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احتدام الجدل بين المؤسسات التعليمية
الخصوصية وأولياء األمور بشأن أداء
واجبات التمدرس

في إطار التواصل مع المواطنين والمواطنات من اجل
التوعية بمخاطر فيروس كورونا قام يوم  24مارس 2020
كاتب الفرع اإلقليمي لحزب األمل بإقليم صفرو السيد نجيب
منتاك بجولة في العديد من أحياء مدينة البهاليل لمعرفة
أوضاع الساكنة والتعرف على أحوالهم المعيشية على ضوء
تطبيق الحجر الصحي الذي أعلن عنه في إطار قانون حالة
الطوارئ التي أمر بها جاللته نصره الله ،من أجل القيام
بواجب التوعية تطبيقا للقرار الداعي إلى المكوث في
المنازل والخروج إال للضرورة القصوى حفاظا على الصحة
العامة للمواطنين وعدم تعريض األنفس للهالك باإلصابة
بفيروس كورونا ،ولقد أعاد الكاتب اإلقليمي للحزب الكرة
يومه األحد  05ابريل  2020من أجل معرفة إلى حد ما وصل
تطبيق هذا القرار خاصة وأن األمور ال تزيد أال سوء ،في
جولة مكوكية إلى أحياء المدينة ليتفاجأ بوجود العديد من
بؤر تجمعات األشخاص في وضعية مخلة بواجب الحجر
الصحي واالكتظاظ والتجوال بالشوارع والتجمهر بالقرب
من أبواب المقاهي لشرب كل أنواع الدخان الذي يتصاعد
ويتطاير في جو نوافذ المنازل المجاورة ما يعرض الساكنة
لخطر انتشار الوباء ،ما دفع بالكاتب اإلقليمي لالتصال
بباشا المدينة وإطالعه على هذا الوضع المزري لما يمكن
أن يحدثه في غياب المراقبة القبلية والحث على تطبيق
قرار الحجر الصحي على كل الساكنة وعدم التسامح في
هذه األمور المصيرية وعدم االكتفاء به بعد السادسة مساء
بل يجب أن يطبقه أربعة وعشرين ساعة.
وبالمناسبة نرفع اكف الدعاء أن يحفظ الله عاهلنا المفدى
نصره الله وأيده وأن يحفظ وطننا ومواطنينا من هذا الوباء
وأن يشفى مرضانا منه ويرحم موتانا الذي سقطوا شهداء
به ،انه سميع مجيب.
> عن مكتب الفرع اإلقليمي لحزب
األمل بإقليم صفرو

األجهزة األمنية بتيزنيت

تعبئة واسعة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد – )19
ب��روح وطنية عالية ومهنية كبيرة ،
والى جانب المؤسسة العسكرية والقوات
المساعدة ،ب��ل ك��ل السلطات المغربية
ال��م��دن��ي��ة منها وال��ع��س��ك��ري��ة ،انخرطت
األجهزة األمنية التابعة لألمن الوطني
بإقليم تزنيت بكل هياكلها وتخصصاتها
المتعددة في الحملة الوطنية لمحاربة
والحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا
المستجد ( كوفيد –  )19والمساهمة في
تخفيف االثار السلبي لهذه الجائحة التي
أرعبت العالم بأسره.
وت��س��ه��ر ال��م��دي��ري��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة لألمن
ال��وط��ن��ي بإقليم تزنيت ب��ق��ي��ادة رئيس
المنطقة األم��ن��ي��ة ع��ل��ى تنظيم حمالت
تحسيسية وتنظيمية واسعة على صعيد
المدينة أفقيا وع��م��ودي��ا وع��ل��ى جميع
األصعدة  ،وذلك تماشيا مع التعليمات
السامية لصاحب الجاللة الملك محمد
السادس نصره الله  ،القائد األعلى للقوات
المسلحة الملكية وبتنسيق وتوافق مع
مختلف الهيئات الطبية والشبه طبية وكل
األط����ر ال��وط��ن��ي��ة ف���ي ال��ق��ط��اع��ي��ن العام
والخاص ،وذلك من أجل تسهيل الحياة

اليومية للمواطن والحفاظ على سالمته
والحد من االثار السلبي لهذه الفاجعة.
ويكمن الدور الهام لرجال األمن بإقليم
ت��ي��زن��ي��ت ب��ل ع��ل��ى صعيد المملكة في
التوعية والتحسيس عبر تنظيم مجموعة
من الحمالت واألنشطة التوعوية المستمرة
بالتنسيق مع السلطات اإلقليمية وحث
المواطنين على أهمية مالزمة منازلهم ،

وإرش����اد ال��ذي��ن ي��ت��وف��رون ع��ل��ى رخص
استثنائية الخروج بضرورة واجبارية
ارت��داء الكمامات للحد من انتشار هذا
الوباء.
وتتحرك دوريات رجال األمن الوطني
بمدينة تيزنيت بشكل مستمر بغية التأكد
من عدم مغادرة المواطنين لمنازلهم إال
ع��ن��د ال���ض���رورة ال��ق��ص��وى ،وتوعيتهم

بخطورة ه��ذا الوباء ال��ذي أرب��ك العالم
بأسره.
وقد عايننا مجموعة من هذه الدوريات
عن قرب والتي تقدم وصالت تحسيسية
وتوعوية طيلة أي��ام األس��ب��وع للوقوف
والتأكد م��ن اح��ت��رام المواطنين لحالة
الطوارئ الصحية التي أعلنتها الدولة مند
 20مارس  2020والتي ستستمر الى غاية
 20من أبريل 2020
وقد أتبتت كل العناصر األمنية على
صعيد إقليم تيزنيت بل في مختلف ربوع
المملكة نجاعتهم والسهر على حماية
األم��ن الصحي ومراقبة األم��ن الغدائي
للمواطن المغربي عموما.
كما تسهر على تنظيم األسواق الوطنية
وحماية المستهلك من خ�لال المراقبة
الدائمة لألسعار والحد من انتشار ظاهرة
الغالء واحتكار بعض المبيعات واستغالل
هذه الظروف الصعبة.
وال يسعنا إال أن نرفع القبعة احتراما
واج�ل�اال للعمل ال��ج��ب��ار ال���ذي ت��ق��وم به
مختلف السلطات اإلقليمية والجهوية
والوطنية الدين قدموا خالل هذه الفترة

صورة نموذجية وحقيقية عن مبدأ الواجب
الوطني وقيم التالحم والتضامن ونكران
ال��ذات  ،مما جعل المواطنين يشعرون
بالفخر واإلعتزاز  ،واألمن واألمان  ،وهم
ينضبطون أمام مختلف تدخالت رجال
األمن والسلطات اإلقليمية والمحلية.
> بقلم الداودي حسن
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أمير المؤمنين يقرر إعفاء مكتري المحالت الحبسية المخصصة للتجارة
والحرف والمهن والخدمات من أداء الواجبات الكرائية طيلة مدة الحجر الصحي
قرر أمير المؤمنين ،الناظر األعلى لألوقاف،
إع��ف��اء مكتري المحالت الحبسية المخصصة
للتجارة والحرف والمهن والخدمات ،والسكنى ما
عدا للموظفين ،من أداء الواجبات الكرائية ،وذلك
طيلة مدة الحجر الصحي.
وف��ي م��ا يلي ب�لاغ أص��درت��ه وزارة األوق���اف
والشؤون اإلسالمية بهذا الخصوص ..
« في إطار العناية المولوية الموصولة التي
يوليها أمير المؤمنين ،الناظر األعلى لألوقاف،
صاحب الجاللة الملك محمد السادس أعزه الله
للفئات المتضررة من آثار جائحة الفيروس كورونا
كوفيد  ،-19تفضل حفظه الله فقرر إعفاء مكتري
المحالت الحبسية المخصصة للتجارة والحرف
والمهن والخدمات ،والسكنى ما عدا للموظفين،
من أداء الواجبات الكرائية.
ويسري مفعول هذا القرار الملكي السامي طيلة
مدة الحجر الصحي.
حفظ الله سيدنا الهمام بما حفظ به السبع
المثاني والقرآن العظيم ،وأبقاه منبعا للرأفة
والرحمة ،إنه سميع مجيب».
كما استقبل ص��اح��ب ال��ج�لال��ة الملك محمد
السادس ،بالقصر الملكي بالدار البيضاء ،كال من
السعيد أمزازي والسيد عثمان الفردوس ،بحضور
رئيس الحكومة ،سعد الدين العثماني.
وخالل هذا االستقبال ،وطبقا ألحكام الفصل 47
من الدستور ،وباقتراح من رئيس الحكومة ،تفضل

جاللة الملك ،أعزه الله :
• بتكليف السعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،

بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة • .وبتعيين
ع��ث��م��ان ال���ف���ردوس ،وزي����را ل��ل��ث��ق��اف��ة والشباب
والرياضة.

ضمان اجتماعي ..تقديم طلب تأجيل أداء االشتراكات قبل العاشر
من الشهر الموالي للشهر المستحق
أفاد الصندوق الوطني للضمان
االج��ت��م��اع��ي ،أن���ه ي��ت��ع��ي��ن على
ال���م���ق���اوالت ال��م��ت��أث��رة باألزمة
الناجمة عن جائحة (كوفيد ،)19
الراغبة في االستفادة من تأجيل
أداء االشتراكات ،تقديم طلباتها
قبل العاشر من الشهر الموالي
للشهر المستحق.
وأوضح الصندوق ،في بالغ له،
أن��ه على «ال��م��ق��اوالت المتأثرة
باألزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد
 ،)19الراغبة في االستفادة من
اإلجراء الذي اتخذته لجنة اليقظة

االقتصادية ،المتعلق بتأجيل أداء
االشتراكات عن الفترة الممتدة من
فاتح مارس إلى  30يونيو ،2020
دون احتساب غرامات التأخير،
تقديم طلب االس��ت��ف��ادة م��ن هذا
التأجيل قبل كل تاريخ استحقاق،
أي قبل اليوم العاشر من الشهر
الموالي للشهر المستحق ،وذلك
طيلة فترة األزمة».
وأضاف أنه «للقيام بذلك ،يجب
على المقاوالت المعنية صياغة
طلبها لتأجيل أداء االشتراكات
على البوابة ،covid19.cnss.ma

ع���ن ط���ري���ق ال��ن��ق��ر ع��ل��ى خانة
«التصريح بالشرف» ،الذي تشهد
من خالله على وضعيتها المالية
الصعبة الناجمة عن تفشي جائحة
فيروس كورنا المستجد».
وبالنسبة للمقاوالت المؤهلة
لالستفادة ،يشير البالغ إلى أنه
«سيتم منح اإلعفاء من غرامات
التأخير تلقائيا ،بمجرد أداء
جميع االش��ت��راك��ات قبل األجل
النهائي المحدد في ثمانية ()8
أشهر بعد تاريخ إع�لان انتهاء
األزمة».

شكل فيروس كورونا المستجد ،الذي
أصاب أزيد من 2ر 1مليون شخص عبر
العالم ،مصدر سيل من األخبار الزائفة
التي يتم بثها على شبكات التواصل
االجتماعي ،لذا تقوم وكالة المغرب
العربي لألنباء بالفرز بين اإلشاعة
الزائفة والمعلومة الصحيحة من أجل
تحسيس أفضل.
 وزارة الصحة تخصص  333فريقاس��ت��ج��اب��ة س��ري��ع وأرق������ام مجانية
للتواصل ( خطأ ) - .توقيف شارل
لييبر االستاذ بجامعة هفارد بسبب
«صناعة وبيع» كورونا فيروس للصين
(خطأ)  - .أمير المؤمنين يقرر إعفاء
مكتري المحالت الحبسية المخصصة
للتجارة والحرف والمهن والخدمات
من أداء الواجبات الكرائية طيلة مدة
الحجر الصحي (صحيح).
 تسجيل  58حالة مؤكدة جديدةبالمغرب ترفع العدد اإلجمالي إلى
 1242حالة (صحيح).
 تزويد السجناء المستفيدين منالعفو الملكي بنموذج اتصال ووصفة
طبية لتمكينهم من استمرارية الرعاية
الطبية بعد اإلفراج عنهم (صحيح).
 يتعين على المقاوالت المتأثرةباألزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد ،)19
الراغبة في االستفادة من تأجيل أداء

أكدت وزارة العدل ،أن العفو ينصب
فقط على العقوبة وال يمس التعويضات
المدنية طبقا لمقتضيات الفصل السابع
من ظهير العفو.
وجاء هذا التـأكيد في بالغ توضيحي
للوزارة على إثر ما تم تداوله في بعض
المواقع اإللكترونية بشأن شريط فيديو
متعلق بسيدة تربط بين العفو الصادر
ل��ف��ائ��دة أح���د ال���ن���زالء وب��ي��ن مطالبتها
بالتعويض المدني عن الضرر الالحق بها.
وينص الفصل السابع المذكور على أن
العفو ال يلحق في أي حال من األحوال
ضررا بحقوق الغير ،ومن تم يبقى من حق
الضحية استيفاء مبلغ التعويض المدني
وف��ق المساطر القانونية ال��ج��اري بها
العمل.
وحسب البالغ ،فإن لجنة العفو اعتمدت
في مقترحات الترشيح للعفو المولوي
الكريم على معايير موضوعية وإنسانية
واجتماعية وتأهيلية تتماشى مع سياق
وظرفية هذه االلتفاتة المولوية المرتبطة
بخطر ان��ت��ش��ار وب���اء ف��ي��روس كورونا
(كوفيد.)-19
وبالرجوع إلى قوائم المستفيدين من
العفو الملكي االستثنائي ،تقول الوزارة،
تبين أن المعني باألمر أدي��ن بـ 12سنة
سجنا نافذا ،وأن��ه قضى أكثر من ثلثي
العقوبة عالوة على أنه استفاد من برامج
تعليمية باإلضافة إل��ى أن��ه ك��ان يتميز
بسيرة وسلوك حسنين.
وأك�����دت ع��ل��ى أن ال��ع��ف��و ،بطبيعته
كمؤسسة قانونية ،ينصب على أشخاص
مدانين من أجل أفعال جرمية وليس على
أشخاص أبرياء ،وفق فلسفة عقابية تروم
إدم��اج وتأهيل السجناء ،وتشجيع من
أبانو منهم عن حسن السيرة والسلوك
وانخراطهم في البرامج اإلصالحية.
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الصواب والخطأ بخصوص فيروس كورونا بالمغرب
االشتراكات ،تقديم طلباتها قبل العاشر
من الشهر الموالي للشهر المستحق
(ص��ح��ي��ح) - .جماعة ت��ط��وان توقف
التعامل بالوثائق الورقية وتطلق رقمنة
الخدمات (صحيح).
 توقيف شخص باكادير لإلشتباهفي تورطه في المضاربة غير المشروعة
في األقنعة الواقية (صحيح).
 مؤسس تويتر جاك دورسي يتبرعبمليار دوالر لمكافحة وباء كوفيد 19
(صحيح) - .الكشف عن موعد لرفع
الحجر الصحي بالمغرب (خطأ).
 شريط فيديو على الفايسبوك يظهرالتوقيف بالقوة بالمغرب لشخص
انتهك اجراءات العزل المتخذة للحد
من انتشار كورونا (خطأ) - .تطوير
لقاح ضد كورونا المستجد منذ  2ابريل
(خ���ط���ا)  - .ال��م��س��ت��ش��ف��ى الميداني
العسكري الجديد بالنواصر (الدار
البيضاء) جاهز الستقبال المرضى
المصابين بفيروس كورونا المستجد
(صحيح)  - .العمل بإجبارية وضع
«الكمامات الواقية» بالمملكة ابتداء من
الثالثاء ،بالنسبة لجميع األشخاص
المسموح لهم بالتنقل خ��ارج مقرات
السكن (صحيح) .
 مجلس الحكومة ي��ص��ادق علىمشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز

العفو ينصب فقط
على العقوبة وال يمس
التعويضات المدنية

 المدير العام
هشام باني
سكرتيرة التحرير
كلثوم األشعاري
اإليداع القانوني
2011PE0130
الترقيم الدولي
2458-7079
الملف الصحافي:
 16ص 2001
اإلدارة والتحرير

عمارة  2الطابق األول رقم
 1زنقة حميد الغراري شارع
اللة الياقوت
الدار البيضاء انفا -المغرب

سقف التمويالت الخارجية (صحيح).
 المستشفى العسكري الدراسي محمدال��خ��ام��س ب���ال���رب���اط ي��ع��زز البنيات
االستشفائية بالمملكة لمواجهة فيروس
(كوفيد( )-19ص��ح��ي��ح) - .تدخالت
اللجان المختلطة للمراقبة خالل الفترة
الممتدة من فاتح شهر مارس إلى غاية
 5أبريل  2020أفضت إلى تسجيل 973
مخالفة ف��ي م��ج��ال األس��ع��ار وجودة
المواد الغذائية (صحيح).

 رص��د «مخالفات مهنية» لبعضمراسلي المنابر الصحفية األجنبية
المعتمدة بالمغرب في تغطية تطورات
وباء كورونا (صحيح).
 ال���ص���ن���دوق ال��وط��ن��ي للضماناالجتماعي يضع مصحة الزيراوي رهن
إشارة السلطات العمومية (صحيح)
 «وات���س���اب» تقيد إع���ادة توجيهالرسائل إلبطاء انتشار معلومات مزيفة
حول كورونا (صحيح).

الهاتف :
0661 52 51 97
0522 45 09 37
التوزيع:
سابريس الدار البيضاء
طبع من هذا العدد 3000
نسخة
السحب:
مطبعة العهد الجديد
 307المسيرة  1تمارة
0670544052
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رئيس النيابة العامة يدعو إلى العمل على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة حمل الكمامات
دع��ا ال��وك��ي��ل ال��ع��ام للملك ،رئ��ي��س النيابة
العامة ،املسؤولني القضائيني إلى العمل ،على
التطبيق الصارم واحلازم للمقتضيات القانونية
املتعلقة مبخالفة حمل الكمامات خ�لال فترة
احلجر الصحي.
وش��دد ف��ي دوري���ة وجهها للمحامي العام
األول ،واحمل��ام�ين ال��ع��ام�ين مبحكمة النقض،
والوكالء العامني للملك لدى محاكم االستئناف
ومحاكم االستئناف التجارية ونوابهم ،ووكالء
امللك لدى احملاكم االبتدائية واحملاكم التجارية
ونوابهم ،على ع��دم التردد في إج��راء األبحاث
وإقامة الدعوى العمومية بشأن األفعال التي
ت��ص��ل إل���ى علمهم ب��ش��أن ع���دم ال��ت��ق��ي��د بوضع
الكمامات الوقائية في حالة اخلروج من املنازل.
وحث أيضا على مواصلة التعبئة حلماية
صحة املواطنني وسالمتهم ،طيلة فترة احلجر
الصحي ،واالستمرار في إشعار رئيس النيابة

العامة بجميع التدخالت التي يباشرونها في
إط��ار تطبيق القانون املتعلق بحالة الطوارئ
الصحية .والرجوع إليه بشأن كل الصعوبات
التي تعترضهم في تطبيقه.
وذكر رئيس النيابة العامة بأنه بالنظر إلى
أن املرسوم بقانون رقم  2.20.292املتعلق بحالة
ال��ط��وارئ الصحية يجرم ك��ل مخالفة لألوامر
وال��ق��رارات ال��ص��ادرة عن السلطات العمومية،
في إطار تدابير احلجر الصحي ،فإن عدم حمل
«ال��ك��م��ام��ام��ات ال��واق��ي��ة» م��ن ط���رف األشخاص
املسموح لهم مبغادرة مساكنهم ألسباب خاصة،
يشكل جنحة ي��ع��اق��ب عليها مبقتضى املادة
الرابعة من املرسوم بقانون سالف الذكر.
وأكد أن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر
جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير احلجر
الصحي املتعلقة بعدم مالزمة مكان االقامة ،أو
خرق غيرها من التدابير األخ��رى التي قررتها

السلطات العمومية املختصة في ه��ذا املجال.
كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية
املتعلقة ب��وض��ع ال��ك��م��ام��ات ،يعتبر جنحة إذا
مت بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو
اإلكراه.
وأض��اف��ت ال��دوري��ة أن حتريض الغير على
عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف املشار
إليها أعاله ،يعتبر جنحة .سواء كان التحريض
ب��واس��ط��ة اخل��ط��ب او ال��ص��ي��اح أو التهديدات
املفوه بها في األماكن أو االجتماعات العمومية،
أو بواسطة املكتوبات أو املطبوعات أو الصور
أو األش��رط��ة املبيعة أو امل��وزع��ة أو املعروضة
للبيع أو املعروضة في األماكن أو االجتماعات
العمومية ،أو ب��واس��ط��ة امللصقات املعروضة
على أن��ظ��ار العموم بواسطة مختلف وسائل
اإلعالم السمعية البصرية أو اإللكترونية ،وأي
وسيلة أخرى ت ست عم ل لهذا الغرض دعامة

إلكترونية.
ويعاقب على ه��ذه االفعال مبقتضى املادة
الرابعة من املرسوم بقانون املشار إليه أعاله،
باحلبس من شهر واحد إلى ثالثة أشهر وبغرامة
تتراوح بني  300و 1300درهم أو بإحدى هاتني
العقوبتني.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن املرسوم
ب��ق��ان��ون رق���م  2.20.292ال��ص��ادر ب��ت��اري��خ 23
مارس  ،2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإج��راءات اإلعالن عنها ،قد
منح السلطات احلكومية املكلفة بتدبير حالة
الطوارئ الصحية ،اتخاذ اإلج��راءات املناسبة
حلماية صحة وأم��ن امل��واط��ن�ين ،والسهر على
تطبيق كافة التدابير ال��واج��ب اتخاذها خالل
فترة احلجر الصحي .ويتم اتخاذ تلك التدابير
مبوجب مراسيم أو مقررات تنظيمية وإدارية ،أو
بواسطة مناشير وإعالنات.

يومية كولومبية

«صحة المغاربة أولوية بالنسبة لجاللة الملك»

كتبت يومية «بريميسيا دياريو»
ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة ف��ي م��ق��ال ،خصصته
للتدابير التي اتخذتها المملكة تحت
قيادة صاحب الجاللة الملك محمد
ال��س��ادس الح��ت��واء انتشار فيروس
كورونا المستجد ،أن «صحة المغاربة
هي أولوية بالنسبة لجاللة الملك».
وأضافت أن صاحب الجاللة الملك
محمد ال��س��ادس «ي��ش��رف ع��ل��ى كل
اإلجراءات المتخذة لحماية المغاربة
بجعل ذلك أولوية في مكافحة كوفيد
 ،»19مشيرة إل��ى أن��ه بمجرد ظهور
أولى حاالت اإلصابة بفيروس كورونا
المستجد في المملكة ،أقدم المغرب
على اتخاذ سلسلة من التدابير لوقف
انتشار الفيروس في حين تأخرت دول
متأثرة بشدة في اتخاذ الخطوات
الالزمة للوقاية من العدوى.
وتابعت الصحيفة أن «السلطات
المغربية أدركت الحاجة إلى اتخاذ
ق��رارات جذرية وتنزيل سلسلة من
اإلج����راءات ال��ص��ارم��ة ( )...بسرعة
كبيرة» ،مسجلة أن المغرب اعتمد
«خ��ط��ة اس��ت��ج��اب��ة ف��ع��ال��ة ،يتابعها
صاحب الجاللة الملك محمد السادس
عن كثب».
وت��وق��ف��ت اليومية ،ال��ت��ي سلطت

ال��ض��وء ع��ل��ى مختلف اإلج�����راءات
االستباقية التي اتخذتها المملكة
لمواجهة انتشار ه��ذا ال��وب��اء مثل
تعليق الرحالت الدولية مع العديد من
ال��دول األوروبية وإغ�لاق المساجد
والمدارس والجامعات ،عند إحداث
صندوق خاص في  15م��ارس بناء
على تعليمات من صاحب الجاللة
الملك محمد السادس لتدبير جائحة
كورونا رصدت له اعتمادات بقيمة 10
مليارات درهم.
وسجلت أن المبادرة الملكية أثارت
موجة كبيرة من التضامن بالبالد
حيث تلقى هذا الصندوق وال يزال
يتلقى مساهمات مالية طوعية من
ال��ش��رك��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة ف��ي المملكة
وشركات التأمين والمؤسسات البنكية
وكبار مسؤولي الدولة والبرلمانيين
والمواطنين المغاربة ،الذين انضموا
إلى هذه المبادرة التضامنية لمساعدة
الفئات الهشة.
وذك��رت الصحيفة أن اتخاذ هذه
القرارات في الوقت المناسب حظي
بإشادة الصحافة الدولية مثل يومية
«إل باييس» (إسبانيا) ونيويورك
تايمز (الواليات المتحدة) والصحيفة
البريطانية اإللكترونية «بايالين

تايمز».
وخلصت «بريميسيا دياريو» إلى
أن���ه ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى ح����االت اإلصابة
ب��ال��ف��ي��روس المسجلة ف��ي المغرب

وتطور هذه األزمة الصحية في الدول
ال��م��ج��اورة ال��م��ت��ض��ررة ب��ش��دة ،فإن
المملكة «أثبتت أن لديها القدرات
البشرية والتقنية للتصدي لهذا الوباء

وتدبير هذه الوضعية بجدية من خالل
تعبئة ك��ل ق��واه��ا ( )...ألن األهم
ب���ال���ن���س���ب���ة ل����ل����ب��ل�اد ه������و صحة
مواطنيها».

فيروس كورونا :

تسجيل 91حالة إصابة جديدة بالمغرب خالل الـ  24ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة أنه تم الى
حدود الساعة السادسة من مساء
االربعاء تسجيل  91حالة إصابة
م��ؤك��دة ج��دي��دة ب��ف��ي��روس كورونا
المستجد ( 24ساعة ) ،ليرتفع العدد
اإلجمالي بالمملكة إلى  1275حالة.
وأوضح مدير مديرية علم األوبئة
ومكافحة األمراض بوزارة الصحة
محمد اليوبي ،في تصريح نقلته
وك��ال��ة ال��م��غ��رب ال��ع��رب��ي لألنباء
م��ب��اش��رة ع��ل��ى ق��ن��ات��ه��ا «،»M24
وإذاعتها «ريم راديو» ،أنه تم تسجيل
ث�لاث وفيات جديدة ليصل العدد
االجمالي للوفيات الى  93حالة الى
حدود الساعة ،فيما تم تسجيل اربع
حاالت شفاء جديدة ليرتفع العدد
االج��م��ال��ي ل��ل��ح��االت ال��ت��ي تماثلت
للشفاء الى  97حالة.
وبخصوص التوزيع الجغرافي
ل��ح��االت اإلص��اب��ة ال��م��ؤك��دة ،سجل
اليوبي أن��ه لم يطرأ عليه تغيير،
حيث تظل جهة ال���دار البيضاء-
سطات في المقدمة بتسجيلها أعلى

نسبة إصابات التي تقارب الثلث
( 30في المائة) ،تليها جهة مراكش-
آسفي وجهة الرباط-سال-القنيطرة
اللتين سجلتا بدورهما ثلث االصابة،
فيما سجل الثلث المتبقي بباقي
الجهات (جهة فاس -مكناس ،جهة
طنجة-تطوان-الحسيمة ،الجهة
ال��ش��رق��ي��ة) ،ك��م��ا ت��م تسجيل أول
حالتين إصابة بجهة الداخلة-وادي
الذهب.
وف��ي ما يخص توزيع الحاالت
حسب العمر ،ذكر المسؤول أن هذا
التوزيع لم يتغير ،حيث أن المعدل
المتوسط لإلصابات هو  47.5سنة،
وال��ت��وزي��ع ح��س��ب ال��ج��ن��س الزال
متكافئا.
وفي ما يتعلق بالحالة السريرية
لدى التكفل بالحاالت ،ذكر اليوبي
أن نسبة  16في المائة من الحاالت
لم تكن تبدو عليها أع���راض ،وما
نسبته  71في المائة كانت حاالت
إما «حميدة أو بسيطة» ،في المقابل
ك��ان��ت ن��س��ب��ة  14ف���ي ال��م��ائ��ة من

الحاالت إما «متقدمة أو حرجة».
من جهة أخرى ،أكد اليوبي أن جل
الحاالت التي يتم تسجيلها مؤخرا
تتم عبر التتبع الصحي للمخالطين
وهذا ما تؤكده التحريات الوبائية
التي تفيد بانتقال الفيروس من
المرضى إلى مخالطيهم أو تعرضهم
جميعا لنفس مصدر العدوى ،مبرزا
أن األرق��ام توضح أنه تم اكتشاف
 445ح��ال��ة م��ؤك��دة م��ن بين 8600
مخالط تم تتبعهم .وشدد اليوبي
على ضرورة احترام قواعد الوقاية
األساسية سواء خارج البيوت أو
داخلها خاصة غسل اليدين بتكرار،
وكذلك احترام االجراءات الحاجزة
للفيروس التي تهم أساسا ارتداء
الكمامة ،إذ يزيد هذا اإلج��راء من
عرقلة انتقال الفيروس والحد من
انتشاره وليس مجرد اجراء عبثي
تم اتخاده ،داعيا الجميع إلى اتباع
ه��ذه ال��ق��واع��د وات��ح��اذ المزيد من
الحيطة والحذر الى حين أن تمر هذه
األزمة.
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بنك املغرب :املغرب يلجأ إلى استخدام خط الوقاية والسيولة
بسحب مبلغ يعادل  3ماليير دوالر
لجأ المغرب إل��ى استخدام خط
الوقاية والسيولة ( )LPLبسحب
مبلغ يعادل ما يقارب  3ماليير دوالر،
قابلة للسداد على مدى  5سنوات ،مع
فترة سماح لمدة  3سنوات ،وذلك في
إطار مواجهة أزمة جائحة «كوفيد-
 ،19بحسب ما أعلنه بنك المغرب.
وذكر البنك ،في بالغ له ،أنه «في
إطار السياسة االستباقية لمواجهة
أزمة جائحة «كوفيد ،-19لجأ المغرب
في السابع من شهر أبريل  2020إلى
اس��ت��خ��دام خ��ط ال��وق��اي��ة والسيولة
( )LPLبسحب مبلغ يعادل ما يقارب
 3مليار دوالر ،قابلة للسداد على مدى

 5س��ن��وات ،مع فترة سماح لمدة 3
سنوات» .وأض��اف المصدر أن هذا
السحب «ي��دخ��ل ف��ي إط���ار االتفاق
المتعلق بخط ال��وق��اي��ة والسيولة
المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة
 2012والذي تم تجديده للمرة الثالثة
في شهر دجنبر  ،2018لمدة سنتين،
ق��ص��د اس���ت���خ���دام���ه ك��ت��أم��ي��ن ضد
الصدمات الشديدة ،مثل تلك التي
نشهدها حاليا».
وأك���د أن الحجم غير المسبوق
ل��ج��ائ��ح��ة كوفيد -19ي��ن��ذر ب���رکود
اقتصادي عالمي أعمق بكثير من
ركود سنة  ،2009مما سیأثر سلبا

على االقتصاد الوطني وال سيما على
مستوى القطاعات واألنشطة الموجهة
ل��ل��خ��ارج ،خ��اص��ة ص����ادرات المهن
الجديدة للمغرب وعائدات السياحة
وت��ح��وي�لات ال��م��غ��ارب��ة المقيمین
ب���ال���خ���ارج واالس���ت���ث���م���ار األجنبي
المباشر.
وفي هذا السیاق ،يسجل البالغ،
سيساعد السحب من خط الوقاية

والسيولة «في التخفيف من تأثيرات
ه���ذه األزم����ة ع��ل��ى اق��ت��ص��ادن��ا ومن
الحفاظ على احتياطياتنا من العمالت
األجنبية في مستويات مريحة تمكن
من تعزيز ثقة المستثمرين األجانب
وشركائنا الثنائيين والمتعددي
األطراف فى اقتصادنا الوطني».
وأشار المصدر إلى أنه سيتم وضع
المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن

إشارة بنك المغرب وتوظیفه بشكل
رئيسي لتمويل ميزان األداءات ،ولن
يؤثر على الدين العام ،الشيء الذي
يعتبر سابقة في معامالت المغرب
المالية مع صندوق النقد الدولي،
مضيفا أن هذا القرار الجديد يعزز
اإلجراءات التي اتحذتها لجنة اليقظة
االقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة
التمويالت الخارجية.

طنجة  :إنتاج وتوزيع  4ماليين كمامة مجانا على
ساكنة الجهة قبل متم أبريل
أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
طنجة  -تطوان  -الحسيمة والجمعية المغربية
لصناعة النسيج واأللبسة ،عن قرارهما إنتاج وتوزيع
أربعة ماليين كمامة بشكل مجاني قبل متم أبريل
الجاري .وأفاد بالغ مشترك للغرفة الجهوية للتجارة
والصناعة والخدمات والجمعية المغربية لصناعة
النسيج واأللبسة أن الطرفين ق��ررا ،بتنسيق مع
السلطات المختصة ،فتح بعض الوحدات االنتاجية
بصفة استثنائية مع التقيد التام باإلجراءات والشروط
الوقائية المعمول بها ،وذلك من أجل انتاج دفعة أولى
من  4ماليين كمامة مطابقة للشروط والمواصفات
الصحية والوقائية الوطنية ،وذلك قبل متم شهر أبريل
الجاري.
وأض���اف المصدر ذات��ه أن ه��ذه ال��م��ب��ادرة تأتي
مساهمة منهما في المجهود الوطني الرامي الحتواء
فيروس كورونا بالمغرب ،موضحا أنه سيتم توزيع
الكمامات المنتجة ف��ي ه��ذا اإلط���ار على الساكنة
بتنسيق مع المصالح اإلدارية ذات الصلة.
وج��اء هذا القرار إثر اجتماع انعقد بين رئيس

الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات ورئيس
الجمعية المغربية لصناعة النسيج واأللبسة ورئيس
فرع الجمعية بالشمال مع أعضاء الجمعية من أصحاب
ومسيري شركات النسيج واأللبسة بالجهة.
وح��س��ب ال���ب�ل�اغ ،ج����اءت ال��م��ب��ادرة استرشادا
بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجاللة الملك
محمد السادس ،وفي سياق تعبئة مختلف الفعاليات
الوطنية لمواكبة حالة الطوارئ الصحية المعلنة
بالمغرب لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد،
وف��ي ظل االل��ت��زام الدائم بقضايا الوطن و شؤون
المواطنين.
ووق��ف المجتمعون خ�لال اللقاء على الظرفية
الخاصة التي تمر منها البالد بسبب جائحة فيروس
ك��ورون��ا ،وت��داع��ي��ات ذل��ك على األوض���اع الصحية
واالقتصادية واالجتماعية للموطنين ،مثمنين في هذا
السياق «العمل المتواصل الذي تقوم به السلطات
العمومية والمحلية على مستوى ال��ج��ه��ة ،وكذا
االنخراط القوي لمقاوالت الجهة للحد من آثار هذه
الجائحة».

سفير المغرب ببماكو يلتقي وزير الشؤون
الخارجية المالي
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي المالي ،تييبيلي درام��ي ،ببماكو،
س��ف��ي��ر ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��غ��رب��ي��ة ب��م��ال��ي حسن
الناصري ،وتمحور اللقاء حول تعزيز التعاون
بين البلدين.
وخالل هذا اللقاء الذي يندرج في إطار
المشاورات المنتظمة بين المغرب ومالي،
سلط الجانبان الضوء على آفاق التعاون
الثنائي في جميع المجاالت والسيما المجال
الصحي.
وفي الصدد ،عبر وزير الخارجية المالي
ع��ن ام��ت��ن��ان ب�ل�اده العميق للمغرب على

المعاملة التي يخص بها الطلبة األفارقة
بشكل عام والماليين على وجه الخصوص
في ظل انتشار وباء كورونا.
وأشاد درامي باستفادة هؤالء الطلبة وعلى
قدم المساواة ،من الرعاية والتكفل والخدمات
المخصصة للمواطنين المغاربة.
وأض��اف أن «هذه اإلج��راءات ال تستثني
أحدا ألنها تندرج في إطار سياسة صاحب
الجاللة الملك محمد السادس بشأن التعاون
ج��ن��وب  -ج��ن��وب « ،مستحضرا ف��ي هذا
ال��س��ي��اق ،ت��س��وي��ة وض��ع��ي��ة آالف األفارقة
المتواجدين بالمغرب.
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دوامة فيروس كورونا  :تأثير كبير على املغاربة املقيمني بإسبانيا
أفادت دراسة حديثة أجراها مركز
السياسات من أجل الجنوب الجديد
بعنوان «دوامة فيروس كورونا :تأثير
كبير على المغاربة المقيمين بإسبانيا»،
بأن األزمة الصحية إلى جانب األزمة
االقتصادية التي ترزح إسبانيا تحت
وطأتها باألساس ،سيكون لها تأثير
كبير على مليون مواطن مغربي مقيم
بالديار االسبانية ،وتحديدا  812ألفا
و 412مواطنا ،عالوة على أزيد من 250
أل��ف��ا م��م��ن ح��ص��ل��وا ع��ل��ى الجنسية
اإلسبانية منذ سنة  .2000وذكر هذا
التقرير ،الذي يندرج في سياق تحليل
أجراه خبراء ناطقين باللغتين الفرنسية
والعربية ،حول تأثير جائحة فيروس
كورونا عبر العالم ،بأن إغالق الحدود

وتوقيف المواصالت الجوية والبحرية
والبرية بين إسبانيا والمغرب منذ 12
م��ارس الماضي بسبب أزم��ة (كوفيد
 ،)-19أدى إل��ى ل���زوم ع��دد كبير من
المغاربة المقيمين في هذا البلد بيوتهم
ما أدى إلى توقف العاملين منهم عن
العمل.
كما أفادت الدراسة أنه تم تسجيل
ث�ل�اث وف���ي���ات ف���ي ص��ف��وف الجالية
المغربية ،بحسب ما أعلنته سفارة
المغرب في إسبانيا ي��وم  20مارس
المنصرم.
وفي ضوء تجربة األزمة االقتصادية
( ،)2013 - 2008سجل التقرير أن
ت��أث��ي��ر األزم����ة س��ي��ت��ع��دى ف��ت��رة حالة
الطوارئ التي أعلنت عنها السلطات

اإلسبانية ف��ي  14م���ارس الماضي،
مشيرا إل��ى أن التأثيرات المحتملة
يمكن أن تمس بالخصوص العمال
الموسميين الذين يشتغلون في جني
الفواكه الحمراء (الفراولة) بمنطقة
هويلفا.
وأدى إغ�ل�اق ال��ح��دود إل���ى إلغاء
الرحالت التي كانت مبرمجة لما بين
 6000و 9000امرأة مغربية ،بمن فيهن
 6500كان قد تم تشغيلهن ألول مرة في
دجنبر  2019للعمل خالل فترة تتراوح
من  3إلى  6أشهر.
ومن جهة أخرى ،سجلت الدراسة أن

إيواء أزيد من ألف مغربي من العالقين
بتركيا بفنادق بإسطنبول ،بعد قرار تعليق
الرحالت الجوية
أفادت القنصلية العامة للمغرب بإسطنبول ،بأنه
تم إلى حدود  23مارس المنصرم ،إيواء أزيد من
ألف مغربي من العالقين بتركيا بعدد من فنادق
المدينة ،وذلك بعد قرار تعليق الرحالت الجوية
للحيلولة دون تفشي فيروس «كورونا».
وحسب معلومات استقتها وكالة المغرب العربي
لألنباء من القنصلية ،فإنه ومن أجل مساعدة ودعم
المغاربة العالقين بهذا البلد ،تم توفير ما مجموعه
 479غرفة ب  16فندقا بمدينة إسطنبول لتمكينهم
من خدمات اإليواء واإلطعام ،وذلك بعدما فتحت
الئحة في الفترة ما بين  16و 23مارس المنصرم
لتسجيل أسماء المستفيدين.
وأوض��ح��ت أن��ه ،وب��ه��دف االس��ت��م��رار ف��ي إيواء
وإطعام هذا العدد ،في حدود اإلمكانيات المتاحة،
فقد كان من الضروري اللجوء إلى غرف مخصصة
لشخصين ،وفي بعض األحيان لثالثة أشخاص.

ولم يفت التمثيلية الدبلوماسية التعبير عن
تثمينها وامتنانها للمغاربة بإسطنبول ،الذين
تحلوا بحس عال من التفهم والتضامن في هذه
الظروف العصيبة.
وكانت سفارة المغرب بأنقرة قد سارعت ،على
إثر تفشي فيروس «كورونا» ،بتنسيق مع القنصلية
العامة باسطنبول ،إلح���داث خلية يقظة لتتبع
ومواكبة أفراد الجالية المقيمة بتركيا والمواطنين
المتواجدين حاليا بهذا البلد ،وتقديم الدعم الالزم
لهم.
كما وضعت السفارة أرقام هاتفية رهن إشارة
ك��اف��ة ال��م��واط��ن��ي��ن وال���م���واط���ن���ات ل�لإج��اب��ة عن
استفساراتهم ،داعية إياهم إلى التقيد واالحترام
الكامل لكل اإلجراءات الوقائية التي تم اإلعالن عنها
م��ن ط��رف السلطات التركية لمواجهة انتشار
الوباء.

البطالة ستمس قطاعي البناء والتموين
األكثر هشاشة خالل األزمة ،مشيرة إلى
أن هذه الظاهرة ستتفاقم في كثير من
ال����ح����االت ب��س��ب��ب ف���ق���دان تصاريح
العمل.
وأض���اف ال��م��ص��در ذات���ه ،أن األمر
يتعلق أي��ض��ا بالمشاكل المرتبطة
بتحويالت المهاجرين التي تقدر بأكثر
من  6في المائة من الناتج المحلي
اإلج��م��ال��ي ال��م��غ��رب��ي ،أي م��ا يعادل،
بحسب األرقام الرسمية للبنك المركزي
اإلسباني ،مبلغ  662مليون أورو من
ت��ح��وي�لات ال��م��غ��ارب��ة المقيمين في

إسبانيا سنة ( 2018ع��ب��ر القنوات
الرسمية) .وخلصت الدراسة إلى أن
ه��ذه التوقعات ينبغي أن ت��ؤدي إلى
تعبئة م��ن قبل السلطات المغربية
واإلسبانية على حد سواء ،وعلى نحو
منسق ،الستباق آث��ار األزم��ة وتوقع
التدخالت المستهدفة ودعم احتياجات
الفئات األكثر هشاشة.
ويتعلق األمر ،حسب التقرير ،بمنح
ه���ذه ال��ج��ال��ي��ة ،ال��ت��ي ت��ق��ع ف��ي صلب
العالقات بين البلدين ،بشبكة أمان
تمكن المغاربة المقيمين بإسبانيا من
مواصلة مشاريعهم.

تزويد السجناء المستفيدين من العفو الملكي
بنموذج اتصال ووصفة طبية لتمكينهم من
استمرارية الرعاية الطبية بعد اإلفراج عنهم

أعلنت المندوبية العامة إلدارة السجون
وإع���ادة اإلدم���اج أن��ه وب��ال��م��وازاة مع عملية
اإلف���راج عن ال��ن��زالء المستفيدين من العفو
الملكي السامي ،تمت تعبئة األطباء العاملين
بالمؤسسات السجنية من أجل دعم وتسهيل
الفحص الطبي من قبل أطباء وزارة الصحة
المعينين على مستوى ال��ل��ج��ان المحلية
المشتركة.
وأب��رزت المندوبية ،في بالغ لها ،أنه تم
ت��زوي��د جميع السجناء ال��ذي��ن يعانون من
أمراض مزمنة أو تتطلب متابعة طبية بنموذج
اتصال ووصفة طبية لتمكينهم من استمرارية
الرعاية بعد اإلفراج ،والوثائق الالزمة لرصد
أم��راض��ه��م ال��م��زم��ن��ة (ن��س��خ م��ن التحاليل
البيولوجية واإلشعاعية والتقارير الطبية،
وغيرها) ،واألدوية لمدة شهر واحد على األقل
من العالج ،حسب توفر المخزون مع حاالت

خاصة .وتشمل هذه األدوية ،بحسب البالغ،
األدوية المضادة للسل (يعطى شهر واحد من
العالج واالتصال بمركز عالج أمراض الجهاز
التنفسي للسماح بتعافي هؤالء المرضى)،
واألدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي
لفيروس نقص المناعة البشرية (إعطاء جميع
األدوية الخاصة بالعالج) ،واألدوية المضادة
للسرطان (إع��ط��اء جميع األدوي����ة ال��ت��ي تم
الحصول عليها بالفعل) .كما تشمل الميثادون،
حيث تم إعطاء السجين جرعة  48ساعة ،مع
االتصال بمراكز اإلدمان لضمان االستمرارية
وإرجاع الجرعات غير المستخدمة إلى مراكز
محاربة اإلدمان.
وبخصوص العالج النفسي ،فقد تم منح
السجين أسبوعا واحدا من األدوية مع تحرير
وصفة طبية مغلقة لمدة  15يوما من العالج،
تبدأ من يوم اإلفراج عنه.
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اإلهانات التي وجهت لألفارقة بشكل مباشر على إحدى قنواتها التلفزية

احتقار إفريقيا لم يعد بالشيء المقيت في فرنسا
ثالثة أيام بعد اإلهانات التي وجهت
ل�لأف��ارق��ة بشكل م��ب��اش��ر ع��ل��ى إحدى
قنواتها التلفزية ،ال يبدو أن فرنسا،
وباستثناءات قليلة ،مهتمة لألمر ،ولو
من ب��اب التعاطف مع مواطنيها من
أصول إفريقية.
ومهما ح��اول الباحثان البارزان،
اللذين تبادال هذا الحوار السوريالي،
تقديم تبريرات متناقضة للتحلل من
مسؤوليتهما ،فإن تصريحاتهما كانت
بالغة الوضوح إلى درجة بلغت مرتبة
الوقاحة.
فإنكارهما للحقيقة صادم أكثر من
تفكيرهما ،وعذرهما أقبح من الزلة ،إذ
م��ا يفيد االع��ت��ذار بعد خطأ م��ن هذا
النوع ،فالضرر قد وقع ،بوعي تام ،وعن
سوء معرفة باألسباب.

ف��ي هذيانهما خ�لال ه��ذا النقاش،
اقترح هذان الخبيران في الطب ،دون
أن يرف لهما جفن ،جعل األفارقة «حقل
تجارب» للقاح يراد تجريبه ضد فيروس
كورونا المستجد ،ولم يكن من البادي
عليهما ،ف��ي أي لحظة م��ن لحظات
النقاش ،أنهما يجهالن أن الحديث هو
عن «كائنات بشرية» ،وليس عن «فئران
مختبر».
وإن كان همهما حياة آالف البشر عبر
العالم ،كان عليهما ،أوال ،أن يفكرا في
جيرانهم القريبين منهم ،الذين يموتون
يوميا في ظل الم��ب��االة كلية ،والذين
حرموا من تزويدهم باألقنعة وأجهزة
التنفس االصطناعية.
ومن المثير لالستغراب أنه قبل زمن
يسير ،انخرط السياسيون والفالسفة

الجمعية العامة لألمم المتحدة تؤكد
على «التعاون الدولي» في مواجهة
جائحة كورونا
اع��ت��م��دت الجمعية ال��ع��ام��ة لألمم
المتحدة ،باإلجماع ،قرارا يدعو إلى
«التعاون ال��دول��ي» لمكافحة حائجة
كورونا.
ويشدد القرار ،وهو أول نص تعتمده
الهيئة الدولية منذ تفشي الوباء ،على
«ض����رورة االح���ت���رام ال��ك��ام��ل لحقوق
اإلنسان» ،ويدين «كل أشكال التمييز
وال��ع��ن��ص��ري��ة وك�����ره األج����ان����ب في

وعموم المواطنين الفرنسيين في نقاش
ض���روس ،ل��م��دة أس��اب��ي��ع ،بخصوص
مصطلح «( »féminicideالعنف ضد
النساء المؤدي إلى الموت) ،واستعمال
ع����ب����ارة ال���خ���ب���ز ب����ـ»ال����ش����وك����وال» أو
«الشوكوالتين».
وحينما تعلق األمر بتحقير واالعتداء
على كرامة أزيد من مليار إنسان ،التزم
الجميع صمت ،كما لو أن األفارقة جنس
دون البشر ،وال تستحق أرواحهم وال
حتى مشاعرهم أن تعطى أي اعتبار.
ومنذ بث هذا الحوار «المستفز» ،لم
يصدر أي رد فعل رسمي أيا كان نوعه،
ويبدو أنه في فرنسا يتم الخلط بين
«ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ي��ر» و»ح����ري����ة السب
والقذف».
ورغ��م ردود الفعل الثائرة لبضعة
شخصيات معروفة بمواقفها المبدئية

بخصوص مسألة العنصرية ،يظهر أن
احتقار األفارقة ال يزعج أحدا بفرنسا.
ولحدود اليوم ،القنوات الفرنسية،
التي في العادة تتحمس لكل شيء ومن
أج��ل ال ش��يء ،من الظاهر أنها تقول
«تحركوا ،ليس هناك ما تنظرون إليه»،
أما وسائل اإلعالم المكتوبة فما أنتجته
ك��ل��ه ي��ح��وم ح���ول ق��ص��اص��ة وكاالتية
«ب���ئ���ي���س���ة» ،ف���ي ح��ي��ن أن الخبراء
«ال�لام��ع��ي��ن» ،ال���ذي���ن ي��س��ي��ل لعابهم
للحضور إلى البالطوهات التلفزيونية
لمناقشة تطورات وباء فيروس كورونا،
دسوا رؤسهم في الرمال كما النعام.
ولدى مواطني الدول التي تعرضت
لإلهانة ،كان من الطبيعي أن يؤدي هذا
الحادث إلى هبة وموجة غضب عارمة،
فرد الفعل كان بحجم اإلهانة والتحقير
الذي تعرضوا له ،والشكوك التي كانت

االستجابة للوباء».
كما يؤكد على الدور المحوري لألمم
المتحدة في مواجهة األزمة الصحية
واالقتصادية التي أصبحت عالمية.
وخالفا لمجلس األمن الدولي ،فإن
القرارات في الجمعية العامة غير ملزمة
لكنها تمتلك قيمة سياسية كبيرة
م��رت��ب��ط��ة ب��ع��دد ال����دول ال��ت��ي توافق
عليها.

في البداية ،سرعان ما تراجعت أمام
ال��غ��ض��ب ال���ج���ارف ،ال���ذي ل��ن ينطفئ
بسرعة.
ش��خ��ص��ي��ات ب�����ارزة أو مواطنون
عاديون ،الكل يتقاسم الشعور ذاته،
بالقرف وعدم فهم اتجاه هذا التهوين
ل��م��ا وق���ع ،وإط��ل�اق ال��ع��ن��ان لمقوالت
عنصرية في بلد ضحى فيه أسالفهم
بالدماء.
وفي رد سريع ،قام نادي المحامين
بالمغرب بأخذ ال��م��ب��ادرة ،وق��رر رفع
دعوى قضائية لدى القضاء الفرنسي
بخصوص «التشهير العنصري» ،ضد
البروفيسور ج��ون ب��ول ميرا رئيس
مصلحة اإلنعاش بمستشفى كوشين
ب��ب��اري��س ،وال���ذي ط��رح فكرة تجريب
اللقاح على األفارقة ،وهو ما دعمه زميله
كامي لوشت ،مدير األبحاث بالمعهد
الوطني للصحة والبحث الطبي.
ومهما يكن ،فهذا الحادث ينبغي أن
ي��دف��ع األف��ارق��ة إل��ى إع���ادة النظر في
عالقتهم مع باقي العالم ،وإعادة التفكير
جديا في مستقبلهم المشترك.
وذلك حتى يفكر البروفيسور ميرا،
الذي تصدر بالده مرضاها نحو ألمانيا
بسبب قلة األقنعة الطبية ،ألف مرة قبل
أن يتحدث بشكل سيء عن قارة قدمت
تضحيات جسيمة م��ن دم��اء أبنائها
لينعم هو بالحرية.
ول��ي��س أم���ام إف��ري��ق��ي��ا اآلن ،مجال
للخطأ ،وعليها أن تنكب ،وعلى غرار
اآلخرين ومنذ اليوم ،على اإلعداد لما
بعد الوباء ،والذي ال يمكن بناؤه دون
م��زي��د م���ن االن����دم����اج وت��ف��ع��ي��ل مبدأ
«األفضلية القارية».

نصائح وتوجيهات وزارة الصحة بخصوص استعمال الكمامات الواقية وطريقة التخلص منها
أعلنت وزارة الصحة عن مجموعة من
النصائح والتوجيهات التي يتعين على
المواطنات والمواطنين التقيد بها في ما
يتصل بارتداء الكمامات المعتمدة من طرف
السلطات الصحية.
وأوص��ت ال���وزارة ،في ب�لاغ لها ،باتباع
خطوات أساسية قصد االستعمال السليم
للكمامات ،وتتمثل أوال في غسل اليدين بالماء
والصابون ،أو بمطهر كحولي ،والتأكد من
ع�����دم وج������ود أي ث���ق���ب ب���ال���ك���م���ام���ة قبل
استعمالها.
عالوة على ذلك ،تؤكد الوزارة على تغطية
الفم واألنف بالكمامة بطريقة محكمة بحيث
ال يكون هناك فراغ بين الوجه والكمامة ،مع
الحرص على جعل الثنيات أو الجهة الملونة

في الجانب الخارجي (حسب الكمامة) ،وكذا
الضغط شيئا ما على الطرف العلوي للكمامة
ليأخذ شكل األنف ،مع جر الجزء السفلي لها
لتغطية الفم والذقن وإزاحة الشريط المطاطي
أو الرابطين خلف ال��رأس أو وراء األذنين
(حسب الكمامة).
وتحذر الوزارة ،حسب المصدر نفسه ،من
لمس الكمامة أثناء ارتدائها ،مع التأكيد على
ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون ،أو
بالمطهر الكحولي في حال لمسها.
أما في مرحلة ما بعد االستعمال ،فينبغي
نزع الكمامة من راب ط ي ها أو من الشريط
المطاطي ،مع الحرص على عدم لمس مقدمة
الكمامة ،كما يجب التخلص منها بإلقائها
في سلة نفايات محكمة اإلغالق ،بمجرد أن

تصبح رطبة أو مبللة ،وغسل اليدين بعد ذلك
بالماء والصابون أو بالمطهر الكحولي.
وخلصت الوزارة ‘إلى دعوة المواطنات
والمواطنين إلى التقيد وااللتزام المتواصل
والمسؤول بإجراءات الحجر الصحي واتخاذ
التدابير الوقائية واالح��ت��رازي��ة للحد من
اإلصابة وانتشار الفيروس ،كعدم الخروج
من المنزل إال للضرورة القصوى .كما شددت
على أهمية االلتزام بقواعد النظافة كغسل
اليدين باستمرار بالماء وال��ص��اب��ون ،أو
ب��ال��م��ح��ل��ول ال��ك��ح��ول��ي ،وت��ط��ه��ي��ر المواد
المستعملة واألسطح ،إضافة إلى اتباع نمط
عيش سليم يتمثل في التغذية المتوازنة
وال��ن��وم الكافي وم��زاول��ة نشاط بدني في
البيت.
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املندوبية السامية للتخطيط

توقعات بتقلص وتيرة الطلب الداخلي خالل الفصل األول من 2020
أفادت المندوبية السامية للتخطيط،
أن الطلب الداخلي سيتقلص خالل
الفصل األول من  ،2020بسبب تداعيات
انتشار وب���اء (كوفيد  )19وتطبيق
إجراءات الحجر الصحي.
وأوض��ح��ت المندوبية ،ف��ي تقرير
موجز عن الظرفية االقتصادية خالل
ال��ف��ص��ل األول م��ن  2020وتوقعات
الفصل الثاني ،أن��ه من المتوقع أن
تشهد نفقات األس���ر الموجهة نحو
االستهالك بعض التقلص في وتيرتها،
خالل الفصل األول من  ،2020لتحقق
نموا يقدر ب 2ر 1في المائة ،بدل 8ر1
في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات
األزمة الصحية.
وأضافت أن االستهالك العمومي
سيشهد نموا يناهز 2ر 3في المائة
خالل الفترة نفسها ،موازاة مع تطور
نفقات التسيير في اإلدارة العمومية.
وبالمقابل ،أبرزت المندوبية أنه من
المرجح أن يواصل االستثمار تطوره
المتواضع ليحقق نموا طفيفا يقدر ب
2ر 1في المائة ،خالل الفصل األول من
 ،2020مع تراجع االستثمار في المواد
الصناعية و أنشطة البناء.
واس��ت��ن��ادا إل��ى التقرير ذات���ه ،فإن
توقعات النمو االقتصادي في غياب
أزمة الوباء التاجي (كوفيد  )19كانت
تشير إلى أنه من المتوقع أن يواصل
ال��ط��ل��ب ال��داخ��ل��ي دع��م��ه لالقتصاد
الوطني ،لتحقق نفقات األسر الموجهة
نحو االستهالك نموا يقدر ب 8ر 1في
المائة خالل الفصل األول من ،2020
عالوة على ارتفاع االستثمار ب 8ر1
في المائة ،بعد تراجعه ب 7ر 3في
المائة خالل الفصل السابق.
أما خالل الفصل الثاني من ،2020
فكان يتوقع أن تشهد نفقات األسر

ارتفاعا يقدر ب7ر 2في المائة ،وأن
يتطور االستثمار ب��وت��ي��رة 3ر 2في
المائة ،موازاة مع ارتفاع االستثمار في
الصناعة.
وم��ن جهة أخ���رى ،وف��ي م��ا يخص
أسعار االستهالك ،تتوقع المندوبية أنه
م��ن المرتقب أن تشهد ارت��ف��اع��ا في
وتيرتها خالل الفصل األول من ،2020
لتحقق زيادة تناهز 4ر 1في المائة بدل
7ر 0في المائة إبان الفصل السابق.
وعزت هذا التحول ،باألساس ،إلى
ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 8ر1
ف��ي ال��م��ائ��ة ف��ي ظ��ل ح��ال��ة الطوارئ
الصحية .كما يتوقع أن تواصل أسعار
المواد غير الغذائية تصاعدها لتحقق
نموا يقدر ب 2ر 1في المائة.
فيما سيعرف معدل التضخم الكامن،
وال����ذي يستثني األس���ع���ار المقننة
والمواد الطرية والطاقية ،نموا يقدر
بزائد 6ر 0في المائة في الفصل األول
من  ،2020عوض زائد 7ر 0في المائة
في الفصل السابق.
وترتقب المندوبية أن تحقق الكتلة
النقدية ،خالل الفصل األول من ،2020
زي��ادة تقدر ب 6ر 3في المائة حسب
التغير السنوي ،مقابل زائد 7ر 3في
المائة خ�لال الفصل السابق ،حيث
ستشهد ح��اج��ي��ات ال��س��ي��ول��ة بعض
التراجع مقارنة مع الفصل السابق،
وذل��ك عقب خفض معدل االحتياطي
النقدي م��ن  4ف��ي المائة إل��ى  2في
المائة ،وتحسن الموجودات الخارجية
من العملة الصعبة بنسبة 6ر 3في
المائة.
بينما ينتظر أن تواصل القروض
الموجهة لإلدارة المركزية تصاعدها،
م��وازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة
بنسبة تقدر ب 9ر 7في المائة ،حسب

التغير السنوي.
وم��وازاة مع ذل��ك ،يرجح أن تشهد
ال��ق��روض المقدمة لالقتصاد بعض
التباطؤ في وتيرتها ،خ�لال الفصل
األول من  ،2020لترتفع بنسبة  8ر4
في المائة ،عوض زائد 4ر 5في المائة
خالل الفصل السابق ،موازاة مع تراجع
القروض الموجهة لخزينة المقاوالت
واستهالك األسر.
وبعد تقليص سعر الفائدة التوجهي
ب  25نقطة أس��اس م��ن ط��رف البنك
ال��م��رك��زي ،ينتظر أن ت��ع��رف أسعار
الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 5
نقط أساس لتستقر في حدود 22ر 2في
المائة ،وبفارق  22نقطة مقارنة مع
س��ع��ر ال���ف���ائ���دة ال��ت��وج��ه��ي ( 2في
المائة).
وح��س��ب التقرير ذات���ه ،يرتقب أن
تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة

الدار البيضاء  ..وحدة صناعية تتجه إلنتاج
أجهزة تنفس اصطناعية
قامت شركة ( ) SERMPمن خ�لال وحدتها
الصناعية بالدار البيضاء ،بتوجيه أنشطتها ،من
أجل المساهمة في إنتاج أجهزة تنفس اصطناعية
محلية الصنع ( إنتاج مغربي مائة بالمائة) موجهة
للمصابين بفيروس كورونا ( كوفيد .) 19
وقال وزير الصناعة والتجارة االقتصاد األخضر
والرقمي ،موالي حفيظ العلمي ،في تصريح صحفي
عقب زي��ارة قام بها ،للوحدة الصناعية التابعة
لشركة (/ SERMP
la société d>étude et de réalisations
 ،) mécaniques de précisionإن المهندسين
بهذه الوحدة المخصصة ألنشطة صناعة الطيران،
معبأون لصناعة هذه األجهزة ،مشيرا إلى أنه تم
إنشاء كل المنظومة الصناعية «بشكل سريع « من
أج���ل تصنيع ه���ذا ال��ج��ه��از التنفسي المحلي
الصنع.
وقال « إن األمر يتعلق بالنسخة الثانية التي
تسمح ،باإلضافة إلى توفير التهوية ،بالحصول
على أجهزة استشعار وإرسال األكسجين بطريقة
أكثر تقنية « ،مشيدا في الوقت ذات��ه بمساهمة
جميع المتدخلين ،كل في مجاله ،من أجل إنتاج
أول  500من أجهزة تنفس اصطناعية .
وأضاف « لقد قررنا أيضا ،بمعية المهندسين،
االنتقال إلى مرحلة ثالثة من عملية التصنيع ،على
الرغم من عدم الحاجة لذلك في الوقت الراهن «.
من جانبه ،قال بدر جعفر ،مدير شركة (SERMP
) ،إن أج��ه��زة التنفس االصطناعية ه��ات��ه ،يتم
تصنيعها وفقا ألعلى المعايير المعتمدة في مجال
الطيران .
وأوضح أن عملية إنتاج هذه األجهزة تتم بنفس
معايير تصنيع بعض األجزاء الموجهة لطائرات
إي��رب��اص وبوينغ ،مشيرا إل��ى أن تصميم هذا

الجهاز ،هو مغربي بالكامل ،ب��دءا من تصنيع
المحرك ،مرورا بالبطاقات اإللكترونية ،واألجزاء
الميكانيكية األخرى ،وصوال إلى عملية تجميع
مختلف األجزاء .
ويعد ه��ذا الجهاز ثمرة جهود ع��دة كفاءات
مغربية ،في مقدمتها كفاءات من جامعة محمد
السادس متعددة التخصصات التقنية ،وكفاءات
من وزارة الصناعة ،وتجمع الصناعات المغربية
في الطيران والفضاء ،والمعهد الوطني للبريد
واالتصاالت ،والمركز المغربي للعلوم واالبتكار
والبحوث ،والوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت،
وقطب االبتكار لاللكترونيك ،وتجمع (Aviarail-
.)PILLIOTY-SERMP

بعض التقلص مقارنة مع الفترة نفسها
من السنة الفارطة ،حيث ستنخفض
أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و
 5و  10سنوات ب  18و  41و  52نقطة
أساس ،على التوالي.
كما رج��ح التقرير أن يشهد سوق
األس��ه��م تراجعا مهما خ�لال الفصل
األول م��ن  ،2020متأثرا بتداعيات
جائحة الفيروس التاجي التي أثرت
سلبا على آفاق تطور االقتصاد الوطني،
إذ يتوقع أن يسجل كل من مؤشري
مازي ومادكس انخفاضا بنسبة تقدر
ب 1ر 11و 11في المائة على التوالي،
حسب التغير السنوي ،بعد ارتفاعهما
ب 1ر 7و7ر 7في المائة خالل الفصل
السابق.
ويرتقب ،أيضا ،أن تتراجع رسملة
ال��ب��ورص��ة ب 5ر 10ف��ي ال��م��ائ��ة ،بعد
ارتفاعها ب 7ر 7في المائة ،بسبب

ان��خ��ف��اض م��ع��ظ��م أس��ه��م الشركات
المدمجة في سوق البورصة ،وعلى
ال���خ���ص���وص ق���ط���اع���ات الهندسة
والتجهيزات الصناعية وإنعاش العقار
والترفيه والفندقة والمعادن والنقل.
ومقابل ذلك ،سيساهم تراجع ثقة
المستثمرين في الرفع من مبيعات
األسهم ليحقق حجم المعامالت زيادة
بنسبة 2ر 60في المائة ،مقارنة مع
السنة الفارطة.
وتجدر اإلشارة إلى ان هذا التقرير
اعتمد في إنجازه منهجيتان ،ترتكز
األولى على تحليل الظرفية االقتصادية
كما كانت قبل ظهور الوباء التاجي
(كوفيد  ،)19باالعتماد على نتائج
البحوث التي تقوم بها المندوبية
وال��م��ع��ل��وم��ات ال��م��ح��ص��ل عليها من
مختلف المصادر حتى نهاية شهر
فبراير .2020

مراكش ..إحالة شخص على النيابة العامة
يشتبه في تورطه في نشر أخبار زائفة حول
وفاة مزعومة لطفل مصاب بكورونا

أحالت المصلحة الوالئية للشرطة القضائية
بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة،
شخصا يبلغ م��ن ال��ع��م��ر  33س��ن��ة ،وذلك
لالشتباه في تورطه في نشر أخبار زائفة
حول وفاة مزعومة لطفل مصاب بوباء كورونا
المستجد.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني
أن مصالح المديرية كانت قد رصدت صورة
فوتوغرافية منشورة على صفحة بموقع
التواصل االجتماعي «فيسبوك» ومشفوعة
بخبر زائ��ف يعلن وف��اة طفل بالمستشفى
بسبب إصابته بوباء كورونا المستجد ،وذلك
قبل أن تسفر األبحاث والتحريات المنجزة

في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه
فيه وتوقيفه.
وأوض����ح ال��ب�لاغ أن���ه ق��د ت��م االحتفاظ
بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية
على خلفية البحث القضائي الذي أشرفت
عليه النيابة العامة المختصة ،وذلك قبل أن
يتم تقديمه أمام العدالة بعد انتهاء إجراءات
البحث التمهيدي.
وف��ي المقابل -يضيف المصدر ذاته-
تواصل مصالح األمن الوطني المكلفة باليقظة
المعلوماتية عمليات الرصد والتتبع الرامية
لمكافحة كل محتوى رقمي من شأنه المساس
باإلحساس العام بأمن المواطنين.
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يف عز األزمة الصحية العاملية

احتدام الجدل بين المؤسسات التعليمية الخصوصية
وأولياء األمور بشأن أداء واجبات التمدرس
ما كادت األيام األولى من شهر أبريل
تمر حتى نشبت «معركة ضروس» بين
المؤسسات التعليمية الخصوصية
وأولياء األمور ،وتعالت أصوات مطالبة
باإلعفاء من أداء واجبات التمدرس
الشهرية أو على األقل اعتماد تسهيالت
في األداء ،خاصة لفائدة األسر التي
تراجعت مداخيلها نتيجة تباطئ عدد
من األنشطة االقتصادية أو توقفها
تماما بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكانت مراسلة ع��دد من المدارس
ال��خ��ص��وص��ي��ة ل�ل�آب���اء م���ن أج���ل دفع
مستحقات شهر أبريل ،بمثابة صب
الزيت على النار ،بالنسبة للعديد من
األس���ر ال��ت��ي ف��ق��دت م��ص��در رزق��ه��ا أو
ت���راج���ع���ت م������وارده������ا ،م���م���ا وض���ع
المؤسسات التعليمية في قفص االتهام،
ووصل األمر إلى حد اتهامها ب»الجشع»
و»غياب الحس التضامني» في هذه
الظرفية الصعبة.
وبين أداء هذه المستحقات الشهرية
أو اإلعفاء منها ،توزعت آراء ومواقف
اآلباء بين من يرى أنه من البديهي أن
تطالب المدارس الخصوصية بواجباتها
الشهرية ،من أجل ضمان استمراريتها
باعتبارها مقاوالت تربوية ،معتبرين
أن المدارس وإن أغلقت أبوابها تنفيذا
لقرار الوزارة الوصية ،إال أنها مستمرة
في نشاطها البيداغوجي باستعمال
زمني محدد .كما تبذل طواقمها جهودا
مضاعفة من أجل التواصل مع التالميذ
عن بعد وتوظيف كافة الوسائل الممكنة
للتدريس.
أما الفئة األخرى من أولياء األمور
فتنتقد «طغيان هاجس ال��رب��ح» لدى
المؤسسات التعليمية الخصوصية
التي لم تراع الظرفية الصعبة التي تمر
منها العديد من األس��ر ،التي أصبح
همها الوحيد هو توفير ضروريات
الحياة وانتظار م��ا ستحمله األيام
المقبلة ف��ي ظ��ل م��واص��ل��ة الفيروس
لالنتشار ،وهو ما ستكون له ال محالة
انعكاسات اقتصادية واجتماعية من
الصعب توقعها في الوقت الراهن.
محمد ( 48س��ن��ة) ،أب لطفلين ،ال
يخفي غضبه ال��ش��دي��د ب��ع��د توصله
بمكالمة من إدارة المدرسة الخصوصية
حيث يدرس ابناه إلبالغه بضرورة أداء
مستحقات شهر أبريل« .كان ذلك يوم
فاتح أبريل بالضبط» ،يضيف محمد،
«وهو ما زاد من امتعاضي .ألم يكن في
المستطاع انتظار أسبوع أو اثنين،
ريتما نتدبر أم��ورن��ا .أل��ه��ذا الحد ال

يراعون وضعيتنا الصعبة ؟».
واعتبر محمد ،الذي توقف نشاطه
بشكل كلي في مجال تنظيم الحفالت،
ولم يعد بمقدوره أداء أجور عشرات
المستخدمين لديه ،أنه ال يحق للمدارس
مطالبتنا في األصل بأداء الواجبات
ال��ش��ه��ري��ة ط��ال��م��ا أن ال��ع��ام��ل��ي��ن بها
سيستفيدون من التعويض الجزافي
الشهري عن فقدان الشغل الذي سيمنحه
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
«إال إذا كانت هذه المدارس لم تصرح
بهم لدى الصندوق».
أما ليلى ،وهي أم لطفلة في المستوى
األولي ،فأكدت أنها لن تؤدي الواجب
الشهري للمدرسة رغم أن وضعيتها
المادية لم تتأثر باألزمة الحالية ،فهي
ترى أن «الخدمة التي نؤدي مقابال من
أجلها لم تعد موجودة .فالطبيعي أن
ال أدف��ع مستحقات شهر ستبقى فيه
ابنتي في المنزل».
وبخصوص التعليم عن بعد ،تؤكد
ليلى أن ابنتها «لن تستفيد شيئا من
هذه ال��دروس .كما أنني أحرص على
ع��دم تعريضها لشاشات الهاتف أو
الحاسوب لفترة مطولة لخطورة ذلك
على بصرها ونموها عموما» ،متسائلة
في اآلن نفسه عن الجدوى من مصاريف
التأمين الكبيرة التي يتم دفعها مع
بداية كل سنة ولماذا ال يتم اللجوء
إليها في هذه الظرفية االستثنائية.
وبدورها ،ترى نوال أنه رغم توفير
التعليم عن بعد ،فمن غير المعقول
مطالبتنا بواجبات التمدرس ،بالنظر
لما يتطلبه هذا النوع من التعليم من
مصاريف كبيرة تشمل االشتراك في
خدمة االنترنت واقتناء حاسوب أو
لوحات الكترونية والطابعة لتقليص
الوقت الذي يتعرض له األطفال لشاشات
هذه األجهزة التي لها آثار ضارة على
عيونهم ،ناهيك عن ما يتطلبه األمر من
مجهود من لدن اآلباء ،خصوصا اآلباء
ال��ذي��ن م��ازال��وا يتنقلون إل��ى مقرات
عملهم ،من أجل تتبع أبنائهم عن قرب
وض��م��ان فهمهم ل���ل���دروس المقدمة
بواسطة التطبيقات الرقمية.
رأي مناقض تماما تعبر عنه خديجة،
أم لطفلين يدرسان بالمستوى االبتدائي،
حيث تستغرب رفض عدد من أولياء
األمور أداء واجبات تمدرس أبنائهم،
معتبرة أنه باستثناء األسر المتأثرة
بشكل فعلي على المستوى المادي جراء
جائحة كورونا ،فإن الجميع مطالب
ب������األداء ل��ح��م��اي��ة ه���ذه المؤسسات

التربوية من اإلفالس ،فجلها يعتمد على
هذه المستحقات ألداء نفقاتها من أجور
الطاقم التربوي واإلداري وغيرها من
مصاريف التسيير.
وبعدما وصفت اإلعفاء من مصاريف
المطعم والنقل المدرسي خالل فترة
الحجر الصحي ب»األمر البديهي» ،أكدت
أنه يتعين أداء أجور الطاقم التربوي
بالمدارس التعليمية الخصوصية كاملة
ألنه يواصل االضطالع بدوره من أجل
تأمين االستمرارية البيداغوجية ،بل
وي��ب��ذل ج��ه��ودا مضاعفة للتأقلم مع
الوضع الجديد وما يتطلبه من استعمال
للتكنولوجيات الحديثة .
وردا على ما تعرضت له المؤسسات
التعليمية الخصوصية من انتقادات،
يؤكد عبد السالم عمور ،رئيس رابطة
التعليم الخاص بالمغرب ،أن مطالبة
المدارس الخصوصية بأداء مستحقات
شهر أبريل هي «إجراء روتيني شهري
يتم القيام به عند بداية كل شهر بغض
النظر عن الظرفية الحالية» ،معبرا عن
استغرابه من كون «عدد من اآلباء ربطوا
األداء الشهري بالدروس الحضورية،
أي أن��ه م���ادام التلميذ ال يذهب إلى
المدرسة فقد أصبح معفيا من األداء».
وأك���د ع��م��ور ،ف��ي ت��ص��ري��ح لوكالة
المغرب العربي لألنباء ،أن المدارس
الخصوصية هي مؤسسات مواطنة

وستمد يد المساعدة لألسر المتضررة
من الجائحة إما بتأجيل أداء الواجبات
الشهرية أو دفعها على شكل أقساط أو
اإلع��ف��اء منها إذا اقتضى األم��ر ذلك،
شريطة تقديم اآلباء المتضررين لطلبات
بهذا الخصوص واإلدالء بالوثائق التي
تثبت تأثرهم ماديا «فالمهم هو استمرار
العملية التربوية إلنهاء المقرر الدراسي
مع نهاية السنة الدراسية» ،داعيا في
ال���وق���ت ن��ف��س��ه األس�����ر ال���ت���ي تعيش
استقرارا ماديا إلى أداء ما عليها من
مستحقات باعتبارها «عجلة سيرورة
هذه المدارس».
وتوقف في هذا الصدد ،عند هشاشة
قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب،
موضحا أن هناك تقريبا ستة آالف
مؤسسة تعليمية خصوصية بالمغرب،
 70بالمائة منها متوسطة إلى صغيرة،
ورسومها الشهرية ال تتعدى  800درهم،
مؤكدا أنه من الصعب عليها الصمود
أمام أي توقف أو خلل مادي قد يعرقل
سيرها العادي.
وب���خ���ص���وص م��ط��ال��ب��ة ال���م���دارس
الخصوصية بمستحقاتها واستفادتها
ف���ي ن��ف��س ال���وق���ت م���ن تعويضات
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،
أك���د ع��م��ور أن ه���ذه ال��م��س��أل��ة «غير
م��ط��روح��ة ول����ن ن��ل��ج��أ ن��ه��ائ��ي��ا لهذا
الصندوق ،ألن المدارس مازالت تشتغل

واألس���ات���ذة ل��م ي��ت��وق��ف��وا ع��ن العمل
والتالميذ يتلقون دروسهم» ،مبرزا أن
الدولة تتيح إمكانيات أخرى لالستفادة
من قروض ضمان «أوكسجين» الذي
سيفتح المجال للمؤسسات التعليمية
لتغطية األج���ور وب��اق��ي المصاريف
الشهرية.
وبعدما ذك ر ب��أن ال��ق��رار الوزاري
القاضي بتوقيف ال��دراس��ة أك��د على
االستمرارية البيداغوجية عن بعد ،أبرز
أن جل المؤسسات التعليمية سخرت
جميع الوسائل الممكنة لضمان وتوفير
الدروس للتالميذ عن بعد ،مضيفا أن
المؤسسات اضطرت للتفاعل مع الواقع
الجديد حيث اعتمدت في البداية الطرق
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل���ل���ت���واص���ل كواتساب
والفيسبوك ،لكنها تقوم حاليا بتطوير
آليات للتواصل عبر تطبيقات تواصلية
تفاعلية ،مرئية ومسموعة ،منها ما هو
مجاني أو مؤدى عنه.
وخ��ل��ص ع��م��ور إل���ى ال��ت��أك��ي��د على
ض����������رورة ع�������دم ت����س����ري����ح أي من
ال��م��س��ت��خ��دم��ي��ن ف���ي ق��ط��اع التعليم
ال��خ��ص��وص��ي وض���م���ان استقرارهم
االجتماعي ،سواء الطاقم التربوي الذي
ي����واص����ل ع���م���ل���ه ،أو ب����اق����ي فئات
المستخدمين الذين توقفوا مؤقتا عن
عملهم كالسائقين وعامالت النظافة
وباقي األعوان.

الحجر الصحي بالصحراء...بعد الشاي ،السمر يحلو بالبيوت مع مشروب «الكندرة»
في الوقت ال��ذي يحن فيه البعض
لجلسات الشاي على طاوالتهم المفضلة
بالمقاهي ،وبسبب اج���راءات الحجر
الصحي المعمول بها في المملكة بسبب
وباء كورونا المستجد ،يرجع البعض،
احترازا ،وعرفانا أيضا بقيمة العادات
والتقاليد ،الى النبش والبحث عن بدائل
فضلى ،منها ،بعد جلسات الشاي طبعا،
م��ش��روب «ال��ك��ن��درة» ،لما تجمعه هذه
البدائل ،أوال من لذة ومنفعة ،وثانيا
باعتبارها وسيلة سمر وألفة داخل
ال��ب��ي��وت ات���ق���اء ل��ش��ر (ك��وف��ي��د ) 19
الفتاك.
هي إذن منافع جمة في هذا المشروب،
ففيه تجد بعض األسر الصحراوية بأسا

ال�����زاك ،وب��ب��اق��ي األق��ال��ي��م الجنوبية
للمملكة ،ض��ال��ت��ه��ا ف��ي االستئناس
بلحظات حميمية بالبيوت ،وبالتالي
االلتزام ،الى الحد األقصى باإلجراءات
االحترازية داخل المنزل ،واستغالل هذه
الظرفية في تعريف األبناء والحفدة
بطرق إعداد هذا المشروب المميز ذي
النكهة الخاصة التي ال تقاوم.
وعلى الرغم من القدسية الكبيرة
داخ������ل ث���ق���اف���ة و م�������وروث األس�����رة
الصحراوية لجلسة الشاي المكتملة
القواعد ،التي تعمل من خاللها جاهدة
على احترام ج يماتها الثالث (ج م ر،
ج ماعة ،ج ر ) ،إال أن تغيير تلك القواعد
بما يتماشى و ظرفية الزمان و المكان

في زمن كورونا ،أمر مباح اآلن ،بل و
مطلوب لمتعة عائلية ولتكسير الروتين
ال��ذي قد يتسلل ال��ى نفوس البعض،
ولفوائد صحية أكثر محتومة خصوصا
ف��ي األج���واء ال��ب��اردة و ليالي السمر
الطوال ،و أيضا بعيدا عن وباء متربص
بالصحة ف��ي ك��ل مكان خ��ارج أسوار
البيت أو الخيمة.
ويعد مشروب « الكندرة « ،وهو خليط
يمزج بين حبيبات الشاي و كؤوس من
الحليب المغلي وعديد من األعشاب التي
تجود بها أرض الصحراء ،المشروب
الثاني م��ن حيث األه��م��ي��ة ،بطقوسه
المتوارثة أب��ا ع��ن ج��د داخ��ل األسرة
الصحراوية ،إذ غالبا ما تقوم األم أو

م��ن يكبرها س��ن��ا ،الس��ي��م��ا الجدات،
بتحضيره ،مع الحرص على ما يرافقها
من أجواء أسرية و تبادل لألخبار ،في
وق��ت أص��ب��ح فيه ف��ي��روس ك��ورون��ا و
م��س��ت��ج��دات��ه م��س��ي��ط��را ع��ل��ى نشرات
األخبار ،وحديث التجمعات.
و للحصول على منتوج مميز ،يحضر
مشروب « الكندرة « بحليب اإلبل الذي
ي��ع��ت��ب��ر غ����ذاء رئ��ي��س��ي��ا ي��ف��ض��ل��ه أهل
الصحراء ،وذلك لما له من دور كبير في
مقاومة السموم بالجسم وعالج لكثير
من األمراض .
وباإلضافة الى حليب النوق ،يمكن
تحضير « الكندرة» بحليب الماعز أو
البقر المبستر بعد غليه ،يضاف له

خليط قليل م��ن األع��ش��اب الطبيعية
كالكمون الصوفي والزعتر ،وغيرها.
وال يمكن الحديث عن الصحراء ،دون
الحديث عن التدقيق في الوقت والزمن،
فلتحضير ال��ك��ن��درة أوق����ات مفضلة
ومستحسنة لدى األسر الصحراوية،
لالستمتاع بطعم هذا المشروب وباللمة
المعتادة لدى أهل الصحراء (على غرار
لمات الشاي ) ،حيث ،وعلى الرغم من
انشغال بعض أف���راد األس���رة بهموم
وأعباء الحياة اليومية ،اال أنه يستحسن
تحضير الكندرة مرتين على األقل في
ال��ي��وم ،أواله��م��ا قبل منتصف الزوال
بساعتين تقريبا ،و يتجدد بعدها
الوصال بدفئه بعد صالة العشاء.
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العالم في حاجة القتصادات مرنة وقطاعات اجتماعية قادرة على مواجهة الصدمات
كشف مركز السياسات م��ن أجل
الجنوب الجديد في إصدار حديث بعنوان
«اقتصاديات كورونا :األزمنة الثالثة للصدمة»
أن الدرس الذي يمكن استخالصه من وباء (كوفيد
 )19هو أنه يجب على العالم التوفر على اقتصادات
مرنة وقطاعات اجتماعية ق��ادرة على مواجهة
الصدمات .
وأك��د المركز في تحليل ح��ول «اقتصاديات
كورونا» ،وهي فرع التحليل االقتصادي الذي يهتم
باآلليات التي يؤثر بها الوباء على اقتصاديات
ال��ع��ال��م ،أع���ده م��ح��م��دو مصطفى ل���ي ،الخبير
االقتصادي بمركز السياسات من أجل الجنوب
الجديد ،أنه من أجل بناء مرونة البلدان ،ال سيما
النامية منها ،من الضروري إيجاد ت��وازن بين
نفقات االستثمار في البنيات التحتية التقليدية
(االتصاالت ،والنقل الطرقي ،والموانئ ،وغيرها)،
والنفقات الجارية والنفقات في مجال الصحة
التي أصبحت ضرورية.
وأكد مركز التفكير على ضرورة أن توفر الدول
على معرفة أفضل بالقطاعات غير المهيكلة
القتصاداتها ،موضحا أنه لمزيد من فرص النجاح،
يجب أن يستفيد تسجيل القطاع غير المهيكل
هذا من التجارب السابقة واستخدام األداة الرقمية
مع توظيف تقنية الهاتف المحمول المتوفرة
بشكل جيد بالقارة.
ودعا مصطفى لي ،البلدان االفريقية إلى تعزيز

البحوث األساسية في الجامعات ومراكز األبحاث
عبر تخصيص حصة وازنة للبحوث األساسية،
ال سيما في مجاالت الطاقة والبيولوجيا والطب
عن بعد ،مشيرا إلى أن سيادة القارة في هذه
المجاالت ستقلل من ح��دة الصدمات التي قد
تتعرض لها مستقبال (المناخية منها والصحية
والبيئية).
كما أوصى المركز بتسريع الرقمنة على مستوى
المقاوالت الصغيرة والمتوسطة /الصناعات
الصغيرة والمتوسطة ،موضحا أن فترة صدمة
(كوفيد  )19التي يمر بها العالم حاليا تظهر بما
فيه الكفاية أن المقاوالت التي تمكنت من تنظيم
العمل عن بعد لكامل أو لجزء من أنشطتها ستبدي
مرونة أكبر في مواجهة وضعية مستقبلية مماثلة
لتلك التي يشهدها العالم في النصف األول من
عام .2020
ويندرج هذا التحليل ضمن سلسلة من الوثائق
التي نشرها مركز السياسات من أجل الجنوب
الجديد والمخصصة لوباء (كوفيد  )-19وتداعياته
الدولية المختلفة.
ويعتبر مركز السياسات من أج��ل الجنوب
الجديد مجموعة تفكير مغربية ،مهمتها النهوض
بتقاسم المعارف والمساهمة في التفكير بشأن
القضايا االقتصادية والعالقات الدولية ،والرهانات
االستراتيجية االقليمية والعالمية التي تواجه
البلدان النامية وذلك من أجل المساهمة بشكل

ملموس في اتخاذ القرار االستراتيجي عبر اربعة
برامج للبحث ذات صلة بالفالحة والبيئة واالمن

الغذائي واالقتصاد والمالية والتنمية االجتماعية،
والعالقات الدولية.

المستفيدون من خدمة (راميد) يشروعون في تلقي اإلعانة المالية في احترام صارم للتدابير الصحية
شرعت األس��ر المستفيدة من نظام
المساعدة الطبية (رام��ي��د) ف��ي تلقي
اإلعانات المالية التي يمنحها الصندوق
الخاص بتدبير جائحة كورونا كوفيد
 ،19وذل��ك في احترام ص��ارم للتدابير
الصحية .وتتواصل عملية الدعم المؤقت
لألسر العاملة في القطاع غير المهيكل
المتضررة من حالة الطوارئ التي تم
اإلعالن عنها بالمملكة لمحاربة تفشي
وباء فيروس كورونا المستجد ،بمختلف
الشبابيك األوتوماتيكية ومكاتب البريد
المنتشرة بمناطق المملكة .وتتم هذه
العملية ف��ي ام��ت��ث��ال ص���ارم للتدابير
الصحية التي أوص��ت بها السلطات
العمومية للتصدي النتشار الوباء ،حيث

أب��ان المستفيدون عن وع��ي كبير من
حيث الوقاية من مخاطر العدوى من
الفيروس ،وذلك من خالل أخذهم جميع
االحتياطات من احترام لمسافات األمان
وارت���داء معظمهم للكمامات الواقية.
وتسير العملية بحضور السلطات
المحلية برفقة متطوعين يرتدون سترات
صفراء تميزهم عن غيرهم ،وذل��ك في
مختلف مقاطعات المدينة.
وف���ي ت��ص��ري��ح��ات استقتها وكالة
المغرب العربي لألنباء ،عبر المستفيدون
من مدينة سال عن رضاهم لتنظيم هذه
العملية ،اب��ت��داء م��ن إج����راءات تقديم
الطلبات إلى تلقي المساعدة المالية.
وفي هذا الصدد ،قال الحسين الذي

كان يستعد لتلقي مبلغ المساعدة من
أحد الشبابيك األوتوماتيكية ،أنه اتبع
المسطرة التي أطلقتها السلطات عن
طريق بعث رسالة قصيرة إلى  1212يوم
الخميس الماضي ،معبرا عن رضاه
للبساطة التي تمر فيها هذه العملية.
وأكد أنه لم ينتظر طويال بعد إرسال
طلب االستفادة ،حيث تمت معالجة طلبه
في غضون أربعة أيام فقط ،مضيفا أنه
توصل برسالة نصية قصيرة لتلقي
المساعدة لدى الوكالة البنكية أو مكتب
البريد األقرب من مسكنه.
أما ميلود ،وهو بائع متجول متزوج
وأب لطفلين ،فقد أعرب بدوره عن شكره
لجميع السلطات العمومية التي تعبأت

من أجل حماية صحة المواطنين ،مؤكدا
أن ه��ذا ال��دع��م المالي يمثل مساعدة
ك��ب��ي��رة ل��ه وألس���رت���ه ف��ي ه���ذه الفترة
الصعبة.
وكانت لجنة اليقظة االقتصادية التي
اجتمعت يوم  23مارس المنصرم ،قد
رك���زت على ت��داب��ي��ر دع��م ال��ق��ط��اع غير
المهيكل ال��م��ت��أث��ر م��ب��اش��رة بالحجر
الصحي ،ونظرا لتعقيد هذه اإلشكالية،
اتخذت اللجنة القرار لمعالجتها على
مرحلتين.
وتهم المرحلة األول���ى األس��ر التي
تستفيد م��ن خدمة رام��ي��د وتعمل في
القطاع غير المهيكل وأصبحت ال تتوفر
على مدخول يومي إثر الحجر الصحي،

فيما تشمل المرحلة الثانية األسر التي
ال تستفيد من خدمة (راميد) والتي تعمل
في القطاع غير المهيكل والتي توقفت
عن العمل بسبب الحجر الصحي ،والتي
سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة
سابقا.
وستوزع هذه المساعدة المالية التي
تمنح من موارد صندوق محاربة جائحة
ك���ورون���ا ال��م��ح��دث ط��ب��ق��ا للتعليمات
السامية لصاحب الجاللة الملك محمد
السادس ،على األسر المكونة من فردين
أو أقل ( 800درهم) ،واألسر المكونة من
ثالثة إلى أربعة أف��راد ( 1000درهم)،
واألسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة
أشخاص ( 1200درهم).

الجرف األصفر :فريق من المكتب الشريف للفوسفاط يطور منتوجا معقما
لليدين وألدوات العمل من أجل االستخدام الداخلي

ق��ام فريق م��ن مجموعة المكتب الشريف
للفوسفاط على مستوى ال��ج��رف األص��ف��ر (
الجديدة ) بتطوير منتوج منظف ومعقم لليدين
وألدوات العمل ( سائل كحولي مائي) موجه
لالستخدام الداخلي ،وذلك في إطار التدابير
المتعلقة بحماية العاملين ب��ه��ذا الموقع
الصناعي الهام ،من انتشار فيروس كورونا (
كوفيد .) 19
ويعد هذا المنتوج ثمرة شراكة بين مجموعة
من األطباء الذين يشتغلون بالمكتب الشريف
للفوسفاط ،وباحثين من جامعة محمد السادس
م��ت��ع��ددة التخصصات التقنية (بنجرير)،
ومجموعات ( .) process Jorf Lasfar
وعلم لدى مصدر مسؤول بالجرف األصفر،
أن فكرة إنتاج ه��ذا السائل ،والتي هي من
اقتراح أحد العاملين بموقع المكتب الشريف
للفوسفاط ،مستوحاة من تركيب كيميائي
م��ت��ض��م��ن ف���ي م��ن��ش��ور للمنظمة العالمية
للصحة.
وبناء عليه ،جرى تشكيل فريق عمل يجمع
بين الطب المهني ،ومجموعات ( process Jorf
 ،) Lasfarوباحثين من جامعة محمد السادس

متعددة التخصصات التقنية ،الذين أجروا
مختلف االختبارات في مختبر هذه الجامعة
على مستوى الجرف األصفر .
وأب��رز المصدر نفسه في تصريح لوكالة
المغرب العربي ل�لأن��ب��اء ،أن عينة م��ن هذا
ال��م��ن��ت��وج ق��دم��ت للتصديق عليها م��ن قبل
السلطات الصحية ،التي وافقت على مكونات
المنتوج ،وتم بعد ذلك السماح بعملية اإلنتاج
.
وفي سياق متصل اعتبر اسماعيل اليوبي
م������دي������ر ب������رن������ام������ج ( programm
 ) Act4Communityأن األمر يتعلق بمنتوج
معقم لليدين ،مشيرا إلى أن تركيبة هذا المنتوج
واستعماله ،موصى بها م��ن قبل المنظمة
العالمية للصحة ،وذلك في إطار تدابير النظافة
والوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا .
وتابع أن هذا المنتوج موجه لجميع العاملين
والمناولين النشيطين ،إذ يمكن استخدامه
لتطهير وتعقيم اليدين ،ولكن أيضا لتنظيف
أدوات العمل ،مثل لوحات مفاتيح الحواسيب
أو الهواتف.
وأشار إلى أنه يمكن التوجه إلى الرفع من

حجم اإلنتاج حسب الحاجة ،وفي ضوء توفر
المواد الخام ،الفتا إلى أن جزءا من اإلنتاج

سيوجه للسلطات الصحية لسد احتياجات
المستشفيات اإلقليمية.

قضايا المجتمع
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جهة الرباط  -سال  -القنيطرة:

تخصيص  200ألف قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية
أك����دت ال��م��دي��ري��ة الجهوية
للفالحة لجهة الرباط سال القنيطرة
أنه تم تخصيص  200ألف قنطار من
ال��ش��ع��ي��ر ال��م��دع��م ل��ح��م��اي��ة القطيع
ومساعدة مربي الماشية المتضررين
من قلة التساقطات المطرية.
وأوضحت المديرية ،في بالغ أن هذه
العملية تندرج في إط��ار اإلجراءات
ال��م��ت��خ��ذة م��ن ط���رف وزارة الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية
وال��م��ي��اه وال���غ���اب���ات للتخفيف من
االنعكاسات السلبية لقلة التساقطات
المطرية خالل الموسم الفالحي الحالي
والتي تروم توزيع  2,5مليون قنطار
م��ن الشعير ال��م��دع��م ل��ص��ال��ح مربي
ال��م��اش��ي��ة ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د الوطني
بالمناطق المتضررة من قلة األمطار.
وأفاد المصدر ذاته أنه سيتم توفير
الشعير المدعم بالسعر المحدد في 2
درهم للكلغ الواحد وستغطي الدولة
فارق السعر مقارنة مع الثمن الجاري
به العمل في السوق ،كما سيتم التكفل
بنقل الشعير من نقط البيع إلى بعض
المراكز الرئيسية ،مشيرة إل��ى أنه
لتنفيذ هذا البرنامج تم إنشاء سبعة
مراكز القرب على مستوى الجهة بكل
من الخميسات ،والرماني ،ووالماس،
وسيدي يحيى زعير ،وسيدي سليمان،
وسيدي قاسم وسيدي عالل التازي.
ومن أجل إنجاح هذه العملية ،يشير
البالغ ،ستنخرط في هذا المسلسل
مختلف المصالح الجهوية التابعة
للقطاع الفالحي ،والمؤسسات المتفرعة
عنها على المستوى االقليمي ،والسيما
المديرية الجهوية للفالحة ،والغرفة
الفالحية الجهوية ،والمكتب الجهوي
لالستثمار الفالحي للغرب ،والمديرية

ال��ج��ه��وي��ة ل�لاس��ت��ش��ارة الفالحية،
والمديرية الجهوية للسالمة الصحية
للمنتجات ال��غ��ذائ��ي��ة ،والمصلحة
الجهوية للمكتب الوطني للحبوب
والقطاني ،وكذا المديريات اإلقليمية
للفالحة بكل من الخميسات والرباط
وسيدي قاسم.
وسجل نفس المصدر أنه تم ،في هذا
اإلطار ،إحداث لجان إقليمية ومحلية
تضم السلطات المحلية ،وممثلي
الغرفة الفالحية الجهوية وممثلي
المصالح االقليمية للفالحة ،التي
ستسهر على تنفيذ وتتبع إنجاز عملية
توزيع الشعير وذلك من خالل حصر
ل���وائ���ح ال��م��س��ت��ف��ي��دي��ن م���ع الكمية
المخصصة لكل كساب حسب معايير
مضبوطة ،ووف���ق مسطرة للتوزيع
مدعومة ببرنامج معلوماتي لتتبع
م��س��ار التنفيذ ان��ط�لاق��ا م��ن لوائح
المستفيدين ،مرورا بوصل التسليم إلى
عملية االستالم ،وذلك تنفيذا لمقتضيات
الدورية المشتركة لكل من وزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية
والمياه والغابات ووزير الداخلية.
وأوض��ح��ت المديرية الجهوية أن
عملية التزويد بالشعير المدعم على
مستوى األقاليم األكثر تضررا من قلة
التساقطات المطرية انطلقت بكل من
الخميسات ،وال��رم��ان��ي ،ووالماس،
وسيدي يحيى زعير ،في حين سيتم
ت��زوي��د م��راك��ز ال��ق��رب بكل م��ن سيدي
سليمان ،وسيدي قاسم وسيدي عالل
التازي.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��دت أن��ه بغض
النظر عن المناطق التي عرفت قلة
التساقطات ،ف��إن ال��زراع��ات األخرى
ك��ال��خ��ض��روات وال��ف��واك��ه واألشجار

المثمرة ،توجد في «حالة جيدة» بفضل
األم��ط��ار األخ��ي��رة التي ك��ان لها وقع
إي��ج��اب��ي ل��ل��غ��اي��ة خ��اص��ة بالمناطق
الساحلية المعروفة بهذه الزراعات على
م��س��ت��وى منطقة ال��غ��رب ،م��ب��رزة أن
األنشطة الفالحية بالجهة تزاول بطريقة
ع��ادي��ة ال سيما زراع���ة الخضروات
والفواكه في المناطق السقوية ،حيث

أن العرض بالسوق يفوق معدل الطلب
بكثير ،الفتة إلى أن الزراعات الربيعية
عرفت نسبة إنجاز تفوق  50في المائة
ب���ال���م���ن���اط���ق ال���م���خ���ص���ص���ة لهذه
الزراعات.
وف��ي ظل حالة ال��ط��وارئ الصحية
جراء فيروس كورونا (كوفيد  )19التي
تعرفها المملكة ،شكلت المديرية

الجهوية للفالحة للرباط سال القنيطرة
لجنة رص��د لحالة القطاع الفالحي
بالجهة ،تتابع عن كثب وبشكل يومي
ت��ط��ور ال��م��وس��م ال��ف�لاح��ي م��ن خالل
مؤشرات يومية على مستوى الجهة،
ألي إجراءات إضافية قد تكون ضرورية
بهدف الحد من اآلث��ار السلبية على
المزارعين ومربي الماشية بالجهة.

موسم الزراعات السكرية بالغرب ..النتائج األولية «جد مشجعة»
بمردودية  70طن للهكتار
أف��ادت المديرية الجهوية للفالحة
لجهة الرباط-سال-القنيطرة بأن النتائج
األول��ي��ة لموسم ال���زراع���ات السكرية
بمنطقة الغرب تعتبر «ج��د مشجعة»
بمعدل  70طن للهكتار ،بينما لم يتجاوز
اإلن���ت���اج ال��م��وس��م ال��س��اب��ق  59طن
للهكتار.
وتتراوح المردودية خالل الموسم
الجاري ما بين  55إلى  150طنا للهكتار
بمتوسط  70طن للهكتار ،وفق المديرية
التي أوضحت في بالغ أن التساقطات
المطرية التي سجلتها المنطقة ،منذ
يوم  20مارس الماضي ( 46إلى 76
ملم) ،من شأنها تحسين اإلنتاج بشكل
كبير.
وحسب البالغ ،فإن منطقة الغرب
يتوقع أن تعرف ،برسم موسم الزراعات
السكرية  ،2020-2019إنتاجا جيدا في
قصب ال��س��ك��ر ،ك��زراع��ة تحتل مكانة
متميزة ع��ل��ى صعيد االستغالليات
الفالحية بالمنطقة.
وبالنسبة لموسم التصنيع للسنة
الحالية ،فقد انطلق في الفترة ما بين
 08و 26فبراير الماضي ،على التوالي،
بالنسبة لمصنعي مشرع بلقصيري
وقصيبية دار الكداري.
وأش���ار ال��ب�لاغ إل��ى أن المساحات
القابلة للحصاد تبلغ حوالي  8آالف
هكتار ،مضيفا أن حالة تقدم عملية

تصنيع قصب السكر بلغت  30في
المائة ،ويتوقع أن تنتهي في يونيو
المقبل ،مشددا على أن العملية تتم في
ظروف جيدة ،مع مراعاة المقنضيات

الصحية ف��ي س��ي��اق ح��ال��ة الطوارئ
الصحية.
وعلى مستوى المجال السقوي ،فإن
تطور زراعة قصب السكر يتم في ظروف

عادية على إثر توافر المياه في السدود
التي تؤمن المجال السقوي للغرب.
كما أنه ،وبفضل الجهود الحثيثة
المبذولة من قبل الدولة والشركاء في

مجال الزراعات السكرية ،فقد بلغ الحد
األقصى للمردودية لحد اليوم  150طنا
للهكتار في القطاعات التي اعتمد فيها
ال����ف��ل�اح����ون ع���ل���ى ت���ق���ن���ي���ات ال����ري
بالتنقيط.
باإلضافة إل��ى ال���ري ،فقد ت��م منح
حوافز لمكننة العمليات الزراعية وال
سيما حصاد قصب السكر .مما سيقلل
من جهة تكاليف الحصاد ،ومن جهة
أخرى زيادة مدخول الفالحين.
وقد بلغ معدل الحصاد الميكانيكي
إلى حد اآلن  50بالمائة في أفق انتقاله
إل��ى  70في المائة مع متم الموسم
الجاري .وتضم الحظيرة الفالحية 22
آلة حصاد ،وهو رقم من المتوقع أن
يرتفع في المستقبل حيث تقوم الدولة
بتشجيع عملية المكننة من خالل منح
إع��ان��ات ف��ي إط���ار ص��ن��دوق التنمية
ال��ف�لاح��ي��ةـ علما أن مبلغ اإلعانات
المقدمة في هذا اإلطار (آالت الحصاد)
ناهز  10.08مليون درهم.
ك��م��ا ت��م تنفيذ ب��رن��ام��ج للتكوين
وتحسيس منتجي قصب السكر من قبل
الشركاء في إطار االتفاقات المبرمة بين
المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي
الغرب ومجموعة (سوراك/سونابيل)
وجمعية منتجي النباتات السكرية،
بهدف مساعدة الفالحين على اعتماد
تقنيات أكثر كفاءة.

مال وأعمال
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التجارة الخارجية :رفع الطابع المادي عن طلبات االستفادة من اإلعفاءات الجمركية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد
األخضر والرقمي ،أنه تم رفع الطابع المادي
ع��ن إج�����راءات ت��دب��ي��ر ط��ل��ب��ات اإلس��ت��ف��ادة من
اإلعفاءات الجمركية عبر الشباك الوحيد الوطني
ل��ت��ب��س��ي��ط م���س���اط���ر ال����ت����ج����ارة الخارجية
(بورتنيت).
وأوض��ح��ت ال���وزارة ،في ب�لاغ لها ،أن هذا
اإلج��راء للمعالجة الالمادية ،الذي يندرج في
إط��ار عمل اللجنة الوطنية لتنسيق تسهيل
إجراءات التجارة الخارجية والذي تم تنفيذه
بتعاون وثيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير
ال��م��ب��اش��رة و»ب��ورت��ن��ي��ت ش .م» ،ي��ه��دف إلى
المساهمة ف��ي تقليص اآلج����ال والتكاليف
المرتبطة بمعالجة هذه اإلج���راءات وتسريع
عمليات نقل البضائع وإخراجها.
وف��ي ه��ذا اإلط����ار ،أب���رز ال��م��ص��در ذات���ه أن
المستوردين المستفيدين من الحصص في إطار
الحصص التعريفية أو الراغبين في االستفادة
من اإلع��ف��اءات الجمركية بموجب االتفاقيات
التفضيلية المعنية بهذا اإلج��راء ،مدعوون،
اعتبارا من  8أبريل ال��ج��اري ،لالشتراك في
ط��ل��ب��ات اإلع����ف����اءات ال��ج��م��رك��ي��ة ع��ب��ر منصة
«بورتنيت» مع إرفاق نسخ ممسوحة ضوئيا
للفواتير األولية ذات الصلة.
ومع ذلك ،في حالة المنتجات التي ال يمكن

أن تكون موضوع طلبات اإلستفادة من اإلعفاءات
الجمركية عبر منصة «يورتنيت» ،وحتى يتم
تحديد خ�لاف ذل��ك ،يجب على المستوردين
االستمرار في تقديم استمارات طلبات االستفادة
من اإلعفاءات الجمركية الجاري بها العمل عبر
ال��ب��ري��د اإلل��ك��ت��رون��ي على العناوين التالية:

 dabbab@mcinet.gov.maو @yamani
.mcinet.gov.ma
وأشار البالغ إلى أن طلبات االستفادة من
اإلعفاءات الجمركية التي تم تقديمها مسبقا
قبل دخول هذا اإلجراء الالمادي حيز التنفيذ
تظل سارية المفعول حتى انتهاء صالحيتها.

ارتفاع انشطة الموانئ خالل الربع األول من سنة 2020
بنسبة  7,3في المائة
بلغ الحجم اإلجمالي للمبادالت التجارية بمختلف
الموانئ المغربية التي تديرها الوكالة الوطنية
للموانئ ( ،)ANPما مجموعه 4ر 23مليون طن
خالل الربع األول من سنة  ،2020مسجال بذلك
ارتفاعا في نمو األنشطة بنسبة 3ر 7في المائة
مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية .وعزت
الوكالة هذه الحصيلة االيجابية ،في بالغ لها ،إلى
التوجه الجيد لكل من الواردات التي بلغ حجمها

3ر 15مليون (4 +ر 7في المائة) ،وكذا للصادرات
بحجم 1ر 8مليون طن (2 +ر 7في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أنه عبر الموانئ الوطنية،
تم استيراد 2ر 2مليون طن من الحبوب (1 +ر23
في المائة) ،و 8ر 2مليون طن من الفحم (5 +ر12
في المائة) ،و 3ر 2مليون طن من الهيدروكربونات،
مشيرا إل��ى أن ال��ص��ادرات ،م��ن جانبها ،كانت
مدعومة بدينامية أنشطة الفوسفاط ،التي تميزت

بشكل خ��اص ب��ارت��ف��اع ق��وي ف��ي حجم مبيعات
األسمدة بالخارج بنسبة 3ر 60في المائة ( 9ر2
م��ل��ي��ون ط���ن) ،ف��ض�لا ع��ن ال���زي���ادة ف��ي مبيعات
الفوسفاط بنسبة 4ر 6في المائة (2ر 2مليون
طن).
فيما يتعلق بنشاط الحاويات ،فقد عبرت الموانئ
الوطنية في الربع األول من هذه السنة 348 ،ألف
حاوية ،أي بزيادة طفيفة تقدر بنحو 4ر 1في المائة
.
ومن جهة أخرى ،زاد حجم البضائع المعالجة
بنسبة 2ر 7في المائة ،وذلك بحجم إجمالي وصل
الى 1ر 1مليون طن ،والتي تتكون أساسا من 564
ألف طن من منتجات الصلب (6 +ر 3في المائة)،
و 208ألف طن من الخشب ومشتقاته (5 +ر 2في
المائة).
وبشأن توزيع حجم المبادالت التجارية حسب
الموانئ ،فإن معظم الواردات المختلفة تمت عبر
موانئ كل من الجرف األصفر (2 +ر 14في المائة،
بحجم 6ر 9مليون طن) ،والدار البيضاء (6 +في
المائة 6 /ر 7مليون ط��ن) ،وأكادير (5 +ر 6في
المائة 7 /ر 1مليون طن ) ،والناظور ( 12 +في
المائة  963 /ألف طن).
وخلصت الوكالة الوطنية للموانئ الى أن أنشطة
الموانئ حافظت على اتجاهها التصاعدي ،مشيرة
إلى أن هذا النمو يعزى باألساس إلى « اليقظة،
وطبيعة ال��ت��داب��ي��ر المتخذة م��ن ط��رف االسرة
المينائية لتأمين استمرارية الخدمات التي تضمن
ال��ت��م��وي��ن ال���ع���ادي ل��ل��ب�لاد وخ��اص��ة م��ا يتعلق
بالمنتجات االستراتيجية «.

هبوط أسعار النفط
مع تنامي الفائض في
المعروض وشكوك حيال
تخفيضات إنتاجية
هبطت أسعار النفط ،متأثرة بتضخم في
إم��دادات الخام وطلب ضعيف على الوقود
بسبب جائحة فيروس كورونا ،بينما يتزايد
أيضا حذر المستثمرين بشأن آمال التوصل
إلى اتفاق لخفض اإلنتاج.
وأنهت عقود خام القياس األمريكي غرب
تكساس الوسيط ألق��رب استحقاق جلسة
التداول منخفضة  2,45دوالر ،أو  9,4بالمئة،
ل��ت��س��ج��ل ع��ن��د ال��ت��س��وي��ة  23,63دوالر
للبرميل.
وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج
برنت منخفضة  1,18دوالر ،أو  3,6بالمئة،
إلى  31,87دوالر للبرميل.
وت��س��ارع��ت وت��ي��رة ال��ه��ب��وط قبل تقارير
أس��ب��وع��ي��ة ب��ش��أن ال��م��خ��زون��ات البترولية
األمريكية يتوقع محللون أن تظهر زيادة
قدرها  9,3مليون برميل في مخزون النفط
ال��خ��ام وق��ف��زة ف��ي م��خ��زون��ات المنتجات
المكررة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية،
إن انتاج النفط الخام في الواليات المتحدة
من المتوقع أن يهبط بمقدار  470ألف برميل
ي��وم��ي��ا ف��ي  2020بينما م��ن المنتظر أن
ينخفض الطلب بحوالي  1,3مليون برميل
يوميا.
وأضافت أن استهالك البنزين في أمريكا
سيصل إلى بعض من أدنى المستويات في
 20عاما في الربع الثاني من .2020

وزارة الصحة :أرقام مجانية
للتواصل «غير صحيحة وال
تمت للوزارة بصلة
أعلنت وزارة الصحة ،أنها تنهي إلى علم
ال���رأي ال��ع��ام الوطني أن األرق���ام التي يتم
الترويج لها في منصات التواصل االجتماعي
وتزعم تخصيص الوزارة لـ 333فريق استجابة
سريع ،وأرقام مجانية للتواصل ،غير صحيحة
وال تمت للوزارة بصلة.
وذكرت وزارة الصحة ،في بالغ توضيحي،
أنها خصصت خدمات رسمية لالتصال ،إما
لطلب االستفسار حول مرض كوفيد -19أو
في حالة االشتباه في ظهور أع��راض هذا
المرض ،وهي «خدمة ألو اليقظة الوبائية:
 »0801004747و»خدمة ألو  141للمساعدة
الطبية االستعجالية» ،فضال عن خدمة «ألو
.»300
وأوضح البالغ أن هذه الخدمات «تتوفر
على م���وزع آل��ي للمكالمات لتقليص مدة
االنتظار ،حيث تسهر فرق صحية على ضمان
اإلجابة عن استفسارات المواطنين 24/24
ساعة وطيلة أيام األسبوع ،كما تعمل كذلك
على توجيه الحاالت المحتملة إلى المراكز
المخصصة لذلك حسب الجهات».
وأض��اف المصدر ذات��ه أن ال��وزارة تجدد
م��ن��اش��دة ال��م��واط��ن��ات وال��م��واط��ن��ي��ن بعدم
االنسياق وراء الشائعات والترويج لها لما
في ذلك من آثار سلبية.

أملانيا ..توقع انكماش االقتصاد بنسبة  4،2في املائة خالل السنة اجلارية
توقعت معاهد رائدة في االبحاث
االق��ت��ص��ادي��ة ب��أمل��ان��ي��ا أن ينكمش
االق��ت��ص��اد األمل��ان��ي بنسبة  4،2في
املائة خالل السنة اجلارية وبحوالي
 10في املائة خالل الربع الثاني من
العام بسبب تداعيات أزم��ة جائحة
كورونا.
وأعلنت املعاهد في بيان أن هذا
سيكون أسوأ ركود ألملانيا منذ األزمة
املالية واالقتصادية العاملية التي
حدثت قبل أكثر من عشرة أعوام.
وف����ي امل��ق��اب��ل ت��ت��وق��ع املعاهد

تعافيا ومنوا في االقتصاد األملاني
العام املقبل بنسبة  5،8في املائة.
وق���ال وزي���ر االق��ت��ص��اد األملاني،
ب��ي��ت��ر أل��ت��م��اي��ر ،إن ت��ق��ري��ر الربيع
للمعاهد االقتصادية يبعث إشارة
مبشرة بإمكانية تعافي االقتصاد
األمل��ان��ي على نحو س��ري��ع ،مضيفا
في املقابل أن هذا يتوقف على كيف
ومتى سيعود االقتصاد في أوروبا
والعالم إلى أوج نشاطه مجددا.
وبحسب تقرير املعاهد ،ستخلف
األزمة آثارا قوية على سوق العمل،

ح��ي��ث م��ن امل��ت��وق��ع أن ي��رت��ف��ع عدد
العاملني بدوام جزئي إلى 4ر 2مليون
عامل ،كما من املتوقع أن يرتفع معدل
البطالة إلى 9ر 5في املائة.
ويتوقع اخلبراء أن يرتفع عدد
العاطلني عن العمل في أملانيا هذا
العام في املتوسط بواقع ربع مليون
عاطل ليصل عددهم إلى 5ر 2مليون
ع���اط���ل .وم���ن امل��ت��وق��ع أن يتراجع
دخ��ل األس��ر ألول منذ األزم��ة املالية
واالقتصادية العاملية عامي 2008
و .2009
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النمسا لن تغير موقفها الرافض لقبول مزيد من الالجئين رغم األزمة الوبائية
ق����ال����ت ك��ل��اودي�����ا تاوتشر
المتحدثة باسم وزير الشؤون
الخارجية ألكسندر شالنبرغ ،إن
النمسا لن تغير موقفها الرافض
لقبول مزيد من الالجئين بالرغم
من األزمة الوبائية.
وأوض���ح���ت ال��م��ت��ح��دث��ة ،في
تصريحات نقلتها وسائل إعالم
محلية ،أن المستشار سيباستيان
كورتس أكد غير ما مرة رفض
ال��ن��م��س��ا اس��ت��ق��ب��ال م���زي���د من
الالجئين ،ال سيما بعد األزمة
التي شهدتها الحدود اليونانية
ال��ت��رك��ي��ة ف��ي ال��ف��ت��رة األخيرة
وتفشي فيروس «كوفيد.»-19

وأضافت المسؤولة أن النمسا
فعلت ما يكفي بخصوص قضية
ال�ل�اج���ئ���ي���ن وال���م���ه���اج���ري���ن،
واستقبلت اآلالف منذ بدء أزمة
ال��ه��ج��رة وال��ل��ج��وء ف���ي العام
.2015
وكان نائب المستشار فيرنر
كوكلر قد أك��د ،في تصريحات
سابقة ،أن اليونان تلقت دعما
كبيرا من االتحاد األوروبي ومن
واجبها تحمل مسؤوليتها لتدبير
أزمة اللجوء.
من جهة أخرى ،أشارت وزارة
الداخلية النمساوية في معطيات
حديثة إلى تراجع غير مسبوق

ف��ي ع���دد ط��ل��ب��ات ال��ل��ج��وء على
البالد للمرة األولى منذ سنوات،
وم���ن���ذ ب����دء ت��ف��ش��ي الفيروس
المستجد.
وبعد فترة وجيزة عن أزمة
الهجرة التي شهدتها الحدود
ال��ي��ون��ان��ي��ة ال��ت��رك��ي��ة ،تتزايد
ال��م��خ��اوف ال��دول��ي��ة م��ن تفشي
ال���وب���اء ب��م��خ��م��ي��ات الالجئين
المكتظة بالجزر اليونانية.
وأف���������ادت وزارة الصحة
اليونانية بتسجيل أزيد من 20
إصابة بالفيروس التاجي في
صفوف الجئين بإحدى المخيمات
شمال شرق آثينا.

فيروس «كورونا»  ..سلطنة عمان تقرر إغالق
محافظة مسقط من  10الى  22أبريل الجاري

قررت اللجنة العليا العمانية المكلفة
ببحث آلية التعامل م��ع التطورات
الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا»
(كوفيد  ،)19إغالق محافظة مسقط
ابتداء من  10الى  22أبريل الجاري.
وأوضحت وكالة األنباء العمانية
أن اللجنة ،التي تم إحداثها مؤخرا
لمتابعة ت��ط��ورات جائحة كورونا
وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب
ان��ت��ش��اره��ا وال��ت��ع��ام��ل م���ع آثارها

المختلفة ،اتخذت قرار إغالق محافظة
مسقط (مركز الحكم والمنطقة األكثر
كثافة سكانيا في السلطنة) للحد من
انتشار الفيروس ،مع تأكيدها على
«استمرار نقاط التحكم والسيطرة في
جميع باقي المحافظات».
كما قررت اللجنة استمرار تعليق
الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية
ح��ت��ى إش���ع���ار آخ�����ر ،وح��ث��ه��ا على
«استمرار الجهود القائمة في خدمة

ال��ت��ع��ل��م ع���ن ب ع���د ع��ب��ر المنصات
التعليمية».
وكانت اللجنة اتخذت من قبل قرار
ال��ع��زل الصحي ال��ت��ام ل��والي��ة مطرح
(شمال شرق السلطنة) ابتداء من فاتح
أبريل الجاري وحتى إشعار آخر.
وبحسب آخر ما أعلنت عنه وزارة
الصحة العمانية ،ارتفع عدد اإلصابات
ب��ف��ي��روس «ك���ورون���ا» المستجد في
السلطنة الى  419حالة ،مع تسجيل
حالتي وف���اة ،ف��ي مقابل تعافي 72
مصابا .وسبق للسلطنة أن اعتمدت
جملة من التدابير االحترازية ،منها
على الخصوص؛ إيقاف جميع وسائل
النقل العام ،وتطبيق الحجر الصحي
على جميع من قدموا الى السلطنة من
الخارج ،وكذا إغالق المساجد إال لرفع
األذان ،وجميع دور ال��ع��ب��ادة لغير
المسلمين ،والمجمعات التجارية
والمطاعم واألسواق الشعبية ،مع منع
التجمعات في األماكن العامة ،وتعليق
جميع رح�ل�ات ال��ط��ي��ران الداخلية
والدولية ،باستثناء رحالت محافظة
م��س��ن��دم (ش���م���اال) ورح��ل�ات الشحن
الجوي.

تركيا ترسل مساعدات طبية إلى خمس
دول في منطقة البلقان
أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى
خمس دول في منطقة البلقان ،هي
ش��م��ال م��ق��دون��ي��ا ،وال��ج��ب��ل األس���ود،
وص���رب���ي���ا ،وال��ب��وس��ن��ة والهرسك،
وكوسوفو.
وأفادت مصادر رسمية تركية بأن
المساعدات نقلت عبر طائرة شحن
تركية أقلعت من مطار أتيمسكوت
العسكري بالعاصمة أنقرة.

وت��ض��م��ن��ت ال���م���س���اع���دات ،حسب
المصادر ذات��ه��ا ،كمامات ،ومالبس
واقية ،وأدوات فحص سريعة ،قامت
بإعدادها وزارة الصحة التركية.
وكتب على طرود المساعدات بلغة
البلدان المذكورة ،مقولة جالل الدين
الرومي «هناك الكثير من اآلمال وراء
اليأس ،وهناك العديد من الشموس
وراء الظلمة».

قوات االحتالل تعتقل  357فلسطينيا ضمنهم  48طفال خالل شهر
كشفت مؤسسات األسرى وحقوق
االنسان الفلسطينية أن قوات االحتالل
االسرائيلي اعتقلت ،خالل شهر مارس
المنصرم 357 ،فلسطينيا ضمنهم 48
طفال.
وقالت هذه المؤسسات والتي تضم
(نادي األسير ،وهيئة شؤون األسرى
والمحررين ،ومؤسسة الضمير لرعاية
األسير وحقوق اإلنسان ) ،في بيان إن
عدد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين
في سجون االحتالل بلغ حتى نهاية
شهر م��ارس الماضي ،قرابة خمسة
آالف أسير ،منهم  41أسيرة.
وأضافت أن عدد المعتقلين األطفال
بلغ ق��راب��ة  180ط��ف�لا ،والمعتقلين
اإلداريين ما يقارب  ،430إلى جانب
إص����دار س��ل��ط��ات االح��ت�لال  92أمر
اعتقال إداري.
وأشارت إلى تزايد المخاوف بشأن
مصير األس��رى في سجون االحتالل
اإلسرائيلي ،في ظل انتشار فيروس
«كورونا» ،وما يرافق ذلك من مماطلة
متعمدة من إدارة السجون في توفير
اإلج����راءات الوقائية ال�لازم��ة داخل
أق��س��ام األس����رى ،إض��اف��ة لالكتظاظ
الموجود في السجون ،والذي يخلق
بيئة مثالية النتشار الفيروس ،ما قد

يؤدي إلصابة أعداد هائلة من األسرى،
خاصة مع إعالن إدارة سجون االحتالل
عن إصابة سجانين ،وحجر آخرين.
ولفتت الهيئات إلى أنه في الوقت
الذي يواجه فيه العالم وباء «كورونا»
بكل ما أوتي من إمكانيات وفي ظل
اإلج��راءات االحترازية التي تتخذها
دول العالم لمحاربة هذا الفيروس،
يعاني قرابة  5آالف أسير ،من ظروف
صعبة أدنى ما يمكن أن توصف به
بأنها غير إنسانية وغير صحية ،مما
يزيد من مخاوف انتشار هذا الوباء
ب��ي��ن��ه��م ،الس��ي��م��ا األس����رى المرضى
والبالغ عددهم  700أسير.
وذكرت الهيئات من جهة أخرى ،أنه
ومنذ عام  1967ا ستشهد  222أسيرا
كان من بينهم  67أسيرا توفوا نتيجة
سياسة اإلهمال الطبي المتعمد ،والتي
ت ش��ك��ل أح���د أب����رز األدوات التي
تنتهجها إدارة سجون االحتالل بحق
األس����رى ،علما أن ال��ع��دي��د منهم لم
يشتكوا قبل اعتقالهم من أمراض أو
مشاكل صحية ،كما أن جزء من األسرى
المرضى ا ستشهدوا بعد فترة وجيزة
م����ن اإلف���������راج ع���ن���ه���م ج�������راء ه���ذه
السياسة.
وطالبت مؤسسات األسرى وحقوق

اإلنسان بالتدخل العاجل لإلفراج عن
أس��رى في سجون االحتالل السيما
ال��م��رض��ى وك���ب���ار ال��س��ن واألطفال
والمعتقلين اإلداريين ،وضرورة وجود
لجنة دول��ي��ة م��ح��اي��دة ت ش���ارك في

معاينة األسرى وطمأنة عائالتهم .
كما دعت الصليب األحمر إلى القيام
ب��دور أكثر فعالية في التواصل مع
األس��رى وعائالتهم ،والضغط على
إدارة س���ج���ون االح����ت��ل�ال بتوفير

اإلج����راءات الوقائية ال�لازم��ة لمنع
انتشار فيروس كورونا بين األسرى،
وتوفير وسيلة اتصال بين األسرى
وع��ائ�لات��ه��م ف���ي ظ���ل وق���ف زي����ارات
العائالت والمحامين.

قضايا المجتمع
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وحدة صناعية بإقليم شيشاوة حتول إنتاجها إلى صناعة الكمامات الواقية
قامت وحدة صناعية بإقليم شيشاوة بمالءمة
نشاطها مع حاجيات السوق المحلية والوطنية
لمواجهة وباء «كورونا» ،وذلك بتحويل إنتاجها
إلى صناعة الكمامات الواقية.
وهكذا ،قام عامل اإلقليم ،بوعبيد الكراب ،بزيارة
تفقدية لهذه الوحدة الصناعية الواقعة في النفوذ
الترابي لجماعة سيدي عبد المومن بدائرة متوكة،
م��ن أج��ل ال��وق��وف على عملية إن��ت��اج الكمامات
الواقية.
وقدمت للسيد الكراب بالمناسبة ،شروحات
مستفيضة ح���ول سلسلة اإلن��ت��اج وف��ك��رة هذا
المشروع ال��ذي يتماشى م��ع متطلبات السوق
المحلية والوطنية .ونوه عامل اإلقليم ،في هذا
السياق ،بالجهود المبذولة من قبل طاقم اإلنتاج
الذي يبلغ  80عامال وعاملة ،مشددا على أهمية
انخراط جميع الفاعلين سواء كانوا عموميين أو
خ��واص ،في مكافحة ه��ذا ال��وب��اء .وط��ورت هذه
الوحدة ،المتخصصة سابقا في إنتاج البالستيك،
قدرتها اإلنتاجية اإلجمالية لتصل حاليا إلى 300
ألف كمامة يوميا ،مع إمكانية الرفع من هذا العدد
الحقا عند الحاجة.
من جانبها ،أوضحت مديرة الوحدة الصناعية،
حياة آيت الحاج ،أن توجه الشركة نحو إنتاج
الكمامات ال��واق��ي��ة أملته خصوصية الظرفية
الحالية ،من منطلق االنخراط اإليجابي في الجهود
الوطنية واإلقليمية الرامية إلى احتواء هذا الوباء
الفتاك .وأف��ادت آيت الحاج ،في تصريح لوكالة
المغرب العربي لألنباء ،بأن اإلنتاج اليومي من
الكمامات يبلغ  300أل��ف كمامة ،حيث سلمت

للسلطات الوالئية حوالي  54أل��ف كمامة ،في
انتظار تسليم  1000كمامة على المصالح الخارجية
باإلقليم.
وذكرت بأن الوحدة الصناعية شرعت في عملية

اإلنتاج والتسويق ،بعد حصولها على شهادة من
المعهد المغربي للتقييس (إيمانور) حول توفر
المنتوج على معايير السالمة الصحية المطلوبة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة

من قبل السلطات اإلقليمية بشيشاوة الرامية إلى
تشجيع القطاع الخاص على تطوير وإنتاج الموارد
والمستلزمات المفيدة في الظرفية الراهنة لمواجهة
جائحة (كوفيد .)19

كلية الطب والصيدلة بفاس :تعبئة من أجل إجناح عملية التعليم عن بعد
ت��ن��خ��رط م��خ��ت��ل��ف م���ك���ون���ات ك��ل��ي��ة الطب
والصيدلة بفاس ،وخصوصا طاقم التدريس،
ف��ي تعبئة م��ن أج��ل إجن��اح عملية التعليم عن
بعد التي مت إطالقها في إطار التدابير الوقائية
الرامية الى مكافحة انتشار فيروس كوفيد .19
وق���ال ن��ائ��ب عميد ال��ك��ل��ي��ة ،محمد االزمي
االدري��س��ي ،في تصريح لوكالة املغرب العربي
ل�لأن��ب��اء ،إن الكلية ان��خ��رط��ت ف��ي التعليم عن
بعد على غ��رار باقي املؤسسات اجلامعية من
أجل مواكبة جهود مكافحة فيروس كوفيد 19
واجن����اح عملية ال��ع��زل ال��ص��ح��ي ال��ت��ي أقرتها
السلطات املختصة.

وأش����ار ال���ى أن م��ج��م��وع م��ك��ون��ات الكلية،
وخصوصا طاقم التدريس ،تفاعلوا مع املبادرة
ح��ي��ث أع����دوا سلسلة م��ن احمل���اض���رات لفائدة
الطلبة بالرغم من التزامهم الطبي في املركز
االستشفائي اجلامعي لفاس.
وأوض��ح األزم��ي اإلدريسي أن  70في املائة
م��ن ال�����دروس ال��ب��اق��ي��ة أجن����زت ب��ف��ض��ل التزام
األساتذة وجهودهم الجناح العملية موضحا أن
بإمكان الطلبة الولوج املباشر للدروس من خالل
املنصة التي أحدثتها جامعة سيدي محمد بن
عبد الله.
وت��اب��ع أن الطلبة واألس���ات���ذة ي��ظ��ل��ون في

تواصل مستمر عبر الشبكات االجتماعية داعيا
الطلبة الى احترام تعليمات السلطات واملكوث
ف��ي ال��ب��ي��وت ،ذل��ك ألن ال��ه��دف األول م��ن عملية
التعليم عن بعد هو إجناح العزل الصحي.
وك��ان��ت وزارة التربية الوطنية والتكوين
املهني والتعليم ال��ع��ال��ي وال��ب��ح��ث العلمي قد
أعلنت توقيف الدراسة بجميع األقسام والفصول
باململكة انطالقا من  16مارس حتى إشعار آخر.
وأوضحت ال��وزارة أن القرار يشمل رياض
األطفال وجميع املؤسسات التعليمية ومؤسسات
التكوين املهني واملؤسسات اجلامعية التابعة
لوزارة التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم

شركة «فيفو إنيرجي المغرب» توفر دعما لوجستيكيا لقطاع
الصحة عبر التراب الوطني
أعلنت «فيفو إنيرجي ال��م��غ��رب» ،الشركة
المكلفة بتسويق وتوزيع الوقود و الغاز ،عن
إلتزامها بتوفير منحة وقود للمركبات الطبية
التابعة لوزارة الصحة ودعم العاملين في مجال
الرعاية الصحية ،في جميع أنحاء المملكة ،من
خالل تزويدهم بالوقود خالل تنقالتهم .
وأوض��ح��ت ال��ش��رك��ة ف��ي ب�لاغ لها أن هذه
المبادرة «يتم تنفيذها بتنسيق مع السلطات
الصحية» ،مضيفة أنه تم تطوير تطبيق محمول
لعمال المحطة لتدبير وتسهيل سير هذه
العملية.
وأضافت الشركة في بالغها أن منحة الوقود
لمركبات المستشفيات بالوزارة يتم تخصيصه
كأولوية لسيارات االسعاف التي تنقل المرضى
المصابين بفيروس كوفيد  -19في جميع أنحاء
المملكة .
كما توفر الشركة لألطقم الطبية  -أطباء
ومساعدي التمريض والممرضين وسائقي
سيارات السعاف و المسعفين  -تزويدا مجانيا
بالوقود في أكثر من  65محطة خدمة تابعة
لشبكة (شال).
و أك��دت فيفو انرجي أيضا انخراطها في
تزويد المستشفيات بغاز ال��ب��روب��ان ،والذي
يستخدم أساسا في تلبية احتياجات التدفئة،
وبشكل رئيسي للمستشفيات المتواجدة في

الخطوط االمامية لمواجهة هذه الجائحة.
م��ن جهة أخ���رى ،كشفت ال��ش��رك��ة المكلفة
بتسويق وتوزيع الوقود والزيوت التي تحمل
العالمة التجارية «شال» و غاز البترول المسال
«بوطاغاز « أنها تدعم مؤسسة البحث والتطوير
واالبتكار في مجال العلوم ( )FRDISIللمساعدة
في إنتاج جهاز آلي ذكي لالنعاش .
وذك��ر البالغ أن حوالى  400جهاز تنفس
«سيتم انتاجه على أساس النموذج االول الذي
سيحصل ع��ل��ى ب����راءة االخ���ت���راع ف��ى االي���ام

القادمة».
و نقل البالغ عن المدير العام ل»فيفو إنيرجي
المغرب» جورج روبرتس قوله « بعد مساهمتناف��ي ص��ن��دوق التضامن الوطني ومساعدتنا
المباشرة لشركائنا المتعاونين ،قررنا ،بالنظر
إلى حجم األزمة ،تقديم مساعدة إضافية» ،من
خالل دعم «أولئك الذين هم على خط المواجهة
في محاربة كوفيد  -19والمساهمة في توفير
أف����ض����ل ظ�������روف ل���ل���رع���اي���ة ال���ص���ح���ي���ة في
المستشفيات».

العالي والبحث العلمي ،سواء منها العمومية
أو اخلصوصية ،وك��ذا مؤسسات تكوين األطر
غير التابعة للجامعة وامل��دارس ومراكز اللغات
التابعة للبعثات األجنبية وك��ذا مراكز اللغات
ومراكز الدعم التربوي اخلصوصية.
وأب��رزت أن القرار يدخل في إطار التدابير
االحترازية الرامية إلى احلد من العدوى وانتشار
«وب��اء ك��ورون��ا» (كوفيد  )19مؤكدة أن األم��ر ال
يتعلق بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية،
وأن الدروس احلضورية ستعوض بدروس عن
بعد تسمح للتالميذ والطلبة واملتدربني باملكوث
في منازلهم ومتابعة دراستهم.

أكادير..توقيف شخص
لإلشتباه في تورطه في
المضاربة غير المشروعة
في األقنعة الواقية
تمكنت عناصر األمن الوطني بمفوضية الشرطة
بميناء مدينة أكادير ،من توقيف شخص يبلغ من
العمر  33سنة ،وذلك لالشتباه في تورطه في
قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في
األقنعة الواقية المدعمة من ط��رف الصندوق
الخاص بتدبير جائحة كورونا.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني أنه
ت��م توقيف المشتبه فيه على مستوى ميناء
الصيد ،وهو في حالة تلبس بترويج األقنعة
الواقية المدعمة من طرف الصندوق الخاص
بتدبير جائحة فيروس كورونا ،مقابل مبلغ 05
دراهم للقطعة ،خالفا للمبلغ المحدد من طرف
الجهات المختصة في  80سنتيما ،حيث ضبطت
بحوزته  82كمامة ومبلغ مالي يشتبه في كونه
م��ن ع���ائ���دات ال��م��ض��ارب��ة ف��ي ه���ذه الكمامات
الواقية.
وتم ،حسب البالغ ،االحتفاظ بالمشتبه فيه
تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث
الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة ،وذلك
قصد الكشف عن جميع ظروف ومالبسات هذه
القضية ،وك��ذا تحديد كافة األفعال اإلجرامية
المنسوبة للمعني باألمر.

متفرقات
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زيارة املغفور له محمد اخلامس لطنجة وتطوان

خطابان تاريخيان للمطالبة باالستقالل وتكريس الوحدة الترابية للمملكة
يخلد الشعـب المغربي ،ومعه نسـاء
ورج����ال ال��ح��رك��ـ��ة ال��وط��ن��ي��ة وأس���رة
المقاومة وجيش التحريـر ،الذكـرى
 73للزيارة التاريخية التي قام بها
جاللة المغفور له محمد الخامس إلى
م��دي��ن��ة طنجة ف��ي  9أب��ري��ل ،1947
والذكرى  64للرحلة الملكية الميمونة
التي قام بها جاللته طيب الله ثراه
إلى مدينة تطوان في  9أبريل ،1956
اللتين تشكالن منعطفا تاريخيا في
م��س��ي��رة ال��ك��ف��اح ال��وط��ن��ي م��ن أجل
االستقالل.
ويشكل االح��ت��ف��ال ب��ه��ذه الذكرى
الطافحة بالدالالت والعبر بالنسبة
لألجيال ال��ق��ادم��ة ،مناسبة لتخليد

خطابين تاريخيين ألقاهما جاللة
المغفور له محمد الخامس ،كان الفارق
بينهما تسع سنوات ،تعكس مسارا
طويال من النضال للمطالبة الواضحة
باالستقالل وتكريس الوحدة الترابية
للمملكة.
وبالفعل ،شكلت ال��زي��ارة الملكية
الميمونة إلى طنجة منعطفا حاسما
في مسيرة الكفاح الوطني من أجل
نيل الحرية واالستقالل واسترجاع
الوحدة الترابية ،لكونها شكلت حدا
فاصال بين عهد الصراع بين القصر
الملكي ،ومعه طالئع الحركة الوطنية،
وبين إدارة اإلقامة العامة للحماية
الفرنسية ،وعهد الجهر بالمطالبة

كوفيد .. -19المجتمع المدني
بالصويرة يمد يد العون لألسر المعوزة
تعبأ فاعلون بالمجتمع المدني
ب��ال��ص��وي��رة ق��ص��د دع���م األشخاص
المعوزين واألس��ر الهشة ،وذل��ك في
إطار الجهود التضامنية على الصعيد
الوطني لمكافحة فيروس «كورونا»
المستجد (كوفيد.)-19
وتجسد ه��ذه المبادرات النبيلة،
التي ما فتئت تتعزز على الصعيد
ال��م��ح��ل��ي ف����ي ظ����ل ه�����ذه الظرفية
االستثنائية ،لالنخراط الفعلي والفاعل
واالل��ت��زام الراسخ للمجتمع المدني
ب��ال��ص��وي��رة م���ن أج���ل ت��ك��ري��س قيم
التضامن والتعاون التي تسم المجتمع
المغربي .وتسعى هذه المبادرات إلى
ال��م��س��اه��م��ة ف��ي ال��ج��ه��ود المبذولة
ومختلف األعمال المنجزة عبر المملكة،
من قبل كافة مكونات المجتمع ،بهدف
التخفيف م��ن م��ع��ان��اة الساكنة في
وضعية هشاشة .وف��ي ه��ذا الصدد،
أطلقت الجمعية النسوية «الخير»
بالصويرة نداء للمتبرعين قصد تنظيم
مبادرة تصامنية مستعجلة مكنت من
جمع تبرعات مالية ل��ش��راء المواد
الغذائية األساسية لفائدة األشخاص
في وضعية هشاشة .وبفصل مساهمة
مجموعة من الشركاء ،من ضمنهم
الجمعية الخيرية الفرنسية «قلوب
ال��غ��زال» والمنظمة غير الحكومية
النسوية من أجل السالم (سويسرا)
ومتبرعين آخرين خ��واص ،أشرفت
الجمعية على توزيع قفف المؤونة

الغذائية لفائدة  40أس��رة وتسليم
مبالغ مالية لفائدة نساء في وضعية
هشاشة بالعالم القروي.
وبالمناسبة ،أكدت منسقة مشاريع
الجمعية ،سعاد ديبي ،أن الجمعية،
ووعيا منها بالظرفية االستثنائية التي
تمر منها المملكة ،انخرطت بشكل قوي
في تعبئة المتبرعين وتنظيم مبادرة
كبيرة للتضامن وتوزيع المساعدات
الغذائية لألسر المعوزة» .وقالت ديبي،
في تصريح لوكالة المغرب العربي
لألنباء« ،نأمل في بلوغ أكبر عدد ممكن
من األسر والنساء بالصويرة» ،معبرة
عن امتنانها لكل من ساهم في إنجاح
هذه المبادرات الخيرية التي «أثلجت
صدور المستفيدين والمستفيدات».
وبعد أن ذكرت بأن جمعية الخير
النسوية تستقبل سنويا أزيد من 400
ام���رأة للتوجيه القانوني وحلحلة
الخالفات األس��ري��ة ،أك��دت ديبي أن
الجمعية تعي تماما وضعية النساء
اللواتي يعانين من الهشاشة ويجدن
صعوبة في تلبية حاجياتهن اليومية
ف��ي ظ��ل ه���ذا ال��ظ��رف االستثنائي.
وأش���ارت إل��ى أن الجمعية تواصل
تعبئة المتبرعين والجهات اإلحسانية
قصد جمع المبالغ المالية لدعم هذه
الفئات على صعيد اإلقليم ،منوهة
بـ»انخراط المجتمع المدني في هذه
المبادرات المحمودة ،رغم الموارد
المالية المحدودة».

بحق ال��م��غ��رب ف��ي االس��ت��ق�لال أمام
المحافل الدولية.
ولم يأت اختيار مدينة طنجة للقيام
بهذا العمل الشجاع من ف��راغ ،على
اعتبار أن بطل التحرير ال��ذي كان
مرفوقا بجاللة المغفور له الحسن
الثاني الذي كان حينها وليا للعهد
وص��اح��ب��ة ال��س��م��و الملكي األميرة
لالعائشة ،استفاد من «الوضع الدولي»
لمدينة طنجة خالل تلك الحقبة ،إلعطاء
بعد دولي للقضية الوطنية.
وم��ا أن علمت سلطات االحتالل
بتأثيرات ال��زي��ارة الميمونة لبطل
التحرير لطنجة حتى أق��دم��ت قبل
يومين من الزيارة على ارتكاب مجزرة
شنيعة بمدينة الدار البيضاء يوم 7
أب��ري��ل  1947راح ضحيتها مئات
المواطنين األبرياء ،في مسعى منها
إلى منع زعيم الحركة الوطنية المغفور
له محمد الخامس من القيام بزيارة
ذات دالالت كبيرة لمدينة البوغاز.
وبعدما قام جاللته طيب الله ثراه
بزيارة عائالت الضحايا ومواساتها،
توجه على متن القطار الملكي نحو
طنجة التي خصصت له استقباال حارا
وحماسيا رائعا وسط حشد جماهيري

عظيم.
وفي فناء حدائق المندوبية بطنجة
وبحضور ممثلين عن الدول األجنبية
وهيأة إدارة المنطقة وشخصيات عدة،
عبر جاللة المغفور له محمد الخامس
ب��وض��وح ودون غ��م��وض ع��ن إرادة
الشعب المغربي استرجاع استقالله
ووحدتها الترابية.
ومن خالل هذا العمل البطولي الذي
تحدى القوى االستعمارية القائمة،
أع��ط��ى ج�لال��ة ال��م��غ��ف��ور ل��ه للشعب
ال��م��غ��رب��ي ال���ذي ف��ي ت�لاح��م ت���ام مع
الحركة الوطنية حول العرش ،شحنة
ودفعة قوية في كفاحه من أجل نيل
االستقالل وكسر شوكة االحتالل.
وأكد محرر األمة أمام ممثلي الدول
األجنبية والساكنة المحلية ،بلهجة
قوية وحازمة« ،إن حق األمة المغربية
ال يضيع ولن يضيع «.
وب��ع��د م���رور نحو عقد على هذا
الخطاب الحامل لألمل والعزيمة الذي
ألقاه جاللته خالل زيارته الميمونة
لمدينة طنجة ،عاد جاللة المغفور له
في  9أبريل من سنة  1956بمنطقة
الشمال وه��ذه المرة بمدينة تطوان
ليزف منها للمغاربة بشرى استقالل

األق��ال��ي��م الشمالية وت��وح��ي��د شمال
المملكة بجنوبها.
وج��اءت هذه ال��زي��ارة ،التي كانت
بدورها تاريخية ،عندما كان جاللته
عائدا من اسبانيا بعد أن أجرى مع
ال���ق���ادة اإلس���ب���ان م���ف���اوض���ات تهم
استكمال الوحدة الترابية للمملكة،
والتي توجت بالتوقيع على معاهدة
 7أبريل  1956التي تعترف بموجبها
دول���ة اس��ب��ان��ي��ا ب��اس��ت��ق�لال المغرب
وسيادته التامة على كافة أجزائه.
ويشكل االحتفال بهاتين الزيارتين
التاريخيتين مناسبة إلبراز المالحم
البطولية التي ستظل راسخة وعالقة
في ذاكرة التاريخ المغربي ،واإلشادة
بنضاالت المقاومين الذين ساهموا
بكل ت��ف��ان وإخ�ل�اص ف��ي دح��ر قوى
االح����ت��ل�ال وب�������زوغ ف���ج���ر الحرية
واالستقالل.
كما تشكل هذه الذكرى مناسبة لحث
الشعب المغربي على مضاعفة الجهود
لالضطالع بواجباته تجاه الوطن،
وتعزيز روح المواطنة المتجذرة في
ت���اري���خ وه���وي���ة ال��م��غ��رب م���ن أجل
استشراف المستقبل بتفاؤل والتعلق
بالقيم المقدسة لألمة.

وزارة الصحة تنفي اختفاء دواء «سانتروم  4ملغ» املخصص ملرضى القلب
نفت وزارة الصحة ،جملة وتفصيال،
المغالطات ال����واردة ف��ي م��ق��ال بإحدى
الصحف الوطنية ،حول «اختفاء دواء
«س��ان��ت��روم  4ملغ المخصص لمرضى
القلب وتعويضه ببديله بثمن 1000
درهم».
وأوضحت ال��وزراة ،في هذا الصدد،
أنها أص��درت بتاريخ  02أبريل ،2020
بالغا طمأنت من خالله جميع مرضى
القلب ومهنيي الصحة من أطباء وصيادلة
بخصوص وفرة دواء «سانتروم  4ملغ»،
وأك����دت ع��ل��ى أن���ه دواء محلي الصنع
ويتوفر حاليا بكميات وافرة ،كما يحظى
بمراقبة صارمة من طرف الوزارة لضمان
ولوجيته لجميع مرضى القلب.

وأشددت ،في بالغ لها اليوم ،أنه تتم
مراقبة مدى احترام المخزون االحتياطي
لهذا ال��دواء وجميع األدوي��ة األساسية
بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني
لألدوية ومواد الصحة التابع لمديرية
األدوية والصيدلة.
كما أكد المصدر ذاته أنه يتم توزيع
هذا الدواء من طرف المؤسسات الصيدلية
الصناعية على كافة الصيدليات بمختلف
رب��وع المملكة ع��ن طريق المؤسسات
الصيدلية الموزعة بالجملة ،وبتنسيق
ومراقبة صارمة من طرف مديرية األدوية
والصيدلة.
وسجلت ال��وزارة أن المقال السالف
الذكر « تضمن مغالطات مسيئة لسمعة

البالد والمنظومة الصحية ،خصوصا في
ه��ذه الظرفية الصعبة التي تمر منها
بسبب وباء فيروس كورونا المستجد «.
وأشار البالغ إلى أن الوزارة « إذ تستغرب
نشر هذه المغالطات التي تفتقد للدقة
والمصداقية في نقل المعلومة إبان هذه
الفترة الحرجة « ،فإنها «تستنكر وتدين
الترويج لألخبار الزائفة والشائعات لما
ف��ي ذل���ك م��ن ت��أث��ي��ر س��ل��ب��ي ،وتبخيس
للمجهودات التي تبذلها بالدنا في سبيل
ضمان السير العادي لمختلف المرافق
الصحية « ،داع��ي��ة المنابر اإلعالمية
ب��ال��رج��وع إل��ى ال��ج��ه��ات ال��وص��ي��ة على
ال�����ق�����ط�����اع ال����ص����ح����ي الس����ت����خ��ل�اص
المعلومات.

لسان حال حزب األمل
أسبوعية وطنية جامعة
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