سريع ودون استعداد مسبق.
يضم  الذي  األخصائيين  فريق  ويذكر 
وسكينة  السالمي  سناء  م��ن  ك��ال  أيضا 
لمسيح وإبراهيم لمسيح، في ورقة بحثية 
خص بها وكالة المغرب العربي لألنباء، 
بأن الوزارة تؤكد على أن تعليق الدروس 
رديفا  يكن  ل��م  المدرسية  بالمؤسسات 
للعطلة، ال سيما وأن الدروس التعليمية 
اإللكترونية  ال���ب���واب���ة  ع��ل��ى  م���ت���وف���رة 
التلفزية  القناة  وعبر   )TelmidTice(
بغية  وذل��ك  أخ��رى،  وق��ن��وات  »الثقافية« 
تمكين التالميذ من متابعة دراستهم عن 

بعد.
ويسجل األخصائيون، في هذا الصدد، 
أهمية تواصل الطفل عن بعد، مع زمالء 
بشكل جماعي،  العمل  أجل  من  الدراسة 
وذلك لمحاولة اإلبقاء على الروابط الثقافية 
تتيحها  ال��ت��ي  العالئقية  واالجتماعية 
المؤسسة التعليمية عادة، وذلك فضال عن 
كونها فضاء للتعليم األكاديمي. ويحذرون، 
ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه، م��ن م��غ��ب��ة انسياق 
المحادثة  على  اإلدم��ان  وراء  المراهقين 
اإللكترونية، مشددين على ضرورة اليقظة 
النفسي  واألث��ر  األطفال   * الشأن.  بهذا 
للحجر الصحي.. قواعد منزلية واضحة

يبرز فريق األخصائيين النفسيين أن 
وجود األطفال في المنزل دون الحق في 
مغادرته والبقاء بعيدا عن زمالئهم في أمر 
جديد لم يعتادوا عليه، يعد مثيرا لإلحباط، 
ومبعثا على القلق سواء بالنسبة للصغار 
أو الكبار، معتبرين أنه أيا كانت الشريحة 
العمرية لألطفال، فإن فترة الحجر الصحي 
ستكون لها تأثيرات حقيقية على واقعهم 

اليومي، وبالتالي فإن األطفال يواجهون 
يطرحون  كما  وال��ق��ل��ق  ال��خ��وف  مشاعر 
العديد من األسئلة حول ما يجري حولهم 

وما يعايشونه.
لهذا  النفسي  األثر  تقليل حدة  وبغية 
المتخصصين  فإن  االستثنائي،  الوضع 
يعتبرون أن تشجيع الطفل على الحديث 
عما يخالجه يعد أمرا جيدا، وتفادي ترك 
الطفل فريسة لتأويالته الشخصية. كما 
األطفال  تعرض  من  بالتقليل  ينصحون 
لتدفق المعلومات والمعطيات عبر وسائل 
االجتماعي  التواصل  وشبكات  اإلع��الم 
الوبائية لجائحة  بشأن تطور الوضعية 
فيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على 

أهمية تقديم تفسير هادئ للوضع وسبب 
مالزمة األسر للمنازل.

وي��ت��ع��ي��ن أي��ض��ا ع��ل��ى األس����ر، حسب 
األخصائيين، تمكين الطفل من استيعاب 
أن األمر يتعلق بمواجهة فيروس يشكل 
خطرا على الصحة، ومن ثم تقديم شرح 
حول ماهية الفيروس، وصعوبة مشاهدته 
تعقيم  يتطلب  م��م��ا  ال��م��ج��ردة،  بالعين 
دوري  بشكل  األس��ط��ح  جميع  وتنظيف 
عدة  والصابون  بالماء  اليدين  وتنظيف 
مرات في اليوم، وتفادي الذهاب لعدد من 
وعدم  الفيروس  ينتشر  الفضاءات حيث 
المصابين  األش���خ���اص  م���ن  االق���ت���راب 

بالمرض.
ويتابع فريق األخصائيين النفسيين أن 
فترة  األسرة تضطلع بدور حاسم خالل 
الطوارئ الصحية، حيث توضح للطفل أن 

االلتزام بتعليمات فترة الحجر الصحي 
تشكل عمال مسؤوال يجعلهم فاعلين في 
خ��دم��ة ب��ل��ده��م. ف��ال��دور ال��م��ن��وط باآلباء 
واألمهات يتمثل في تقديم تفسير للوضع 
وجعلهم  وواض����ح����ة،  م��ب��س��ط��ة  ب��ل��غ��ة 
يستوعبون أن األمر ال يتعلق بعقوبة بل 

مبادرة مسؤولة.
وبذلك، يضيف األخصائيون، يمكن خلق 
جو من التعايش المتسم بالهدوء، إذ هناك 
احتماالت قوية لترتب اختالالت عن هذا 
الوضع االستثنائي. ويتأتى ذلك من خالل 
للتعايش  م��ك��ان��ا  ال��ع��ي��ش  ف��ض��اء  ج��ع��ل 
والتواصل بين مختلف أفراد األسرة. إذ 
بتدبير  رهينا  األس���ري  االن��س��ج��ام  يعد 

الوالدين لهذه الفترة، بغية مواكبة أفضل 
لألطفال.

اليوم  بتأطير  األخصائيون  وينصح 
الذي يقضيه األطفال، من خالل تخصيص 
حيز زمني للدراسة أو إنجاز الواجبات 
ال��م��درس��ي��ة، وال��ت��رف��ي��ه وأي��ض��ا تحديد 
الفضاءات داخل المنزل حيث تجري هذه 
األنشطة، وذلك من خالل قواعد واضحة.
تعيش  ال��ذي  الفضاء  حجم  ك��ان  فأيا 
داخله األسرة، يجب على الوالدين، في نظر 
األخصائيين، بذل الجهد الكامل لتمكين 
كل فرد، صغيرا كان أو كبيرا، من التوفر 
بأنشطته  ل��ل��ق��ي��ام  خ���اص  ف��ض��اء  ع��ل��ى 
واالن���ع���زال ل��ب��ره��ة خ���الل ال��ي��وم. إذ أن 
المدى  على  اضطرابا،  يسبب  االختالط 
الطويل، مضيفين أن كل فرد يحتاج، كيفما 
كان سنه، للمكوث وحيدا من حين آلخر. 
* أنشطة لملء وقت الفراغ وتعزيز الروابط 
األسرية يبتكر العديد من اآلباء واألمهات 
طرقا متنوعة لتبديد الشعور بالملل الذي 
ينتاب الصغار، حيث ينجح البعض في 
ملء وقت الفراغ عبر األنشطة الرياضية 
وأنشطة الرسم والتلوين وقص األشكال 
الهندسية، فيما يجاهد البعض اآلخر من 
أجل تقليص الوقت الذي يقضيه البراعم 

أمام اللوحات اإللكترونية والشاشات.
فالتحدي األكبر المطروح يتمثل في عدم 
الملحة  األط���ف���ال  ل��ط��ل��ب��ات  االس��ت��س��الم 
للحصول على األجهزة اإللكترونية التي 
تساعدهم على قضاء الوقت بشكل أسرع، 
للوسائل  إدم���ان  حالة  تخلق  أنها  غير 

التكنولوجية.
ي��ع��ت��ب��ر فريق  ال����ص����دد،  وف�����ي ه�����ذا 
األخصائيين أنه ولتفادي التيه الذي قد 
وهنا  وقته.  م��لء  يتعين  الطفل،  يعتري 
من خالل  محوري،  بدور  األسر  تضطلع 
على  والكبار  لألطفال  مخصص  برنامج 

حد سواء.
ويمكن، في هذا الصدد، تنويع األنشطة 
يعتري  ال��ذي  بالضجر  الشعور  لتفادي 
الصغار، من خالل أنشطة ترفيهية متنوعة، 
مع التأكيد على ضرورة تفادي االستخدام 
المفرط للهواتف ومشاهدة التلفاز لتفادي 
خ��ط��ر اإلدم������ان، وال��ت��ق��ل��ي��ص م���ن حجم 
تؤثر،  التي  المعلومات  لتدفق  التعرض 

نفسيا، على الصغار والكبار.
وي��ق��ت��رح األخ��ص��ائ��ي��ون أي��ض��ا وضع 
أنشطة محددة في الزمن، إذ أن القدرة على 
التركيز تختلف وفق الفئة العمرية ومن 

طفل آلخر.
فترة  أن  أيضا،  األخصائيون،  يعتبر 
الحجر الصحي تشكل مناسبة لكافة أفراد 

داخل  المهام  توزيع  إعادة  بغية  األسرة 
فضاء العيش، خاصة ما يتعلق بالطبخ 
واألعمال المنزلية. فاألسرة تتمكن خالل 
هذه الفترة من »شريك الطعام« أي االلتئام 
حول مائدة واحدة لتناول وجبات معدة 
نادرا  ع���ادة  ي��ك��ون  ال���ذي  األم���ر  منزليا، 
اتخاذ  وتحفيز  األس���ر،  ألغلب  بالنسبة 
المبادرات بما يعزز روابط األسرة ويتيح 
لكل فرد شغل مكانة هامة داخل المجموعة 

وبالتالي تعزيز شعور االنتماء لألسرة.
كما يوصي الخبراء بحفز روح االبتكار 
لدى الطفل، من خالل أنشطة وحرف يدوية 
وعجينة  وال��ص��ب��اغ��ة  ال��رس��م  قبيل  م��ن 
الصلصال وأنشطة تدوير الورق والمواد، 
وغيرها من األنشطة، إلى جانب تخصيص 
حيز لمشاهدة الرسوم المتحركة والبرامج 
والحفالت  ال��ع��روض  وأيضا  الوثائقية 
ال��م��وس��ي��ق��ي��ة ال���ت���ي ي���ت���م ب��ث��ه��ا على 

األنترنت.
وإن  إغفالها  يجب  فال  الرياضة،  أم��ا 
من خالل  المنزلي، سواء  الفضاء  داخل 
حركات رياضية جماعية تدمج كافة أفراد 
األسرة أو لألطفال فقط، باعتماد وسائل 
فترة  بعد  لما  األطفال  إع��داد   * بسيطة. 

الحجر الصحي..
يظل االستعداد لفترة ما بعد، هاجسا 
يؤرق العديد من األسر التي باتت تتهيب 
من بعض الصعوبات التي قد تواجهها 
من أجل استعادة نمط عيشها الطبيعي، 
تيقظ  ع��ل��ى  ب��اإلب��ق��اء  يتعلق  م��ا  خ��اص��ة 
الطبيعي  للسير  واستئنافهم  األط��ف��ال 
الحياتية  األنشطة  ومختلف  ل��ل��دروس 

االعتيادية.
وفي هذا اإلطار، يؤكد فريق األخصائيين 
النفسيين أن وتيرة الحياة تشهد تغيرات 
جذرية خالل فترة الحجر الصحي، حيث 
تطرأ تعديالت على مواعيد تناول الوجبات 
أو النوم سواء بالنسبة لألطفال أو الكبار، 

وهو األمر الذي يعد طبيعيا.
ومن ثم، يضيف األخصائيون، فاألطفال 
االعتياد  قبل  بحاجة ألسبوع  سيكونون 
واستئناف  الطبيعي  الحياة  نمط  على 
إذ  التعليمية،  بالمؤسسات  ال��ت��م��درس 
بشكل  التحول  مواكبة  عليهم  سيتعين 
تدريجي، على المستوى النفسي وأيضا 

الجسماني لتفادي اإلرهاق.
إذ أن فترة الحجر الصحي المرتبطة 
جديدا  معطى  تشكل  ال��ط��وارئ  بحالة 
بالنسبة للصغار والكبار على حد سواء، 
ومن ثم يتعين التعامل بمرونة مع وضعية 
األطفال، بغية إعدادهم للخروج من الوضع 

االستثنائي.

احلجر الصحي

من أجل قواعد منزلية واضحة لتدبير الوقت وتعزيز 
الصحة النفسية لألطفال

الرفع من وتيرة حركة طرامواي في بعض األوقات لمنع انتشار فيروس كورونا
أعلنت أعلنت شركة )راتيب ديف( لتشغيل 
طراموي الدار البيضاء )RATP Dev (، أنها 
طرامواي  ح��رك��ة  وت��ي��رة  م��ن  بالرفع  ستقوم 
العاصمة االقتصادية، في بعض األوقات، بما 
يتناسب مع قاعدة »مائة شخص على األكثر 
منع  أجل  من  وذل��ك   ،« مقطورة  لكل  بالنسبة 

انتشار فيروس كورونا المستجد. 
عدد  أن  سابقا  أعلنت  ق��د  الشركة  وك��ان��ت 
الركاب المسموح به في كل مقطورة هو 100 
شخص كحد أقصى، وفقط بالمقاعد المخصصة 
االستيعابية  الطاقة  وه��ي  ال��رك��اب،  لجلوس 
خطي  على  مشغلة  م��ق��ط��ورة  لكل  ال��ق��ص��وى 

الشبكة. 
وذكرت الشركة في بالغ لها، أن الرفع من 
وتيرة حركة الطرامواي، ابتداء من الغد، يروم 
توسيع مجال الخدمة المقدمة لألشخاص الذين 
يواصلون عملية التنقل بأعداد كثيرة عبر هذه 
الوسيلة من النقل، مشيرة إلى أنه مع دخول 
فإن  التنفيذ،  حيز  الصحية  ال��ط��وارئ  حالة 
الرحالت جرى تكييفها من خالل مرور طرام 
واحد كل 15 دقيقة من السادسة صباحا حتى 

الثامنة ليال.
وحسب البرمجة الجديدة، فإن مرور كل طرام 
واحد انتقل إلى 8 دقائق على مستوى الخط 

الساعة  من  ليساسفة(  مومن،  )سيدي  األول 
السادسة حتى التاسعة صباحا، ومن الثالثة 
بعد الزوال حتى السادسة مساء، من االثنين 
من  دقائق   10 إلى  انتقل  كما  الجمعة.  حتى 
السابعة حتى التاسعة صباحا أيام السبت. 

أما بالنسبة للخط الثاني )سيدي البرنوصي 
 10 كل  سيمر  الطرامواي  فإن  الذياب(،  عين 
التاسعة  حتى  السابعة  الساعة  م��ن  دق��ائ��ق 

صباحا من اإلثنين حتى الجمعة. 
بالتدابير  التقيد  بضرورة  الشركة  وذكرت 
السلطات  قبل  م��ن  المتخذة  وال��ت��وج��ي��ه��ات 
العمومية في إطار التصدي لفيروس كورونا، 
كما تدعو الزبناء إلى عدم الصعود إلى الطرام 
الجلوس  م��ق��اع��د  ك��ان��ت  إذا  م���ا  ح��ال��ة  ف���ي 

مملوءة. 
وحسب الشركة، فإن انتظار الطرام القادم، 
وكذلك  وأحبائهم  أنفسهم  الزبناء  سيحمي 
العاملين الذين يواصلون تقديم الخدمة لهم. 
وبهذه الطريقة سيساهمون في الحد من انتشار 

الفيروس التاجي. 
ولفتت إلى أن عدم االمتثال لهذه اإلجراءات، 
الطرامواي،  خدمة  استمرارية  على  يؤثر  قد 
داعية إلى أن يتحلى كل زبون بالمسؤولية من 

خالل العمل المشترك لمواجهة هذا الوباء.

وذكرت الشركة في هذا السياق، بأنه وقع 
يوم الجمعة الماضي، حادث تقني على مستوى 
محطة ليساسفة في نهاية اليوم، مما تسبب 
للطرام، وتأخر  بالنسبة  في اضطراب مؤقت 

دام 30 دقيقة.
من  العديد  تجاهل  فقد  الشركة،  وحسب 
المسافرين تدابير السالمة الصحية واندفعوا 

إلى أول طرامواي موجود. 

الدار البيضاء
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إطالق برنامج لدعم استثمارات المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة 
انتشار فيروس كورونا، أطلقت وزارة الصناعة 
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، برنامجا 
جدا  الصغيرة  ال��م��ق��اوالت  استثمارات  لدعم 
والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في مجال 
في  المستعملة  والمعدات  المنتجات  تصنيع 

مواجهة هذه الجائحة.
وأوضحت الوزارة، في بالغ، أنه يمكن لهذه 
المقاوالت، من خالل الوكالة الوطنية إلنعاش 
المقاوالت الصغرى والمتوسطة، المشاركة في 
إعالن طلب اقتراح مشاريع »امتياز- تكنولوجي« 
الذي سيساهم في حدود 30 في المائة من مبلغ 
االستثمار اإلجمالي في سقف 10 ماليين درهم 
بالنسبة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة و 1،5 
الصغيرة  للمقاوالت  بالنسبة  دره��م  مليون 

جدا.
هذا  يستهدفها  ال��ت��ي  ال��م��ش��اري��ع  وتتعلق 
منتجات  بتصنيع  الخصوص،  على  اإلع��الن، 
ومعدات  م��ة،  المعق  ال��س��وائ��ل  مثل  النظافة 
الحماية الفردية )الكمامات الواقية، الص د ي 
ومحاليل  م��ة...(  المعق  البدالت  الطبية،  رات 
)التعقيم،  الطبية  تنظيف األسطح والم عدات 

اإلسعافات األولية،. ..(.
ودعت الوزارة المقاوالت التي يهمها األمر 
إلى ملء االستمارة التي يمكن تحميلها انطالقا 

المقاوالت  الوطنية إلنعاش  الوكالة  من موقع 
الصغرى والمتوسطة:

http://candidature.marocpme.ma/

/covid19
وحدد آخر تاريخ إليداع ملفات الترشيح في 

10 أبريل 2020.

من  مجموعة  اعتماد  عن  المغرب،  بنك  أعلن 
السياسة  مجال  ف��ي  س��واء  الجديدة  التدابير 
النقدية أو على الصعيد االحترازي لدعم ولوج 
األس��ر وال��م��ق��اوالت إل��ى ال��ق��روض البنكية في 

ف��ي��روس كورونا  ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة  م��واج��ه��ة 
المستجد )كوفيد19-(.

وأوضح البنك المركزي، في بالغ، أن من شأن 
القدرة  ترفع، بثالثة أضعاف،  أن  التدابير  هذه 

على إعادة تمويل البنوك لدى بنك المغرب.
لجوء  إمكانية  التدابير  هذه  ستتيح  وهكذا 
البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، 
نطاق  وتوسيع  األجنبية،  وبالعمالت  بالدرهم 
بنك  يقبلها  التي  المالية  واألوراق  السندات 
التمويل  إع����ادة  عمليات  م��ق��اب��ل  ف��ي  ال��م��غ��رب 
الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة، 

وتمديد آجال عمليات إعادة التمويل هاته.
التدبير تشمل  أن هذه  المغرب  بنك  وأضاف 
تمويل  بإعادة  الخاص  برنامجه  تعزيز  أيضا 
المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، 
عن طريق إدماج القروض التشغيلية إلى جانب 
ق���روض االس��ت��ث��م��ار، وال��رف��ع م��ن وت��ي��رة إعادة 

تمويلها.
وعالوة على ذلك، اتخذ بنك المغرب مجموعة 
من اإلجراءات لمواكبة مؤسسات االئتمان على 
الصعيد االحترازي، تشمل المتطلبات من السيولة 
واألموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك من 
أجل تعزيز قدرة هاته المؤسسات على دعم األسر 

والمقاوالت في هذه الظروف االستثنائية.
وأبرز البنك المركزي، الذي توقع أن تكون لهذه 
تداعيات  اليوم  العالم  يشهدها  التي  الجائحة 
كبرى على االقتصاد العالمي، بالنظر إلى الشكوك 
القوية التي باتت تحيط بحدة وبطول تأثيرها 
على معظم القطاعات على الصعيد الوطني، أنه 
األزمة  ه��ذه  آلث��ار  كثب،  ع��ن  تتبعه،  سيواصل 
الصحية على االقتصاد الوطني والنظام المالي، 
كما سيتخذ، عند الضرورة، المبادرات الالزمة 

لمواجهتها.

كوفيد-19: بنك المغرب يعتمد مجموعة من التدابير الجديدة لدعم 
االقتصاد والنظام البنكي

األسهم األوروبية تتراجع 
مع تزايد المخاوف من 

الضرر االقتصادي الناجم 
عن وباء كورونا

إطالق حملة لجمع التبرعات 
لفائدة المقاوالت الناشئة 

المبتكرة

تراجعت األسهم األوروبية للجلسة الثانية 
على التوالي، مع تزايد المخاوف المتعلقة 
بالضرر االقتصادي الناجم عن وباء كورونا، 
وتمديد عدة دول عزال شبه كلي لكبح انتشار 

المرض.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 األوروبي 
0.8 بالمائة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت 
غرينتش، وتصدرت أسهم الطاقة والصناعات 
القطاعات  ق���ائ���م���ة  وال���ت���رف���ي���ه  وال���س���ف���ر 

المتراجعة.
وانخفض القطاع المصرفي 2.5 بالمائة 
 28 مرة أخرى، لتتجاوز خسائره الشهرية 
بالمائة، وكان »أوني كريديت« و »آي.إن.جي« 
و«إيه.بي.إن« أمرو، ضمن أول مجموعة من 
المركزي  البنك  لمناشدة  تمتثل  ال��ب��ن��وك 
في  األرب���اح  توزيعات  بتجميد  األوروب����ي، 

محاولة لتعزيز االئتمان.
الشركات  ت��أث��ر  م��ؤش��ر ج��دي��د على  وف��ي 
بالوباء، تراجع سهم مجموعة »إيه.بي.بي« 
بعد  بالمائة  ب5.7  الهندسية  السويسرية 
إن  وقولها  باألرباح  يتعلق  تحذير  إص��دار 

جميع أنشطتها ستعاني في الربع األول.

أطلق المركز المغربي لإلبداع والمقاولة 
لفائدة  التبرعات  لجمع  حملة  االجتماعية، 
الجمعيات والمقاوالت الناشئة المبتكرة ذات 
بهدف مساعدة  القوي،  االجتماعي  التأثير 
أصحابها على إيجاد وتنفيذ حلول ملموسة 
لمواجهة األزمة الصحية الناجمة عن جائحة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(.
وذكر المركز، في بالغ، أن هذه العملية، 
التي أطلقت تحت وسم #نتعاونوا_باش_

نعاونوا، ستتم عبر تخصيص منصة »ولوج«، 
المركز  أطلقها  www.wuluj.com،التي 
المغربي لإلبداع والمقاولة االجتماعية خالل 
المقاولين  ت��م��ك��ي��ن  ب��ه��دف   ،2016 س��ن��ة 
والحرفيين من تمويل مشاريعهم اإلبداعية 
وم��س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى ال���ول���وج إل����ى سوق 

الشغل.
وأضاف المصدر أن هذه المبادرة ستتم 
عن طريق ثالث حمالت، تتمثل األولى في 
حملة تشاركية لدعم الجمعيات التي تقوم 
بأعمال المساعدة اإلنسانية للفئات الضعيفة 
المتضررة من الوضع االقتصادي الحالي، 
وتهم الثانية حملة تشاركية لدعم الشركات 
توقف  أو  بتراجع  ماليا  المتأثرة  الناشئة 

أنشطتها إثر الحجر الصحي.
لدعم  تشاركية  بحملة  األم��ر  يتعلق  كما 
لمواجهة  مبتكرة  حلول  تطوير  م��ب��ادرات 
التداعيات الصحية واالجتماعية واالقتصادية 

الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد19-.

إذ  الذهب،  أسعار  انخفضت 
السيولة  ص���وب  ال��ت��داف��ع  ط��غ��ى 
على  األسهم  في  خسائر  لتغطية 
اإلج��راءات التي اتخذتها البنوك 
املركزية العاملية الحتواء التبعات 
فيروس  ل��ت��ف��ش��ي  االق���ت���ص���ادي���ة 

كورونا.
وتراجع الذهب في املعامالت 
الفورية 0.3 باملائة إلى 1612.60 
الساعة  ب��ح��ل��ول  ل��ألوق��ي��ة  دوالر 
أن  06:35 بتوقيت غرينتش بعد 
نزل 0.7 باملائة. وانخفض الذهب 

اآلجلة  األم��ري��ك��ي��ة  ال��ع��ق��ود  ف���ي 
دوالر   1643.70 إل��ى  باملائة   0.6

لألوقية.
اآلسيوية  األسهم  وتراجعت 
وتلقت أسعار النفط ضربة أخرى 
ب��ف��ع��ل م��خ��اوف م��ن أن اإلغ���الق 
يستمر  ق���د  ب��ال��ت��ف��ش��ي  امل��رت��ب��ط 

ألشهر.
الذهب  ع���ل���ى  ض���غ���ط  ومم�����ا 
أيضا توقف تراجع الدوالر الذي 
ت��زام��ن م��ع ع���زوف أوس���ع نطاقا 
ارتفعت  أن  ب��ع��د  امل��خ��اط��ر،  ع��ن 

تدافع  ظل  في  األمريكية  العملة 
على السيولة ثم تراجعت بعد أن 
إجراءات  املركزية  البنوك  دشنت 
صعيد  ع���ل���ى  م���س���ب���وق���ة  غ���ي���ر 

السيولة.
النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 
األخ���رى، ت��راج��ع ال��ب��الدي��وم 0.7 
دوالر   2253.74 إل����ى  ب���امل���ائ���ة 
ل��ألوق��ي��ة، وه��ب��ط ال��ب��الت��ني 3.5 
باملائة إلى 715.36 دوالر لألوقية، 
بينما تراجعت الفضة 4.2 باملائة 

إلى 13.86 دوالر.

انخفاض أسعار الذهب مع تفضيل املستثمرين للسيولة في ظل تنامي املخاوف بشأن فيروس كورونا

مال وأعمال

الحضرية  ال��وك��ال��ة  ق����ررت 
ل���ل���رب���اط وس����ال ال��م��س��اه��م��ة في 
المجهود التضامني الوطني لمواجهة 
)كوفيد  المستجد  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 

.)19
أنها  ب���الغ،  ف��ي  ال��وك��ال��ة،  وأعلنت 
ف��ي ه���ذا الواجب  ت��ن��خ��رط ط��واع��ي��ة 
الوطني، وذلك بتقديم المديرة العامة 
شهر،  رات��ب  بقيمة  مالية  لمساهمة 
ومساهمة مستخدمي الوكالة ب�3 أيام 
لكل منهم، وذلك  الشهري  الراتب  من 
مساهمة في الصندوق الخاص لتدبير 

ومواجهة الوباء.
وسجلت الوكالة أن هذه المساهمة 
المواطنة  روح  على  للتأكيد  ت��أت��ي 
والمسؤولية والتضامن وااللتزام التي 
الوكالة الحضرية،  تتحلى بها أسرة 
التضامني  الواجب  في  وانخراطها 
كورونا  وب����اء  ل��م��واج��ه��ة  ال��وط��ن��ي 
االقتصاد  على  آث��اره  من  والتخفيف 
الوطني، مؤكدة تعبئتها وتجندها وراء 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس، 

للتصدي لهذه الجائحة.
للرباط  الحضرية  الوكالة  وثمنت 
المجهودات  المصدر،  وسال، يضيف 
الحكومية المبذولة لتدبير والحد من 
تداعيات هذا الوباء، ومن ضمنها تلك 
التي دعت إليها وزارة إعداد التراب 
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
الوكالة  ترجمتها  وال��ت��ي  ال��م��دي��ن��ة، 
ما  بفضل  وس��ال  ل��ل��رب��اط  الحضرية 
راكمته من تجارب ناجحة في مجال 
اإلدارة االلكترونية لتطوير الخدمات 
أداء  اس��ت��م��راري��ة  لتأمين  ب��ع��د،  ع��ن 
لفائدة  خدماتها  وتقديم  أنشطتها 
المستثمرين وعموم المرتفقين؛ وذلك 

منذ إلزامية التقيد بالحجر الصحي، 
موظفيها  س����الم����ة  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا 

ومرتفقيها.
- قررت الجامعة الملكية المغربية 
والرياضات  الحضرية  ل��ل��ري��اض��ات 
قائمة  إل����ى  االن���ض���م���ام  ال��م��ش��اب��ه��ة 
والمساهمة  الرياضية  المؤسسات 
الصندوق  ف��ي  سنتيم  ماليين  ب10 
الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا 

المستجد.
أن هذه  الجامعة في بالغ  وذك��رت 
التعبئة  إط��ار  في  تندرج  المساهمة 
الوطنية لتخفيف تداعيات وآثار وباء 

كورونا.
- قررت جمعية أمل سال المساهمة 
في الصندوق الخاص بتدبير جائحة 
من  عدد  اتخاذ  عبر  كورونا  فيروس 

االجراءات.
لها،  ب��الغ  وف��ق  الجمعية،  وق��ررت 
وبعد استشارة شركائها المؤسساتيين، 
مربي  أج����ور  أداء  ف���ي  االس���ت���م���رار 
ومربيات التعليم األولي الذين يصل 
عددهن إلى 32 مربي ومربية لمدة 3 
درهم،  ألف  يقدر ب207  بمبلغ  أشهر 
لدى  التعويض  مسطرة  سلك  وع��دم 
 covid( صندوق الضمان االجتماعي
عن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  ب��ه��دف   ،)19. cnss
الصندوق إلتاحة الفرصة لمستفيدين 
آخرين، وكذلك أداء مستحقات الضمان 

االجتماعي.
يضيف  الجمعية،  رئيس  ق��رر  كما 
مارس  بشهري  المساهمة  ال��ب��الغ، 
وأبريل من التعويض المخصص عن 
والتربوي  االجتماعي  الفضاء  تدبير 
الشباب بطانة، ووضع  لدعم كفاءات 
واللوجستيكية  البشرية  االمكانيات 

للجمعية رهن إشارة السلطات وقت ما 
شاءت، فضال عن انخراط الجمعية في 
المواطنات  وتأطير  التوعية  حمالت 
السلطات  مع  بتنسيق  والمواطنين 

المحلية منذ ظهور الوباء.
وق�����ررت ال��ج��م��ع��ي��ة، ك���ذل���ك، وفق 
التعليم  برنامج  أطر  المصدر، وضع 
االولي من مربيي ومربيات، رهن إشارة 
يمثلها  ومن  الوطنية  التربية  وزارة 

التطوعي  العمل  أج��ل  م��ن  إقليميا، 
والتأطيري والتربوي لفائدة التالميذ 
سواء  القروي،  العالم  في  خصوصا 
خالل هذه المرحلة أو بعد رفع الحجر 
الصحي وتجاوز الوباء، تكريسا لمبدأ 
التضامن الوطني المنصوص عليه في 

الدستور.
وسجلت الجمعية أن هذه اإلجراءات 
تندرج ضمن التعبئة الوطنية الشاملة 

آثار  من  للحد  المملكة  تعيشها  التي 
المستجد،  ك��ورون��ا  وب���اء  وتبعيات 
والتآزر  التضامن  بقيم  منها  ووعيا 
المغربي  المنبثقة من روح المجتمع 
وتقاليده األصيلة، وتنفيذا للتوجهات 
السامية لصاحب الجاللة الملك محمد 
شروط  توفير  إلى  الداعية  السادس 
لمواجهة  الوقائية  االجراءات  تمويل 

)كوفيد 19( والحد من آثاره.

فيروس كورونا املستجد

مساهمات إضافية في الصندوق الخاص بتدبير الجائحة

كوفيد 19.. وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى التحلي بالصبر والتقيد 
الصارم بتدابير الحجر الصحي

دعت وزارة الصحة المواطنين إلى 
الصارم  والتقيد  بالصبر  التحلي 
بالتدابير الوقائية، بما فيها الحجر 
انتشار  من  الحد  أج��ل  من  الصحي 
)كوفيد  المستجد  ك��ورون��ا  فيروس 

.)19
وأكد مدير مديرية األوبئة ومكافحة 
األمراض بالوزارة، محمد اليوبي، أنه 
ومواصلة  الصبر  التحلي  »علينا 
التقيد الصارم بالتدابير المتخذة من 
التطور  تفادي  أج��ل  من  بالدنا  قبل 
الجامح لهذه األزمة الصحية، كما هو 
ال���ح���ال ف���ي ب��ع��ض ال���ب���ل���دان عبر 

العالم«.
ه���ذه  أن  ال����م����س����ؤول  وأوض��������ح 
اإلج������راءات »ت���م وض��ع��ه��ا م��ن أجل 
سالمتنا، وبهدف الحد من هذا الوباء، 
استعادة  من  الحياة  تتمكن  وحتى 
مسارها، ويستأنف األطفال دراستهم 
االقتصادي  ال���ن���ش���اط  وي��س��ت��ع��ي��د 

عافيته«.
األزم��ة الصحية  »ه��ذه  أن  واعتبر 
بالنسبة  درس����ا  ت��ش��ك��ل  أن  ينبغي 
لسلوكنا، حيث أننا مضطرون جميعا 
الوضع  ه����ذا  م���ع  ل��ل��ت��ك��ي��ف  ال���ي���وم 

الجديد«.
وقال اليوبي إن »عاداتنا قد تغيرت 
بكل تأكيد، ولكننا مدعوون لتنظيف 
أيدينا واتخاذ تدابير وقائية أخرى 
لتفادي، ليس فقط انتشار كوفيد 19، 
ولكن أيضا األم��راض األخ��رى التي 

تنتقل عن طريق المصافحة باأليدي 
واالتصال الوثيق«.

ك��م��ا ش���دد ال��ي��وب��ي ع��ل��ى ضرورة 
التدابير  هذه  تبني  في  »االستمرار 
الوبائي  ووضعنا  لصحتنا  المفيدة 
تجاه الجراثيم األخرى المتنقلة عبر 

الهواء«.
مؤكدة  إصابة  حالة   21 أن  يذكر 
تسجيلها  ت��م  بكوفيد19-  ج��دي��دة 
وحتى  ال��ث��الث��اء  ليل  منذ  بالمملكة 
اليوم  زوال  م��ن  ال��واح��دة  ال��س��اع��ة 
عدد   638 إل��ى  يرفع  مما  األرب��ع��اء، 

اإلصابات المؤكدة، وفق وزارة الصحة 
التي أشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 
37 حالة لحد اآلن، بينما وصل عدد 

المتعافين إلى 26 شخصا.
وفي نفس السياق، أعلن اليوبي، 
أنه يتم حاليا إجراء تدقيق في شكل 

تحقيق علمي بغرض تحديد األسباب 
الدقيقة للوفيات الناجمة عن فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد19(. وأوضح 
اليوبي »في الوقت الحالي، ال يمكننا 
معرفة السبب الدقيق للوفيات، سواء 
المرتبطة باحتمال تناول أدوية أخرى 
تكن  ل��م  اختطار  ع��وام��ل  وج���ود  أو 
بأن  مذكرا  المريض«،  لدى  معروفة 
معظم حاالت الوفاة المسجلة ترتبط 
بسبب  أو  السن  في  التقدم  بعامل 
عوامل تتعلق بمضاعفات األمراض 
المزمنة. وقال إن هذه التدقيق سيمكن 
العوامل  بشأن  فرضيات  بسط  من 
ال��م��ح��ددة وال��ك��ام��ن��ة ال��ت��ي أحاطت 
ولوج  قبل  محتملة  أدوي���ة  بتناول 

المستشفيات.
ولمنع انتشار الفيروس، ستواصل 
الوزارة الدعوة إلى التكفل بالحاالت 
ظروف  ظل  في  المستشفيات  داخل 
المراقبة الطبية، بما يتطلبه ذلك من 

فحوصات إشعاعية ومختبرية.
مؤكدة  إصابة  حالة   21 أن  يذكر 
تسجيلها  ت��م  بكوفيد19-  ج��دي��دة 
وحتى  الثالثاء  ليل  منذ  بالمملكة 
اليوم  زوال  م��ن  ال��واح��دة  ال��س��اع��ة 
عدد   638 إل��ى  يرفع  مما  األرب��ع��اء، 
اإلصابات المؤكدة، وفق بوابة »كوفيد.
ما« )www.covidmaroc.ma( التي 
أشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 37 
عدد  وص��ل  بينما  اآلن،  لحد  ح��ال��ة 

المتعافين إلى 26 شخصا.
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1213 قضايا المجتمع أخبار دولية

لدى  لروسيا  ال��دائ��م  ال��م��ن��دوب  ق��ال 
منظمة األم���ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب���ا، 
ألكسندر لوكاشيفيتش، بأنه من المتوقع 
أن تحدث تغييرات جدرية في العالقات 
الدولية على خلفية األزمة الناشئة بسبب 
جائحة فيروس »كورونا« ، التي ستؤثر 

على »نظام اإلحداثيات« في أوروبا.
ون��ق��ل��ت وس��ائ��ل اع���الم روس��ي��ة عن 
لوكاشيفيتش قوله »أعتقد أن تغييرات 
قوية ستحدث في نظام العالقات الدولية 
بشكل عام، وأن هذه التغييرات نضجت 
» ،موضحا أن تفشي  منذ فترة طويلة 
في  تسبب  الذي  كورونا  فيروس  وباء 
الحياة  على  ج��ذري��ة  تعديالت  إدخ���ال 
بل  المجتمعات،  فقط  ليس   ، العامة 

والدول وجميع القارات، سيؤثر بالتأكيد 
على ال��م��ج��ال ال��دب��ل��وم��اس��ي، وه��و ما 
سيؤثر أيضا، على نظام اإلحداثيات في 

أوروبا«.
وقال الدبلوماسي الروسي إن » عملية 
التفكير حول الكيفية التي سنعيش بها 
الفيروس  تفشي  ب��ع��د  م��ا  ال��ف��ت��رة  ف��ي 
التاجي، تجري اآلن بنشاط في منظمة 
األمن والتعاون في أوروبا« ، مشيرا الى 
أنه ، يجب على منظمة األمن والتعاون 
لن  ألنها  أيضا،  تتغير  أن  أوروب��ا  في 
جديدة  مهام  تنفيذ  على  ق��ادرة  تكون 

،وهي في شكلها الحالي.
وشدد المسؤول على أنه ستكون هناك 
التغييرات  ه��ذه  شكل  أن  و  تغييرات، 

ومضمونها سيعتمدان على وجهات نظر 
الدول المعنية .

وأضاف لوكاشيفيتش »يمكن أن تلعب 
أنها  إذ  ال��رائ��دة،  األدوار  أح��د  روسيا 
على ضرورة  طويلة  فترة  منذ  أص��رت 
إج���راء إص��الح��ات ف��ي ه��ذه المنظمة، 
اإلجراءات  حيث  من  نشاطها  وترتيب 
والمعايير، باإلضافة إلى ضرورة وضعها 
الشأن،  ذي  دولي  قانوني  أساس  على 
خاصة بسبب أنه ال توجد هناك حتى 
للبعثات  ل��وائ��ح  أو  ت��ش��ري��ع��ات  اآلن 
وللمؤسسات وما إلى ذلك، بل وأصبح 
إجراء  عن  االستغناء  المستحيل  من 
تغييرات نوعية في هياكل منظمة األمن 

والتعاون في أوروبا«.

األزمة الناشئة بسبب جائحة فيروس »كورونا« ستغير نظام العالقات الدولية بشكل كبير

بحث الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، مع نظيره األمريكي دونالد 

ووباء  لمكافحة  التعاون  ترامب، 
العالم  ي��ج��ت��اح  ال����ذي  »ك���ورون���ا« 

إل����ى جانب  ث��ن��ائ��ي��ة،  وق���ض���اي���ا 
التطورات اإلقليمية.

وذك����ر ب��ي��ان ص����ادر ع��ن دائ���رة 
أن  التركية،  الرئاسة  في  االتصال 
الرئيسين أردوغان وترامب اتفقا، 
في اتصال هاتفي، على أن التضامن 
السبيل  هما  الدوليين  والتعاون 
مكافحة  ف���ي  ل��ل��ن��ج��اح  ال���وح���ي���د 

»كورونا«.
كما اتفق الزعيمان بشأن االقدام 
على الخطوات الالزمة في ما يتعلق 
بتبادل المعلومات والخبرات بين 
البلدين، من أجل احتواء التداعيات 

المختلفة لوباء »كورونا«.
البيت األبيض  من جانبه، علق 
على االتصال الهاتفي، بالقول، إن 
ترامب وأردوغان شددا على ضرورة 
االل��ت��زام ب��وق��ف إط���الق ال��ن��ار في 
أزمة  مع  بالتزامن  وليبيا  سوريا 

»كورونا«.
وأصاب الفيروس أكثر من 809 
آالف حول العالم، توفي منهم أكثر 
من 39 ألفا، فيما تعافى نحو 172 

ألفا.

أردوغان وترامب يبحثان التعاون لمكافحة فيروس 
»كورونا« وقضايا اقليمية

فيروس »كورونا«.. قطر تقرر تقليص عدد العاملين بمقرات العمل بالقطاع الخاص 
إلى 20 بالمئة

أعلنت الحكومة القطرية، عن قرار تقليص عدد 
العاملين بمقرات العمل بالقطاع الخاص إلى 20 
تدابير  سياق  في  اإلجمالي،  العدد  من  بالمئة 
احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا 
المستجد، تدخل حيز التنفيذ »ابتداء من يوم غد 
تقييم  خاللها  يتم  أسبوعين  ولمدة  الخميس 

الوضع التخاذ القرار المناسب«.
وذكر مصدر رسمي قطري أن مجلس الوزراء 
القطري، في اجتماعه العادي، أقر تمديد العمل 
بقراره الصادر سابقا بشأن اشتغال 80 بالمئة 
من موظفي القطاع الحكومي عن بعد من منازلهم، 
كما قرر أن يشمل هذا اإلجراء العاملين أيضا 
بالقطاع الخاص، مشيرا الى أن ساعات العمل 
للموظفين والعاملين بمقرات عملهم في القطاعين 
الحكومي والخاص ستكون ست ساعات عمل 

يوميا.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار استثنى محال 
الغذائية والتموينية والصيدليات  المواد  بيع 
والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، على أن 
تتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع 
األخرى  األن��ش��ط��ة  تحديد  المعنية،  ال��ج��ه��ات 

الضرورية المستثناة أيضا.
كما استثنت الحكومة من قرار تقليص عدد 
القطاعان  ال��ع��م��ل  س��اع��ات  وع���دد  الموظفين 
الخارجية  وزارة  وموظفو  واألمني  العسكري 

والبعثات الدبلوماسية والقطاع الصحي وقطاع 
المشاريع  ع��ن  وال��م��س��ؤول��ون  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط 
الرئيسية للدولة. وتضمنت هذه اإلجراءات إلزام 
ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ح��ك��وم��ي وال��خ��اص ب���أن تجري 
االجتماعات عن بعد، وفي حال تعذر ذلك، وعند 
حاالت الضرورة، أن يتم االجتماع بعدد ال يزيد 
ع��ن خمسة أش��خ��اص، م��ع م��راع��اة اإلج���راءات 

الوقائية.
وأقرت الحكومة أيضا إيقاف نظام الخدمات 
المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة 
والضيافة، وخفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم 
بواسطة الحافالت إلى نصف السعة االستيعابية 
بيع  منافذ  تفتيش  للحافلة، ومواصلة حمالت 
التزامهم  لضمان  والمطاعم  الغذائية  المواد 
باالشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، بما 

في ذلك ترك المسافة اآلمنة بين المتسوقين.
وك��ان��ت ال��دوح��ة ات��خ��ذت سابقا ح��زم��ة من 
الخصوص؛  على  منها  وال��ق��رارات،  التدابير 
العامة«،  ال��م��واص��الت  وس��ائ��ل  جميع  »إي��ق��اف 

وإطالق برامج الدارسة عن بعد.
لوزارة  بيان  آخ��ر  أن  ال��ى  وت��ج��در اإلش���ارة 
حالة   54 تسجيل  عن  كشف  القطرية  الصحة 
إصابة جديدة مؤكدة، ما يرفع عدد اإلصابات في 
البالد الى 835 حالة حتى اآلن، مع تعافي 71 

مصابا.

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان 
 50 صويلو فرض حجر صحي على 
21 والية،  ف��ي  وم��زرع��ة  وق��ري��ة  بلدة 

لمكافحة انتشار فيروس »كورونا«.
وحسب مواقع إخبارية محلية، قال 
صويلو في مقابلة تلفزيونية مع إحدى 
نسبة  إن  الخاصة،  التركية  القنوات 
سفر المواطنين بين الواليات ال� 81 
انخفضت بنسبة 98،9 بالمئة، عقب 
للحاالت  إال  م��ؤخ��را،  السفر  تقييد 
ال��ض��روري��ة ال��ق��ص��وى ب��م��وج��ب إذن 

رسمي من الجهات المعنية.

المصابين  بين  »من  أن  إلى  ولفت 
بكورونا في تركيا، 30 عنصر أمن و18 
م���ن ال�����درك و4 ق���ائ���م ق�����ام، ووال����ي 

واحد«.
وفي وقت سابق أمس الثالثاء، أعلن 
وزير الصحة التركية تسجيل 46 وفاة 
جديدة، خالل آخر 24 ساعة، ليرتفع 

بذلك اإلجمالي إلى 214.
المصابين  أع�����داد  أن  وأض�����اف 
بالفيروس في البالد ارتفعت إلى 13 
عدد  وص���ل  ح��ي��ن  ف���ي  و531،  أل��ف��ا 

المتعافين من الفيروس إلى 243.

تركيا.. فرض حجر صحي على 50 بلدة 
في 21 والية

طنجة : تحويل 10 في المائة من منحة المقاطعات لتعزيز 
خدمات حفظ الصحة والشؤون االجتماعية

قررت جماعة طنجة خصم 10 في المائة من 
للمقاطعات  المخصصة  االجمالية  المنحة 
الخاصة  ميزانها  لتطعيم  وتحويلها  األربع، 
بقطاعي حفظ الصحة والشؤون االجتماعية، 
والتدابير  اإلج������راءات  م��ع  ت��م��اش��ي��ا  وذل����ك 
الوطني  الصعيد  على  المتخذة  االحترازية 

للتصدي لتفشي وباء )كوفيد 19(.
جاء هذا القرار إثر اجتماع عمل عقده رئيس 
جماعة طنجة، األسبوع الماضي، مع رؤساء 
ومسؤولي المقاطعات األربعة المشكلة لمدينة 
طنجة، ويتعلق األمر بمقاطعات بني مكادة و 
وطنجة-المدينة،  وامغوغة  طنجة-السواني 
حيث تقرر أيضا تحويل بعض فصول ميزانية 
وحفظ  الصحة  قطاع  لفائدة  طنجة  جماعة 
الصحة العمومية والقطاع االجتماعي، واللذين 
وعناية  استعجاليا  طابعا  يكتسيان  أضحيا 

خاصة.
كما التزمت المقاطعات بإجراء مجموعة من 
حساباتها  م���س���ت���وى  ع���ل���ى  ال���ت���ح���وي���الت 
فصول  وتطعيم  ل��دع��م  وذل���ك  الخصوصية، 

الشؤون االجتماعية والصحة العمومية.
وجددت جماعة طنجة والمقاطعات األربع، 
التأكيد على  المحلية،  السلطات  بتشاور مع 
انخراطها في تجهيز وتمويل وتوفير المواد 
المشردين  اي���واء  ألم��اك��ن  ال��الزم��ة  واالدوات 

واألشخاص دون مأوى، إلى جانب دعم قسم 
حفظ الصحة والمحافظة على البيئة بجميع 
االمكانيات المادية والبشرية، عبر إعادة تعيين 
بهذا  مؤقتة  بصفة  الموظفين  من  مجموعة 
السيارات  من  مجموعة  وتخصيص  القسم، 
المصلحية بسائقيها، ووضعها رهن اشارة 

خليات التعقيم والتنظيف والتطهير.
وثمن المشاركون في االجتماع المجهودات 

والتدخالت التي تقوم بها السلطات العمومية، 
وطنيا ومحليا، من خالل اصدار مجموعة من 
القوانين والقرارات التي دخلت حيز التطبيق، 
كإجراءات استباقية مكنت من الحد من اثار 
م���ن ح����دة نتائجه  ال����وب����اء، وق��ل��ص��ت  ه����ذا 
بتضامن  منوهين  واالجتماعية،  االقتصادية 
هذه  تطبيق  في  الجاد  والتزامهم  المغاربة 

االجراءات.

التي  والتعقيم،  التطهير  عمليات  تتواصل 
انطلقت قبل عشرة أيام في الدار البيضاء ،بدون 
توقف ،مستهدفة مختلف األحياء، وذلك في إطار 
الجهود المبذولة لوقف انتشار جائحة فيروس 

كورونا المستجد ) كوفيد 19- (. 
و في هذا الصدد، قامت شركة »الدار البيضاء 
للبيئة » باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطهير، 
واألسواق  والمرافق،  اإلدارات،  مختلف  وتعقيم 
من  عدد  وكذلك  المقاطعات  عموم  في  الجماعية 
الفضاءات، والساحات العمومية، بتعبئة الموارد 
البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ هذه الحملة، 
والتي تزامنت مع العمليات الشاملة المتواصلة 
على المستويين الوطني والمحلي لمكافحة انتشار 

هذه الجائحة. 
ويتناوب ما يقارب عن مائة عامل على عمليات 
محدد  لجدول  وفقا  اليومية  والتطهير  التعقيم 
تم  التي  المناطق  في  تدخالت  تتخللها  مسبقا، 
اإلعالن فيها عن تسجيل حالة إصابة بفيروس 

كورونا.
وصرح مسؤول لدى إدارة النظافة والسالمة 
الصحية بالشركة لوكالة المغرب العربي لألنباء 
أن »الدار البيضاء للبيئة » تستخدم، على وجه 
الخصوص، 5 بخاخات متعددة األغراض بسعة 
500 لتر و 17 دراجات نارية كهربائية و 20 مركبة 

للخدمة.
و أضاف أنه تم وضع صهاريج بسعة 1000 
لتر في خمس مناطق مختلفة من المدينة )حي 
الحسني، عين الشق، أنفا، سيدي عثمان وسيدي 
البرنوصي ( لتعقيم المركبات التابعة للسلطات 

األمنية، و سيارات االجرة الصغيرة و الكبيرة. 
التعقيم  م����واد  أن  ذات����ه  ال��م��ص��در  وأوض����ح 
المستخدمة هي في مجملها »مواد مبيدة للجراثيم 
والبكتريا معتمدة ومرخصة من قبل وزارة الصحة 
للمنتجات  الوطني للسالمة الصحية  المكتب  و 

الغذائية، التابع لقطاع الفالحة ».
والساحات  السكنية  المناطق  على  ع��الوة  و 
العمومية، تهم عمليات التعميق و التطهير أماكن 
و  والخضر  للفواكه  الجملة  وس���وق  التسوق 
البنيات االستشفائية والمركبات الطبية واإلدارات 

ومكاتب البريد وغيرها.
واجهت  الميدان  في  المنتشرة  الفرق  أن  بيد 
صعوبات في تحركاتها بسبب عدم امتثال بعض 
وال  الصحي،  الحجر  لقرار  السكنية  التجمعات 

سيما في األحياء الشعبية.

كوفيد -19. . عمليات التعقيم تتواصل في مختلف أحياء الدار البيضاء بدون توقف

متكنت فرقة الشرطة القضائية 
معطيات  على  بناء  مت��ارة،  مبدينة 
املديرية  م��ص��ال��ح  وف��رت��ه��ا  دق��ي��ق��ة 
الوطني،  ال��ت��راب  مل��راق��ب��ة  ال��ع��ام��ة 
ن���ه���اي���ة األس����ب����وع اجل��������اري، من 
السوابق  ذوي  من  توقيف شخص 
العمر  من  يبلغ  العديدة،  القضائية 
ل���الش���ت���ب���اه في  55 س���ن���ة، وذل������ك 
بانتحال  تتعلق  قضية  في  تورطه 
والتزوير  القانون،  ينظمها  صفات 
واستعماله في النصب واالحتيال.

العامة  للمديرية  ب���الغ  وذك���ر 
املشتبه  توقيف  أن  الوطني  لألمن 
األبحاث  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ف��ي��ه ج���رى 
التي أعقبت رصد نشاطه اإلجرامي 
موظفني  صفة  انتحال  في  املتمثل 
والقوات  األم���ن  مب��ص��ال��ح  س��ام��ني 
بهذه  ن��ف��س��ه  وت���ق���دمي  امل��س��ل��ح��ة، 
ال���ص���ف���ات ل����دى م��ص��ال��ح إداري�����ة 
حتديد  ي��ت��م  أن  ق��ب��ل  وق��ض��ائ��ي��ة، 
ويتم  كامل  بشكل  احلقيقية  هويته 
توقيفه بحي أكدال مبدينة الرباط، 

فضال عن توقيف زوجته لالشتباه 
األنشطة  ه���ذه  ف��ي  مشاركتها  ف��ي 

اإلجرامية.
وأض�������اف امل����ص����در ذات������ه أن 
لها  أخضع  التي  التفتيش  عملية 
املشتبه فيه حلظة توقيفه مكنت من 
ملسدس،  بالستيكي  مجسم  حجز 
م��زورة حتمل  بطاقة  إلى  باإلضافة 
بتلك  ش��ب��ي��ه��ة  ب��ص��ري��ة  ع���الم���ات 
املستعملة من قبل املصالح األمنية 
والعسكرية، قبل أن تسفر إجراءات 

املنجزة مبنزله عن حجز  التفتيش 
التعريفية  ال��وث��ائ��ق  م��ن  مجموعة 
املزورة التي حتمل هويات وصفات 

مهنية مختلفة.
ال���ب���الغ -  وق����د مت - ح��س��ب 
حتت  فيهما  باملشتبه  االح��ت��ف��اظ 
تدبير احلراسة النظرية رهن إشارة 
النيابة  عليه  تشرف  ال��ذي  البحث 
لتحديد  وذل���ك  امل��خ��ت��ص��ة،  ال��ع��ام��ة 
باقي الظروف واملالبسات احمليطة 

بارتكاب هذه األفعال اإلجرامية.

متارة.. توقيف شخص يشتبه تورطه في انتحال صفات ينظمها القانون

تمكنت المصلحة الوالئية للشرطة القضائية بطنجة، 
من توقيف فتاتين تبلغان من العمر 18 و20 سنة، وذلك 
زائفة  أخبار  نشر  في  المباشر  تورطهما  في  لالشتباه 
كورونا  بوباء  لإلصابة  مزعومة  ح��االت  عن  والتبليغ 

المستجد.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني أن األبحاث 
شبكات  على  منشور  فيديو  شريط  رصد  أعقبت  التي 
يربطن  فتيات  أرب��ع  قيام  يظهر  االجتماعي،  التواصل 
االتصال بشكل ساخر بنظام اليقظة الخاص بوباء كورونا 
المستجد للتبليغ عن حاالت زائفة لإلصابة بالوباء، كانت 
قد مكنت مساء أمس من توقيف اثنتين من المشتبه فيهن، 
زوال  والرابعة  الثالثة  الفتاتين  توقيف  يتم  أن  قبل 

األحد.
وقد تم - حسب البالغ - االحتفاظ بالمشتبه فيهن 
جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث 
التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، 
وذلك للكشف عن جميع ظروف ومالبسات وخلفيات هذه 

القضية.

طنجة.. توقيف فتاتين لالشتباه 
في تورطهما المباشر في نشر 

أخبار زائفة
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عندما تنمي جائحة كورونا الروح اإلنسانية والتضامنية لدى ساكنة آسفي

في مبادرة جد رائعة قام مهنيي قطاع 
اإلقليمية  بالمندوبية  العاملين  الصحة 
الرحامنة و خاصة بالمستشفى اإلقليمي 
بابن جري، بترديد جماعي للنشيد الوطني 
مارس   30 ي��وم��ه  ص��ب��ي��ح��ة  ال��م��غ��رب��ي 

.2020
هذه المبادرة التي كان ورائها المندوب 
اإلقليمي للصحة بالرحامنة السيد كمال 
الينصلي و الذي خصنا بتصريح اكد لنا 
فبه على ان هذه المبادرة تأتي في اطار 
الجهود التي تبذلها المندوبية اإلقليمية 

للصحة و خصوصا المستشفى اإلقليمي 
بابن جرير من اجل ضخ دماء الوطنية و 
القطاع  مهنيي  ص��ف��وف  ب��ي��ن  االل���ت���زام 
باإلقليم الذين ما فتئ  يلبون نداء الوطن 
منذ بداية هذه الجائحة وباء كوفيد 19 
انخراطهم  عن  عبروا  والذين  المستجد 
التام و الكلي تاركين أبنائهم وحتى بعض 
أبنائهم الرضع في المنازل من اجل خدمة 
لضبط  الوطن  من  اإلقليم  هذا  مواطني 

الوضعية الوبائية.
< محمد الدفيلي

إذا كانت األزمة التي تسببت فيها 
جائحة فيروس »كورونا« )كوفيد19-( 
قد خلفت تداعيات سوسيو-اقتصادية 
ثقيلة، فإن هذه الوضعية االستثنائية 
أدت بشكل مباشر إلى تنمية الروح 
تسم  التي  والتضامنية  اإلنسانية 
ساكنة مدينة آسفي، باعتبارها قيما 
المجتمع  مكونات  بين  تجمع  ثابتة 
حالة  دخ��ول  فمنذ  قاطبة.  المغربي 
الطوارئ الصحية حيز التطبيق، أبان 
سكان حاضرة المحيط عن مستوى 
عال من المسؤولية وتعبئة مكثفة من 

السوسيو- اآلث����ار  م��ن  ال��ح��د  أج���ل 
وتجاوز  ال���وب���اء  ل��ه��ذا  اق��ت��ص��ادي��ة 
معاناة  م��ن  والتخفيف  اإلك��راه��ات 
المواطنين جراء هذه األزمة العالمية. 
الحمالت  تعددت  الصدد،  هذا  وفي 
جمعيات  م��ن  ب��م��ب��ادرة  التضامنية 
رياضية وفاعلين في المجتمع المدني، 
مشهد  في  عاديين،  مواطنين  وك��ذا 
واعتزاز  م���واط���ن  ل��س��ل��وك  ي��ج��س��د 
إقليم  ت��راب  مجموع  عبر  باالنتماء، 

آسفي.
ولقيت هذه المبادرات استحسانا 

واسعا من لدن ساكنة آسفي، من قبيل 
تجربة طبيب يقترح، في هذه الظرفية 
االستثنائية، تقديم فحوصات طبية 
الذين  المواطنين  ل��ف��ائ��دة  مجانية 
ينحدرون من أوساط معوزة. ويتعلق 
األمر بالدكتور طه بنجلون المعروف 
من قبل الجميع، بمبادراته الخيرية 
أو في  العادية  ال��ظ��روف  ف��ي  س��واء 

أوقات األزمات.
وفي مبادرة أخرى نموذجية، قام 
مواطن ينحدر من مدينة آسفي بوضع 
المدينة، قصد  أزقة  مغسلة في أحد 
تمكين المارة من غسل أياديهم كإجراء 
من  العدوى.  انتشار  لتفادي  وقائي 
المسفيويون  أش����اد  أخ����رى،  ج��ه��ة 
بالالعب الدولي المغربي عبد الرزاق 
ب�1000  التكفل  قرر  الذي  الله،  حمد 
أسرة معوزة، في مشهد خيري القى 
إشادة واسعة على مواقع التواصل 

االجتماعي.
م��ش��ه��د آخ����ر ج����اب مواقع  وف����ي 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، ق��ام شباب 
»الجريفات«،  ح���ي  م���ن  ي��ن��ح��درون 
مكافحة  جهود  ف��ي  منهم  انخراطا 
»كورونا«، بصناعة كمامات  فيروس 
يدوية، مع السهر على توزيعها بشكل 

مجاني على المارة.
فريق  مشجعو  ان��ض��م  ب���دوره���م، 
أولمبيك آسفي لكرة القدم إلى الجهود 
عملية  بإطالق  وق��ام��وا  التضامنية 

جمع تبرعات خصصت لشراء مواد 
لفائدة  وتوزيعها  أساسية  غذائية 

األسر المعوزة.
وأظهر مشجعو الفريق المسفيوي، 
مرة أخرى، أن الرياضة تشكل قبل كل 
شيء، محركا حقيقيا للقيم اإلنسانية 
للمنافسة  م��ج��اال  ك��ون��ه��ا  م��ن  أك��ث��ر 

وحيازة األلقاب.
الملكي  النادي  من جانبه، أشرف 
للدراجات النارية آلسفي على توزيع 
100 قفة تحتوي على م��واد غذائية 
أساسية ألسر معوزة تنحدر من إقليم 

آسفي.
أجراء  المبادرة  هذه  واستهدفت 
للوضعية  نتيجة  العمل  عن  توقفوا 
المغرب.  بها  يمر  التي  االستثنائية 
ويتعلق األمر بعاملين في الحمامات 
ونادلي  ال��ف��خ��ار  صناعة  وورش����ات 

المقاهي والمطاعم واألرامل.
وفي نفس المنحى، قامت جمعية 
الشباب  للمقاولين  الثالثة  األلفية 
مواد  م��ن  تتألف  قفة   360 بتوزيع 
معوزة  أسر  لفائدة  أساسية  غذائية 

بإقليم آسفي.
واستهدفت هذه المبادرة التضامنية 
األرام��������ل واألش�����خ�����اص م����ن ذوي 
االحتياجات الخاصة، باإلضافة إلى 
النساء المطلقات بالوسطين الحضري 

والقروي.
ولم تتردد ساكنة آسفي في التنويه 

األطباء  قبل  من  المبذولة  بالجهود 
وعمال النظافة وقوات األمن وأعوان 
السلطة، الذين يوجدون في الجبهة 
النهار،  في  كما  الليل  في  األمامية، 
للمواطنين  الصحي  األم���ن  ل��ص��ون 

ورفاهيتهم.
النبيلة  المهام  ه��ذه  كانت  ولئن 
نابعة من أداء الواجب الوطني، فإنها 
هؤالء  وتضحيات  تفاني  عن  تعبر 
الصعوبات  ل��م��واج��ه��ة  األب����ط����ال 
الوباء  ب��ه��ذا  المرتبطة  والمخاطر 
يفرضها  التي  التحديات  ومواجهة 
ه��ذا ال��ظ��رف ال��دق��ي��ق، وذل���ك بهدف 
القيادة  ت��ح��ت  ال��م��م��ل��ك��ة،  ت��م��ك��ي��ن 
الملك  الجاللة  لصاحب  المستنيرة 
محمد السادس، من التغلب على هذا 

الوباء في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن ساكنة إقليم آسفي أبانت 
في  تلقائي  وانخراط  تام  التزام  عن 
الطوارئ  إج����راءات وت��داب��ي��ر ح��ال��ة 
التطبيق  دخلت حيز  التي  الصحية 
فيروس  تفشي  م��ن  للحد  بالمملكة 

كورونا المستجد )كوفيد19-(.
واستجابت الساكنة، منذ الساعات 
األولى النطالق تطبيق حالة الطوارئ، 
ل��ن��داء ال��م��ك��وث ف��ي ال��م��ن��ازل وعدم 
الضرورة  ح���االت  ف��ي  إال  ال��خ��روج 
ال��ق��ص��وى ك��ال��ع��الج وال��ت��ب��ض��ع أو 
بالنسبة  العمل  بمقرات  االل��ت��ح��اق 

للموظفين.

تنمية الروح اإلنسانية والتضامنية

مهنيي الصحة بالرحامنة و النشيد الوطني المغربي

مع جائحة كورونا بشرى لمؤطري محو 
األمية بإقليم الرحامنة

أخيرا سيستفيد مؤطروا محاربة 
الجمعيات  م���ع  ال��ع��ام��ل��ي��ن  االم���ي���ة 
اإلقليمية  المندوبية  م��ع  المشتغلة 
لمحاربة  الوطنية  للوكالة  الرحامنة 
االمية في الشطر األول من هذا الموسم 

.2020/2019
تعويضات  ص����رف  ت���أخ���ر  ف��ب��ع��د 
المؤطرين العاملين في محاربة االمية 
الحاجة  ،وم��ع  أسفي  مراكش  بجهة 
عوائل  عليها  أصبحت  التي  الملحة 
هؤالء المؤطرين مع إجراءات الحضر 
الصحي التي اتخذها المغرب للوقاية 
بفيروس كورونا كوفيد  من اإلصابة 
19، ربطنا االتصال مع السيد المندوب 
لمحاربة  الوطنية  للوكالة  اإلقليمي 
االمية بالرحامنة صباح اليوم السبت 
حول  لالستفسار   2020 م��ارس   28

الموضوع.
حيث بشرنا بان المندوبية اإلقليمية 
ل��م��ح��ارب��ة االمية  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة 
المخصص  الدعم  بالرحامنة صرفت 
لجميع الجمعيات العاملة معها  بحر 
. جمعيتين  باستثناء  األسبوع  هذا 

و  غانم  االمر بجمعية سيدي  يتعلق 
على  معروضة  مشاكل  تعرف  التي 
القضاء، وجمعية الخير أوالد حسون 
التي وقعت اتفاقية جديدة مع الوكالة 

يناير2020.)نهاية  شهر  نهاية  ف��ي 
التصريح(.

و عليه فإن الكرة اليوم أضحت لدى 
الجمعيات العاملة في برنامج محاربة 
اج���ل ص���رف تعويضات  م��ن  االم��ي��ة 
المؤطرين المشتغلين معها من جهة 
، واعداد التقارير و محاضر الشطر 
الثاني في اقرب وقت من اجل تمكين 
المندوبية اإلقليمية للوكالة الوطنية 
بالوثائق  الرحامنة  االمية  لمحاربة 
االثباتية حتى تتمكن من صرف الدفعة 
تكون  حتى  وق��ت  اق��رب  ف��ي  الثانية 
الوكالة و الجمعيات في محل تطلعات 
االمية  م��ح��و  م���ؤط���رات  و  م���ؤط���ري 
ل��م��س��اع��دت��ه��م ع���ل���ى اج���ت���ي���از هذه 

الضائقة.
الحافظ  عبد  السيد  لنا  أك��د  كما 
اإلقليمي  ال��م��ن��دوب  بالله  المستعد 
ل��م��ح��ارب��ة االمية  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة 
الرحامنة – نفس التصريح- بأن عامل 
إقليم الرحامنة السيد عزيز بوينيان 
هو االخر لم يغفل على هذه الفئة من 
بان تعليماته نحت  اإلقليم و  ساكنة 
المستحقة  التعويضات  ص��رف  ال��ى 
ل��م��ؤط��ري م��ح��وي األم��ي��ة ف��ي اقرب 

وقت.
< محمد الدفيلي
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