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بعد أسابيع من الخمول، االتحاد األوروبي 
يبحث عن وحدته المفقودة

يخوض األطباء والممرضون واألطر الصحية بمدينة أكادير، 
وعلى الصعيد الوطني بروح وطنية عالية ومهنية كبيرة معركة 
وعالج  ك��ورون��ا،   وب��اء  من  للحد  نهار  ليل  مستمرا  وكفاحا 
المرضى والتخفيف من االثار السلبي للفيروس الصامت كورونا 
الصحة  ويهدد  مفرطة  بسرعة  ينتشر  ال��ذي   ،)-19 )كوفيد 
االجتماعية  الحياة  على  الخطر  ناقوس  وي��دق  والسالمة،  
بقاع  مختلف  ف��ي  الحياة  شرايين  أوق��ف  ب��ل  واالقتصادية 

العالم.
ويزاول الدكتور أحمد بداهي ولد الناجم بمدينة أكادير بتفان 
البدلة  ونساء  »رجال  المهنة  في  رفاقه  بمعية  الذات  ونكران 
البيضاء« والتابعين لوزارة الصحة والذين اتخذوا قرار محاربة 
وباء كورونا الستمرار الحياة،  فهم في الخط األمامي لمواجهة 
الفيروس القاتل والفتاك،  معرضين حياتهم للخطر بغية الحفاظ 
على ح��ي��اة االخ��ري��ن،  وف��ي سبيل ب��ث األم���ل داخ���ل نفوس 

المرضى.
إن األطر الطبية والممرضين يبدلون قصارى جهدهم وبمعزل 
عن أهلهم مسخرين كفاءتهم وخبرتهم إلسعاف وعالج وإنقاد 
ويقدمون  المستجد،  كورونا  بفيروس  المصابين  المرضى 
مع  تماشيا  وذل��ك  الوطني  وال��واج��ب  الجسام  التضحيات 
السادس  محمد  الملك  الجاللة  لصاحب  السامية  التعليمات 

نصره الله
وال يسعنا إال أن ننوه بالعمل الجبار والمجهودات الكبيرة 
والتضحيات الجسام التي تقدمها األطر الطبية والشبه الطبية 

خالل هذه الفترة العصيبة.
وتسطر األطر الصحية يوميا بعموم مستشفيات المغرب، 
مشاهد التضحية والتفاني ونكران الذات، حيث تواصل عملها 
ليل نهار في جو من الحماس، وتظل  في حالة تأهب دائم لرعاية 
العزل  فترة  لتخطي  المالئمة  ال��ظ��روف  وتوفير  الُمَصابين 

الصحي.
وفي ذات السياق، ونظرا للتداعيات النفسية على المواطنين 
نتيجة فرض الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا، 
تظافرت جهود الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء بالمغرب 
والجمعية المغربية للطب النفسي من أجل معاينة واستقبال 

نداءات المواطنين وتقديم االستشارة والدعم النفسي. 
< بقلم : الداودي حسن

تعبئة شاملة لمواجهة وباء فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد – 19(  

تفشي  لمحاربة  المبذولة  الجهود  إط��ار  في 
فيروس كورونا المستجد ، والى جانب كل األطر 
المؤسسات  وك��ل  المدنية  والهيئات  الوطنية  
أحزاب سياسية  من  الحكومية  الحكومية وغير 
ومؤسسات تشريعية وسلطات تنفيذية وعسكرية  

وأطر طبية وشبه طبية .
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال���دور الفعال ال���دي ت��ق��وم به 
مجموعة من الفعاليات الجمعوية ، انخرطنا نحن 
اقليم  بعمالة  األمل  لحزب  اإلقليمية  التنسيقية 
الحوز وكل هياكل الحزب على الصعيد الوطني  
في حمالت تحسيسية وتوعوية متنوعة  للمساهمة 
) كوفيد  الوباء  لهدا  السلبية  اآلثار  في تخفيف 

_19(  على الحياة اليومية للمواطن ..
ويتجلى دورنا الفعال كمنسق اقليمي لحزب 
المستمر   التتبع  في  الحوز  اقليم  بعمالة  األمل 
لمستجدات الحالة الوبائية باإلقليم  والمساهمة 
جانبهم  إلى  المواطنين   والوقوف  توعية  في 
بالتنسيق مع مختلف الفعاليات المدنية والسلطات 
اإلقليمية عن طريق وسائل التواصل اإلجتماعي 
الوقائية واالجراءات  التعليمات  في احترام تام 
اإلحترازية للحد من تفشي هدا الوباء المستجد 

و  ال��ط��وارئ  لقانون حالة  منا  استجابة  وك��دا   .
الحجر الصحي الدي اعلنته الدولة مند 20 مارس 

. 2020
الصعبة  الظرفية  هده  مع  التفاعل  إطار  وفي 
واإلستتثائية التي تعيشها المملكة المغربية على 
غرار باقي دول المعمور ، فإننا نؤكد استعدادنا 
للمصلحة  للمشاركة في أي عمل تطوعي خدمة 
العامة لوطننا الغالي  ، وتلبية منا للنداء  السامي  
لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله 
، ومساهمة منا في انجاح اإلستراتيجية الوطنية 
تعلق  سواء  كورونا،  فيروس  جائحة   لمكافحة 
األمر بالقيام بدورنا الدستوري  والواجب الوطني  
او بالعمل التطوعي لتلبية حاجيات المواطنين 
الموضوعين تحت تدابير الحجر الصحي او العزل 

الطبي.
كما أننا نؤمن بمسؤولية الحكومة بكل أجهزتها  
األمنية والطبية والشبه طبية ودورها الريادي في 
توفير الخدمات الالئقة  ، وكدا الحاجيات اليومية  
الضرورية والمعيشية للمواطن المغربي بكل ربوع 

المملكة.
وقد  برهنت  كل الهيئات الحكومية و أبانت 

عن روح وطنية ومسؤولية مهنية عالية.
بالمجهودات  ننوه  باألخير  وليس  واخ��ي��را 
على  اإلقليمية  السلطات  تبدلها  التي  الجبارة 
صعيد كل الجماعات الترابية التابعة لعمالة إقليم 
الحوز  ، والتي تسهر بجدية  على حماية األمن 
الصحي والغدائي للمواطن ، وكدا تنفيد اإلجراءات 
من  مجموعة  تنظيم  عبر  واالحترازية  الوقائية 
الدوريات المتتالية طيلة أيام األسبوع ليال ونهارا 
التدابير  اح��ت��رام  مدى   على  والسهر  للوقوف 
وارتداء  الصحي  الحجر  في  المتمثلة  الوقائية 
للضرورة  ال���ج���روح  ع��ن��د  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ك��م��ام��ات 

القصوى.
واإلمثنان  بالشكر   نتقدم  ان  إال  يسعنا  وال 
الكبيرين لكل أفراء األسرة العسكرية والسلطات 
... اإلقليمية والقوات المساعدة والدرك الملكي 

الخ  وترفع لهم القلعة احتراما وإجالال حيت أبان 
الجميع عن روح ومسؤولية وطنية ومهنية عالية 
، ومنهم لكل المغاربة الدين قدموا دروسا في قيم 

التالحم والتعاضد ونكران الدات .
< رشيد الغدويني منسق حزب األمل عمالة 
إقليم الحوز 

 حزب األمل بإقليم الحوز يتابع مستجدات الحالة الوبائية بالمنطقة وينوه 
بالجهود المسخرة إلحتواء الوباء

األطر الطبية بمدينة أكادير

الدكتور بداهي 
أحمد طبيب وباحث 

يف علوم التغدية

أزمة فيروس كورونا



alamal.almaghribiya01@gmail.com

< العدد: 327 
< 17 -  23  أبريل  2020 لسان حال حزب األمل

أسبوعية وطنية جامعة

2 متابعــات

مدير النشر ورئيس التحرير
محمد باني ولد بركة
banipress01@gmail.com

alamal.almaghribiya01@gmail.com

  المدير  العام
هشام باني

سكرتيرة  التحرير
 كلثوم األشعاري

اإليداع القانوني
2011PE0130

الترقيم الدولي
2458-7079

الملف الصحافي:
16 ص 2001

اإلدارة والتحرير
عمارة 2 الطابق األول رقم 
1 زنقة حميد الغراري شارع 

اللة الياقوت
 الدار البيضاء انفا- المغرب 

الهاتف :
0661 52 51 97
0522 45 09 37

التوزيع:
سابريس الدار البيضاء

طبع من هذا العدد 3000 
نسخة

السحب:
مطبعة العهد الجديد 

307 المسيرة 1 تمارة
0670544052

لسان حال حزب األمل

أسبوعية وطنية جامعة

كلية  خريجي  من  طلبة  ثالث  أطلق 
مبادرة  بالحسيمة  والتقنيات  العلوم 
لفيروس  م��ض��ادة  مطهرات  لتحضير 

كورونا المستجد )كوفيد 19(.
والتقنيات  العلوم  كلية  وستضع 
بالحسيمة مختبر شعبة الكيمياء التابع 
لها وخبرتها في هذا المجال رهن إشارة 
ال��خ��ري��ج��ي��ن ال��ث��الث��ة ل��ص��ن��اع��ة هذه 
كورونا  لفيروس  المضادة  المطهرات 
للمواصفات  تستجيب  التي  المستجد 
منظمة  طرف  من  المعتمدة  والمعايير 

الصحة العالمية.
الكلية اجتماع ترأسه  وانعقد بمقر 
نائب عميد الكلية بحضور الخريجين 
أيت  جماعة  مجلس  ورئ��ي��س  الثالثة 
على  التأكيد  خالله  تم  وعلي  يوسف 
أهمية هذه المبادرة التي تأتي انسجاما 
واإلج���راءات  االح��ت��رازي��ة  التدابير  مع 
السلطات  ع���ن  ال����ص����ادرة  ال��وق��ائ��ي��ة 
العمومية للتصدي لخطر انتشار وباء 

كورونا المستجد.
أن  ع��ل��ى  بالمناسبة  ال��ت��أك��ي��د  وت���م 
الجماعة القروية اليت يوسف ستتكلف 
المواد  القتناء  المالي  ال��دع��م  بتقديم 
األولية الضرورية التي سيتم استعمالها 

لتحضير وصناعة هذه المطهرات.
والتقنيات  العلوم  كلية  عميد  ونوه 
بالحسيمة، محمد البقالي، في تصريح 
هاتفي لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
بمبادرة الطلبة الخريجين للكلية التي 
وت��أط��ي��ر حسن  إش����راف  ت��ح��ت  ستتم 
امحمدي، أستاذ بالكلية متخصص في 
الطلبة  أن  مضيفا  الكيمياء،  م��ج��ال 
المذكورين التحقوا بمختبر الكلية قصد 

مباشرة العمل.

خريجون يطلقون مبادرة 
لتحضير مطهرات مضادة 

لفيروس كورونا

الكولومبي  التفكير  م��رك��ز  س��ل��ط 
التي  العزلة  على  الضوء  »سبيالتام« 
نفسها  إفريقيا  جنوب  فيها  وج��دت 
خالل مناقشة جرت األسبوع الماضي 
المتحدة  لألمم  التابع  األمن  بمجلس 

حول قضية الصحراء المغربية.
التفكير  م���رك���ز  م���دي���رة  وك��ت��ب��ت 
»سبيالتام«، كالرا ريفيروس، في مقال 
بعنوان »الجزائر وتندوف وبريتوريا 
في سباق من أجل موقف يفتقد تماما 
 14 ال  للدول  خالفا  أن��ه  للعقالنية«، 
األعضاء في مجلس األمن التي أكدت 
دعمها للعملية السياسية، التي تجري 
حصرا تحت إشراف األمم المتحدة من 
خالل المائدتين المستديرتين اللتين 
بمشاركة  و2019   2018 ف��ي  نظمتا 
وموريتانيا  وال���ج���زائ���ر  ال���م���غ���رب 
جنوب  تتخندق  و«ال��ب��ول��ي��س��اري��و«، 
بشكل  الجامد  موقفها  خلف  إفريقيا 
ي��ت��ن��اق��ض ت��م��ام��ا م���ع واق�����ع قضية 

الصحراء المغربية.
وسجل المركز أنه بينما نوه أعضاء 
مجلس األمن بالدينامية التي أفرزها 
المستديرتين، أعربت  المائدتين  عقد 

جنوب إفريقيا عن أسفها لما أسمته 
العملية  ف����ي  ال���م���س���دود  ال���ط���ري���ق 
السياسية، وكشفت بذلك عن تناقضها 
م���ع م��وق��ف��ه��ا ال���خ���اص ب���ش���أن هذه 

القضية.
وأض��اف أن األم��ر يتعلق بتناقض 
إفريقيا  ج��ن��وب  وأن  خ��اص��ة  ص���ارخ 
بصفتها عضوا في مجلس األمن خالل 
قرارات  أي��دت   2008-2007 الفترة 
و1783   1754 الدولي  األم��ن  مجلس 
إلى  األط����راف  ت��دع��و  ال��ت��ي  و1813، 
السياسية،  العملية  ف��ي  االن���خ���راط 
ال��م��غ��رب لحل هذه  ووص��ف��ت ج��ه��ود 

القضية بالجادة وذات مصداقية.
وتابع أن جنوب إفريقيا ادعت أيضا 
أن مهمة بعثة »المينورسو« هي تنظيم 
استفتاء ناسية أو متناسية بأن هذا 
الخيار استبعده مجلس األمن بشكل 

قاطع منذ سنة 2001.
وأشارت مديرة »سبيالتام« إلى أن 
بريتوريا، المنفصلة تماما عن الواقع، 
ذهبت في مغالطاتها إلى حد الدعوة 
الصحراء  في  النار  إط��الق  إلى وقف 
المغربية، ليبدو أنها تتجاهل أنه تم 

التوصل إليه في سنة 1991.
ومن جهة أخرى، شجب مركز التفكير 
التي  البائسة  المحاوالت  الكولومبي 
قام بها وفد جنوب إفريقيا الستغالل 

المستجد،  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  تفشي 
مشيرا إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي 
تعد فيه جنوب إفريقيا البلد اإلفريقي 

األكثر تضررا من هذا الوباء.

الصحراء المغربية.. مركز تفكير كولومبي يسلط الضوء على 
عزلة جنوب إفريقيا في مجلس األمن الدولي

كوفيد19-: التوقف عن تلقيح الرضع قد تكون له عواقب وخيمة
مكين  الدكتور  األطفال،  طب  في  األخصائي  حذر 
الوزاني التهامي، أن التوقف عن تلقيح الرضع خالل 
فترة الحجر الصحي الذي تفرضه جائحة )كوفيد19-( 
قد تكون له عواقب وخيمة من حيث اإلصابة باألمراض 

والوفيات، معبرا عن خشيته من عودة ظهور أمراض 
خطيرة يقي منها التلقيح، وتفشي األوبئة، ومخاطر 

الوفاة.
وأشار البروفيسور الوزاني، في مقال بعنوان 
»مواصلة تلقيح الرضع خالل جائحة كوفيد19-: 
ضرورة ملحة«، إلى أنه منذ ظهور الجائحة لم يول 
أحد تقريبا اهتماما يذكر بخطر كبير محدق جراء 
عن  التوقف  وهو  أال  الصحي،  الحجر  إج��راءات 

تلقيح الرضع خالل هذه الفترة«.
الطوارئ  وح��ال��ة  الحجر  أن  ال��وزان��ي  وك��ت��ب 
الصحية قيدت حركة التنقل بشكل كبير، مضيفا 
األطفال  عيادات  نشاط  انخفض  لذلك  نتيجة  أنه 
بشكل ملحوظ، خاصة على مستوى التلقيح، األمر 
الذي ال يخلو من المخاطر على اعتبار أن أي توقف 
بمعاودة  يهدد  قصيرة،  لفترة  ولو  التلقيح،  عن 
ظهور، في غضون بضعة أشهر، أمراض خطيرة 
الديكي،  السعال  مثل  مميتة  وأح��ي��ان��ا  ورهيبة 
والدفتيريا، والكزاز، وشلل األطفال، والهيموفيلوس، 

والروتافيروس،  ال��رئ��وي��ة،  ال��م��ك��ورة  وال��ج��رث��وم��ة 
منها  يقي  التي  األم���راض  م��ن  وغيرها  والحصبة، 

التلقيح.
وسجل األخصائي أنه »على الرغم من قيود الحجر 
الصحي، فإنه من الضروري مواصلة تلقيح األطفال 

خالل هذا الوباء، ومن هنا تنبع جهودنا للتواصل مع 
اآلباء وإخبارهم وتحسيسهم«.

وفي هذا السياق، أوضح البروفيسور الوزاني أن 
أطباء األطفال يتعبؤون لتنبيه السلطات الصحية إلى 

ضرورة استئناف تلقيح الرضع في أسرع وقت ممكن، 
واحترام  التلقيح  بأهمية  اآلباء  وتحسيس  وإلخبار 
جدول التلقيح، وطمأنتهم في نهاية المطاف على أن 
جميع ممارسات األطفال أعيد تنظيمها لضمان التلقيح 

في ظروف سالمة جيدة.

من جهتها، دعت كل من الجمعية البيضاوية ألطباء 
األطفال بالقطاع الخاص، والجمعية المغربية لألمراض 
التعفنية لدى األطفال والتطعيم، و«أنفوفاك المغرب«، 
لضمان  األطفال  طب  استشارات  تنظيم  إع��ادة  إل��ى 
استمرارية رعاية األطفال، وخاصة عدم التوقف 
عن تلقيح الرضع، واإلبقاء على االستشارات التي 
شهرا،  و18  و12  و4  و3   2 تلقيحات  تتضمن 
وتأخير استدعاء األطفال الذين تزيد أعمارهم عن 

سنتين للتلقيح.
يضيف  العالمية،  الصحة  منظمة  وح��س��ب 
الوزاني، فإن التلقيح يتعين أن يظل مكونا أساسا 
ف��ي ال��خ��دم��ات الصحية م��ن خ��الل اإلب��ق��اء على 
الوقائية  ال��ت��داب��ي��ر  وت��ع��زي��ز  التلقيح  حصص 

المعتمدة خالل فترة الجائحة.
الوطني  البرنامج  بفضل  ت��م  فقد  وبالفعل، 
األطفال  أطباء  وجهود  الصحة  ل��وزارة  للتلقيح 
بالقطاع الخاص، القضاء على عدد من األمراض 
وتحقيق معدالت تغطية مريحة وواقية بالنسبة 
لبعض األمراض من قبيل الحصبة التي تناهز 

نسبة التغطية ضدها 95 في المائة.
وخلص الوزاني إلى أن أطباء األطفال معبؤون 
بأهمية  اآلب����اء  وتحسيس  وإخ��ب��ار  ل��ل��ت��واص��ل 
االستمرار في تلقيح المواليد ما دون سن الثانية خالل 
فترة )كوفيد19-(، داعيا اآلباء إلى تحمل مسؤولياتهم 
رغم  التلقيح،  التوصيات، واحترام مواصلة  واتباع 
الصعوبات الحالية، من أجل حماية أبنائهم وتفادي 

اإلصابة باألمراض التي من الممكن تفاديها.

الماكرو-  السنوية  المذكرة  أفادت 
لصندوق  األع��م��ال  لبنك  اق��ت��ص��ادي��ة 
اإليداع والتدبير )سي دي جي كابيتال( 
أنه من المتوقع أن يستمر اتساع عجز 
في  المصرفي  النظام  ف��ي  السيولة 
2020 بوتيرة أكثر وضوحا، وذلك بفعل 
التداول  في  المنحنى  تصاعد  تأثير 
النقدي، والذي ستتسع دائرته بسبب 
الناتج عن جائحة كوفيد  االضطراب 

 .19
وأوضح صندوق اإليداع والتدبير، 
الوطني  االقتصاد  حول«  مذكرته  في 
رهانات  مواجهة  في  الفائدة  وسوق 
»االنخفاض  أن  19 والجفاف«  كوفيد 
الكبير في التدفقات المالية من شركائنا 

التجاريين، ال سيما تدفقات السياحة 
وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج، 
العجز  تعويض  إمكانية  من  سيقلل 
التجاري، ما سيكون له تأثير تنازلي 
النقد  من  المملكة  احتياطيات  على 
األجنبي ». وأكد المصدر ذاته أنه في 
على  يتعين  الوضعية،  هذه  مواجهة 
البنك المركزي االستمرار في استخدام 
السوق  ل��ت��زوي��د  التقليدية  األدوات 
بالسيولة النقدية، وال سيما التسبيقات 
لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض.  إال 
كابيتال(،  أنه، يضيف )سي دي جي 
أمام العجز المتزايد ومن أجل تلبية 
من  للبنوك  البنيوية  االح��ت��ي��اج��ات 
السيولة، فإن استخدام البنك المركزي 

لألدوات طويلة األجل سيكون جد مهم، 
الس��ي��م��ا ال��م��ع��اش��ات ط��وي��ل��ة األج���ل، 
ومقايضات  المضمونة  وال��ق��روض 

العملة.
أن��ه في عام  ال��ى  المصدر،  وأش��ار 
2019، اتسع عجز السيولة في النظام 
المصرفي بشكل عام، حيث سجل معدال 
سنويا بقيمة 77 مليار درهم مقابل 62 
مليار درهم في عام 2018، مضيفا أن 
هذا التفاقم يعزى باألساس إلى زيادة 
التداول النقدي من 15 مليار درهم إلى 
249 مليار درهم المسجلة في نهاية 
2019، أي زيادة اسمية مشابهة تقريبا 
العامين  ف����ي  ك���ان���ت  ال���ت���ي  ل��ت��ل��ك 

السابقين.

وسجل بنك األعمال لصندوق اإليداع 
أن  كابيتال(  جي  دي  )سي  والتدبير 
تصاعد المنحى في المعروض النقدي، 
والذي يعكس الحجم النقدي المتداول 
خارج الدائرة المصرفية، يفسر بشكل 
رئيسي بتوسع االقتصاد غير المهيكل 
وسوق الصرف الموازي. إال أنه، على 
الرغم من اتساع العجز الخارجي بشكل 
أكبر في 2019، فإن احتياطيات النقد 
األجنبي زادت بعد عمليتين مهمتين، 
مليار   6.9 ح��وال��ي  بسحب  تتعلقان 
درهم، المسجل في شهر أبريل، على 
إصدار  و  ال��دول��ي،  البنك  م��ن  ق��رض 
سندات في السوق الدولية في نونبر 
همت مبلغا يقارب 10.6 مليار درهم.

كوفيد 19: من المتوقع اتساع عجز السيولة في النظام 
المصرفي في 2020
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3 سياسة وطنية

عزلة تامة لجنوب إفريقيا في مجلس األمن األممي حول قضية 
الصحراء المغربية

الدولي،  األم����ن  م��ج��ل��س  ت��وص��ل 
بإحاطة من كتابة األمم المتحدة حول 
قضية الصحراء المغربية، كما ينص 
على ذلك القرار رقم 2494، المصادق 

عليه في 30 أكتوبر 2019.
وحسب مصادر دبلوماسية قريبة 
من الملف داخل األمم المتحدة، فقد 
وجدت جنوب إفريقيا نفسها في عزلة 
تامة عن بقية أعضاء المجلس، وهي 
ت��ك��رر، ال��م��رة ت��ل��و األخ����رى، موقفا 

إيديولوجيا أصبح متجاوزا.
الداعم  إفريقيا،  فقد رددت جنوب 
الرئيسي للجزائر في مجلس األمن، 
أمام الهيئة التنفيذية لألمم المتحدة 
مجموعة من المغالطات التي تمزج 
والدوغمائية  ال��ن��ي��ة  س����وء  ب��ي��ن 
اإليديولوجية البائدة، وذلك أمام هيئة 
الذي  بالمسار  بقوة  متشبثة  أممية 
سياسي،  حل  إلى  للتوصل  سطرته 
ومتوافق  ودائ��م،  وعملي،  وواقعي، 
بشأنه للنزاع اإلقليمي حول الصحراء 

المغربية.
فقد أعرب وفد جنوب إفريقيا عن 
أسفه لما أسماه الطريق المسدود في 
نوه  حين  ف��ي  السياسية،  العملية 
األعضاء اآلخ��رون في مجلس األمن 
ب��ال��زخ��م ال��ج��دي��د ال���ذي أف����رزه عقد 
في  بجنيف  مستديرتين  مائدتين 
دجنبر 2018 ومارس 2019، واللتين 

والجزائر  ال��م��غ��رب  م��ن  ك��ال  ضمتا 
وموريتانيا و«البوليساريو«، وبرغبة 
المشاركين في االجتماع مرة أخرى 

وفق نفس الصيغة.
أفريقيا  جنوب  تضع  لم  وه��ك��ذا، 
نفسها في موقف حرج إزاء األعضاء 
األربعة عشر اآلخرين في مجلس األمن 
ف��ح��س��ب، ب���ل ت��ن��اق��ض��ت ح��ت��ى مع 
بمجلس  عضوا  فبصفتها  مواقفها. 
األمن في الفترة 2007-2008، صوتت 
جنوب إفريقيا لصالح القرارات 1754 
و1783 و1813، التي تدعو األطراف 
إلى االنخراط في العملية السياسية 
وتنص  سياسي،  حل  إل��ى  للتوصل 
على وجاهة المبادرة المغربية للحكم 
»جادة«  بأنها  تصفها  التي  الذاتي، 

و«ذات مصداقية«.
وبينما ينص مجلس األمن بوضوح 
م��ه��م��ة بعثة  ع���ل���ى  ق�����رارات�����ه  ف����ي 
ف��ي م��راق��ب��ة احترام  )ال��م��ي��ن��ورس��و( 
االتفاقات العسكرية، واصلت جنوب 
البعثة  بأن مهمة  ادعاءاتها  إفريقيا 
وهو  استفتاء،  تنظيم  هي  األممية 
األمن بشكل  خيار استبعده مجلس 

قاطع منذ سنة 2001.
تعيشه،  ال��ذي  التيه  حالة  وأم���ام 
استغالل  إلى  إفريقيا  جنوب  سعت 
معاكستها  في  )كوفيد19-(  جائحة 
للمغرب، مدعية »مسؤوليات« ناجمة 

الصحراء  بشأن  المملكة  وضع  عن 
ال��م��غ��رب��ي��ة، ن��اب��ع م��ن وح���ي مخيلة 

الدبلوماسية الجنوب إفريقية.
دع��ت جنوب  السياق،  نفس  وف��ي 
إفريقيا إلى تمديد دعوة األمين العام 
إلى وقف عالمي إلطالق النار ليشمل 
الصحراء المغربية، وهي منطقة لم 
تشهد أي إطالق نار منذ سنة 1991. 

المأساة  اس���ت���غ���الل  م���ح���اول���ة  إن 
اإلنسانية التي يسببها )كوفيد19-( 
الدهشة  يثير  أمر  أجمع،  العالم  في 
بالنظر إلى أن جنوب إفريقيا تعتبر 
البلد األكثر تأثرا بهذه الجائحة في 
القارة اإلفريقية، ما يتطلب من الدول 
جهود  على  اهتمامها  ك��ام��ل  ص��ب 
االستجابة المحلية، إلى جانب إبداء 

مظاهر التضامن والتعاطف.
وانتهى هذا االستعراض البئيس 
عناصر  ب��اق��ت��راح  إفريقيا  لجنوب 
للصحافة تضم مغالطاتها المبتذلة، 
األمن  رف��ض��ه مجلس  اق��ت��راح  وه��و 
ل��ل��وف��د الجنوب  ال���دول���ي، م���وج ه��ا 
إفريقي ضربة موجعة غير مسبوقة، 

حسب ذات المصادر الدبلوماسية.

إمبارسيال«  »إل  م��وق��ع  س��ل��ط 
على  الضوء  اإلخباري  األرجنتيني 
ريادة صاحب الجاللة الملك محمد 
السادس في مكافحة فيروس كورونا 
ال��م��س��ت��ج��د م���ن خ���الل اإلج�����راءات 
المملكة  اتخذتها  التي  االستباقية 
انتشار  لوقف  جاللته  من  بمبادرة 

الوباء.
بعنوان  مقال  في  الموقع،  وكتب 
استقرار  ضامن  ال��س��ادس،  »محمد 
لألزمة  المغرب  تدبير  أن  ال��ب��الد«، 
 19 كوفيد  ع��ن  الناجمة  الصحية 
واإلجراءات »الشجاعة والبراغماتية 
تحت  المتخذة  المسبوقة«،  وغير 
قيادة جاللة الملك، »تعتبر من قبل 
أبرز  من  لواحدة  امتدادا  المغاربة 
الحديث:  المغرب  تاريخ  صفحات 

ثورة الملك والشعب«.
القوى  قللت  بينما  أن��ه  وأض��اف 

العالمية الكبرى من خطورة األزمة 
فيروس  س��ب��ب��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ص��ح��ي��ة 
كورونا، أخذ المغرب هذه المشكلة 
على محمل الجد منذ ظهور أول حالة 
االعتماد  خ��الل  من  بالبالد  إصابة 
الفوري لحزمة من التدابير الحتواء 
مساعدات  ومنح  العدوى،  انتشار 
من  المتضررين  للمواطنين  مالية 
الوباء والمصادقة على خطة إلنقاذ 

االقتصاد.
وتابع »إل إمبارسيال«، الذي أكد 
على الدور الريادي لجاللة الملك على 
الساحة الدولية، أن صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس أبان باستمرار 
عن »رؤية استباقية متبصرة لألحداث 
لتقديم إجابات فعالة« بشأن جميع 
قضايا الدولة المغربية بما في ذلك 
الصحراء  ح��ول  اإلقليمي  ال��ن��زاع 
المملكة  ت��واص��ل  حيث  المغربية، 

لشرعية  ال����دول����ي  ال����دع����م  ح���ش���د 
قضيتها.

الملك  ج��الل��ة  ق����رار  أن  وس��ج��ل 
»الجدير بالثناء« لحماية شعبه من 
فيروس كورونا على حساب االقتصاد 
بين  باإلجماع  وطنية  حماسة  أثار 
التدابير  مختلف  مبرزا  المغاربة، 
هذه  بشأن  المملكة  اتخذتها  التي 
حالة  إع�����الن  س��ي��م��ا  ال  ال��ق��ض��ي��ة، 
الطوارئ الصحية وإحداث صندوق 

خاص لتدبير جائحة كورونا.
الموقع  ذك��ر  ذات��ه،  وف��ي السياق 
اإلخباري بأن المغرب باشر تصنيع 
اصطناعية  تنفس  أج��ه��زة  إن��ت��اج 
محلية الصنع للحد من اعتماده على 
أنتج  حين  في  األجنبية،  األس��واق 
قطاع النسيج كمامات واقية لتلبية 
احتياجات السوق الوطنية بأسعار 

رمزية.

من خالل اإلجراءات االستباقية

موقع إخباري أرجنتيني يبرز ريادة جاللة الملك في مكافحة جائحة كورونا

اسييتي«  »إل  الشيلي  اإلخباري  املوقع  أكد 
املفتعل« حول  النزاع  املغربية »حلل  املبادرة  أن 
األمن  مجلس  بدعم  حتظى  املغربية  الصحراء 

التابع لألمم املتحدة.
وأضاف املوقع أن مجلس األمن الدولي جدد 
املعايير التي حددها بوضوح في قراراته 2414 
إلى  التوصل  أجل  من  و2494  و2468  و2440 
حل نهائي للنزاع اإلقليمي حول قضية الصحراء 
اخلميس  انعقدت  التي  إحاطته  خالل  املغربية 
09 أبريل 2020 حول هذه القضية وفقا للقرار 

2494، الذي مت اعتماده في 30 أكتوبر 2019.
وتابع »إل اسييتي«، في مقال بعنوان »مجلس 
حول  النزاع  حلل  املغربية  املبادرة  يدعم  األم��ن 
الصحراء«، أنه من أجل التوصل إلى هذا احلل، 
اعتبر أعضاء مجلس األمن الدولي أنه ال يوجد 
بديل ملسلسل املوائد املستديرة، التي ضمت في 
2019 في جنيف كال من  2018 ومارس  دجنبر 

و«البوليساريو«،  وموريتانيا  واجلزائر  املغرب 
والتي اتفق املشاركون في أعقابها على االجتماع 

مرة أخرى وفق الصيغة نفسها.
وأشار إلى أنه ال ميكن لهذا احلل السياسي 
وقائما  ودائ��م��ا  وعمليا  واق��ع��ي��ا  ي��ك��ون  أن  »إال 
في  سلفا  احمل��ددة  املعايير  وهي  التوافق«  على 
لبس  ال  بشكل  والتي حتيل  األخيرة،  ال��ق��رارات 
فيه على املبادرة املغربية للحكم الذاتي، التي ما 
فتئ املجلس يؤكد على جديتها ومصداقيتها منذ 

سنة 2007.
وأكد املوقع اإلخباري أن مجلس األمن التابع 
املغرب  اللتزام  دعمه  عن  »أع��رب  املتحدة  ل��ألمم 
بالشرعية  ت��أط��ي��ر حت��رك��ه  ال��راس��خ مب��واص��ل��ة 
حل  نحو  واق��ع��ي��ة،  بطريقة  وامل��ض��ي،  ال��دول��ي��ة 
سياسي ال ميكن أن يتأتى إال من خالل مسلسل 
املوائد املستديرة وضمن اإلطار احلصري لألمم 

املتحدة«.

مجلس األمن يدعم المبادرة المغربية »لحل النزاع المفتعل« حول الصحراء المغربية
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4متابعات

لمنتدى  المؤسس  الرئيس   أشاد 
كرانس مونتانا، جون بول كارتيرون، 
بصواب القرارات المتخذة تحت قيادة 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس، 
فيروس  وب��اء  القضاء على  أجل  من 

كورونا المستجد.
رسالة  في  المنتدى،  رئيس  وأك��د 
تضامن موجهة لساكنة مدينة الداخلة 
وجهة الداخلة- وادي الذهب، توصلت 
بها وكالة المغرب العربي لألنباء، أن 
»إلغاء الدورة السادسة لمنتدى كرانس 
مونتانا بالداخلة كان ضرورة أملتها 
أعقاب  في  الصحية،  الطوارئ  حالة 
المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار 

على  ن��ق��ف  أن  ال��ي��وم  يمكننا  ح��ي��ث 
رجاحة القرارات المتفاعلة والمالئمة 
قيادة  خ��ل��ف  حينها  ف��ي  ال��م��ت��خ��ذة 
محمد  ال���م���ل���ك  ال���ج���الل���ة  ص���اح���ب 

السادس«.
الذي نوه بقيادة  وقال كارتيرون، 
جاللة الملك والرؤية الثاقبة للقرارات 
المتخذة لصالح الشعب المغربي، إنه 
بوسعه  أحد  ال  أن  من  الرغم  »وعلى 
اليوم  ت��م  فقد  بالمستقبل،  التنبؤ 
تطويق الوباء في المغرب، وذلك ألنه 
ومنذ األيام األولى، لم يكن هناك تردد 

أو تسويف أو مخاوف سياسية«.
افتتاح  »وخ���الل  أن��ه  على  وش���دد 

المنتديات الخمسة األخيرة للداخلة، 
ك�����ررت ع��ل��ى ن��ح��و م��ن��ت��ظ��م - دون 
المجازفة باإلطناب - أن هناك قيادة 
نموذجية  وإدارة  ورؤي���ة  حقيقية، 
للشأن العمومي في هذا البلد. ومرة 
أخرى، يتجلى أمامنا دليل واضح على 

ذلك. وسوف أكررها مرة أخرى!«.
كرانس  منتدى  رئيس  أش��اد  كما 
طرف  م��ن  المتخذ  بالقرار  مونتانا 
بفرض  القاضي  المغربية  السلطات 
استعمال الكمامات الواقية، كوسيلة 

للحماية من عدوى الفيروس.

الوقت  »في  أنه  كارتيرون  واعتبر 
الذي ال زالت فيه الكثير من الحكومات 
قرار  اتخاذ  تم  م��ت��رددة،  العالم  عبر 
الحماية   - الواقية  الكمامات  ارتداء 
الحقيقية الوحيدة - دون أي تأخير. 
فقد كان هذا القرار ممكنا، على اعتبار 
أن المغرب قام على الفور بما يتعين 
هذه  بتصنيع  األم��ر  خ��الل  من  فعله 
قرارا  »ك��ان  أن��ه  مسجال  الكمامات«، 
وزارة  دع��م  م��ع  ب��ال��م��وازاة  سريعا، 
الصناعة، دون تأخير، للتحول الفوري 
صناعة  قطاع  في  الفاعلين  لبعض 

النسيج«.
وأك���د ك��ارت��ي��رون، ال���ذي ع��ب��ر عن 
الداخلة  مدينة  ساكنة  مع  تضامنه 
وج��ه��ة ال��داخ��ل��ة-وادي ال��ذه��ب، أنه 
الداخلة  منتدى  جعل  على  سيعمل 
معا  »لنحتفل  أخ���رى،  م��رة  ح��اض��را 
وأخيرا بعودة الوضع من جديد إلى 

طبيعته!«.
وخلص كارتيرون إلى القول »معا 
الجميلة  جهتكم  جعل  في  سنستمر 
تجليا  باعتبارها  العالم،  في  تتألق 

رائعا لدينامية وطاقة المغرب«.

فيروس كورونا.. رئيس منتدى كرانس مونتانا يؤكد على صواب 
القرارات املتخذة خلف قيادة جاللة امللك

إسبانيا تنفي إقدامها على مصادرة أدوية كانت 
موجهة إلى المغرب

نفت إسبانيا، المعلومات التي تداولتها بعض 
وسائل اإلعالم بشأن إقدام السلطات اإلسبانية على 
نحو  للتصدير  م��وج��ه��ة  ك��ان��ت  أدوي����ة  م��ص��ادرة 

المغرب.
وأشارت التمثيلية الدبلوماسية إلسبانيا بالمغرب 
إلى أن »سفارة إسبانيا بالمملكة المغربية تود أن 
توضح أن المعلومات التي تناقلتها عدد من وسائل 
اإلعالم المغربية والتي تفيد بأن إسبانيا قد تكون 
قد صادرت أدوية موجهة للتصدير نحو المغرب ال 

أساس لها«.
وأوضحت السفارة في بالغ صحافي توصلت به 
وكالة المغرب العربي لألنباء أن هذه المعلومات 
تشير إلى ثالث دفعات محددة من األدوية الموجهة 
الوكالة  رخصت  وال��ت��ي  المغرب،  إل��ى  للتصدير 

اإلسبانية لألدوية بتصديرها نحو المملكة.

وسجل المصدر نفسه أنه »في إسبانيا، كما في 
باقي البلدان، في ظل الحاجة الماسة إلى األدوية، 
فإن الوكالة اإلسبانية لألدوية يمكنها أن تفحص 
الموجهة  األدوي��ة  دفعات  مؤقت،  بشكل  وتحجز، 
للتصدير من أجل تحليل إن كانت تستجيب للمعايير 

الجاري بها العمل«.
وأضاف المصدر أنه »في الحالة المحددة للمملكة 
المغربية، وكباقي الدول األخرى، تم تطبيق اإلجراء 
إليها«، مشددا  المشار  الثالث  الدفعات  ذاته على 
على أنه بعد التحقق من مالءمة األدوية للمعايير 
السارية »تم الترخيص لكل الدفعات بالتصدير نحو 

المغرب«.
وجددت سفارة إسبانيا، بهذا الخصوص، التأكيد 
على أن »اسبانيا لم تقم بمصادرة أية أدوية موجهة 

خفضت الحكومة الفرنسية، من توقعاتها للتصدير نحو المغرب«.
بخصوص النمو لسنة 2020 إلى ما نسبته 
ناقص 8 في المائة، وذلك جراء وقع تدابير 
كبح  إل��ى  الرامية  الشامل  الصحي  الحجر 

جماح وباء فيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير االقتصاد والمالية، برونو 
لومير، أن النمو الفرنسي سيقدر بناقص 8 
المالية  ق��ان��ون  م��ش��روع  ال��م��ائ��ة ضمن  ف��ي 
الحجر  م��دة  تمديد  بسبب  وذل���ك  ال��م��ع��دل، 

الصحي الشامل.
»إر.إم.سي«  على  حديثه  في  لومير  وقال 
تقديم مشروع  و«ب��ي.إف.إم.ت��ي.ف��ي«، عشية 
لدينا  ك��ان��ت  »ل��ق��د  ال��م��ع��دل،  المالية  ق��ان��ون 
بالمائة،   6 ن��اق��ص  نسبتها  نمو  ت��وق��ع��ات 
وسيكون لدينا توقع للنمو سيستقر في نسبة 

8 بالمائة«.
هذه  »أخ���ذ  يتعين  أن��ه  أك��د  ال��وزي��ر  لكن 
التقديرات بحذر«، قائال »نحن نقوم بذلك ألننا 
بصدد تقديم مشروع قانون يهدف إلى الرفع 
من رصيد صندوق التضامن، وزيادة إجراءات 

أننا  التأكد من  أود  لكنني  للشركات.  الدعم 
سنتوقف عند هذا الحد«. كما تطرق للوضع 
االقتصادي »الوطني واألوروبي والعالمي«، 
و«الشكوك التي تحوم حول خطر استئناف 
النمو  ف��ي آس��ي��ا« و«ح���ول  األزم���ة الصحية 

األمريكي«.
من جانبه، أشار وزير الحسابات العمومية، 
»فرانس  على  حديثه  في  دارمانان،  جيرالد 
أنفو«، إلى أن العجز العمومي سيتعمق أكثر 
مما هو متوقع، وذلك إلى نحو 9 بالمائة من 
سيرتفع  بينما  اإلجمالي،  الداخلي  الناتج 

الدين إلى ما نسبته 115 بالمائة.
وقال جيرالد دارمانان إن »كل يوم، وكل 
أسبوع من الحجر الصحي )...( يؤثر أكثر 

فأكثر على المالية العمومية«.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
قد أعلن، عن تمديد الحجر الصحي الشامل 
بالبالد إلى غاية 11 ماي المقبل، وذلك سعيا 
كورونا  فيروس  وب��اء  انتشار  تطويق  إل��ى 

المستجد.

 الحكومة الفرنسية تخفض من توقعاتها 
للنمو برسم 2020 إلى ناقص 8 بالمائة
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التأكيد  الدولي  األم��ن  مجلس  جدد 
على المعايير التي حددها بوضوح في 
قراراته 2414 و2440 و2468 و2494 
من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع 
اإلقليمي حول قضية الصحراء المغربية 
خالل إحاطته التي انعقدت، حول قضية 
الصحراء المغربية وفقا للقرار 2494، 
الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2019، 
حسب ما علم لدى مصادر دبلوماسية 
مقربة من الملف داخل األمم المتحدة.

الحل،  هذا  إلى  التوصل  أجل  ومن 
اعتبر أعضاء مجلس األمن الدولي أنه 
الموائد  ل��م��س��ل��س��ل  ب��دي��ل  ي��وج��د  ال 
دجنبر  ف��ي  ضمت  التي  المستديرة، 

2018 ومارس 2019 في جنيف كال من 
وموريتانيا  وال���ج���زائ���ر  ال���م���غ���رب 
و«البوليساريو«، والتي اتفق المشاركون 
في أعقابها على االجتماع مرة أخرى 

وفق نفس الصيغة.
وال يمكن لهذا الحل السياسي إال أن 
يكون واقعيا وعمليا ودائما وقائما على 
المعايير  إل��ى  يستند  وأن  ال��ت��واف��ق 
األخيرة  القرارات  في  سلفا  المحددة 
التي تحيل بشكل ال لبس على المبادرة 
فتئ  ما  التي  الذاتي  للحكم  المغربية 
المجلس يؤكد على جديتها ومصداقيتها 

منذ سنة 2007.
إن الهياج الذي تبديه الجزائر لقضية 

جديد  ش��خ��ص��ي  م���ب���ع���وث  ت��ع��ي��ي��ن 
ل���ل���ص���ح���راء، وال������ذي ي��ع��ك��س��ه سيل 
القصاصات التي تبثها وكالة األنباء 
الرسمية الجزائرية وتوابعها الوطنية 
أو توابعها لدى البوليساريو، أمر غير 
مفهوم ال سيما وأنه يأتي في سياق 
األمن  م��ن مجلس  ش��دي��دة  م��ع��ارض��ة 
لمنصب  ل��ع��م��ام��رة  رم��ط��ان  لترشيح 
لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل 

المتحدة لليبيا.

الجزائر هذه، مرة  وتؤكد مناورات 
في  رئيسي  ك��ط��رف  وضعها  أخ���رى، 
الصحراء  ح����ول  اإلق��ل��ي��م��ي  ال���ن���زاع 

المغربية.
فإذا كانت الجزائر ترغب في أن تكون 
إليها  أسنده  الذي  الدور  في مستوى 
قرار مجلس األمن 2494، فيجب عليها 
أن تحشد تحركاتها لتعزيز انخراطها 
في مسلسل الموائد المستديرة بطريقة 
وروح  بالواقعية  وبالتحلي  ب��ن��اءة، 

المسلسل  ه��ذا  يبلغ  أن  إل��ى  التوافق 
هدفه المنشود.

وعالوة على ذلك، سعت الجزائر من 
خالل بعض توابعها إلى إدراج إشارة 
إلى جائحة )كوفيد19-( ضمن أشغال 
اإلحاطة، في محاولة مؤسفة الستغالل 
م��وض��وع ال��ج��ائ��ح��ة، ض��ارب��ة بعرض 
الحائط روح التعاون والتضامن التي 
تفرضها مكافحة هذا المرض في هذه 

الظرفية الخاصة.

مجلس األمن الدولي: مسلسل املوائد املستديرة هو السبيل الوحيد للتوصل إلى 
حل سياسي نهائي للنزاع اإلقليمي حول الصحراء املغربية

موقع إخباري شيلي: المغرب يتصدى لوباء 
كورونا »بنجاعة كبيرة وإجراءات وقائية«

كتب الموقع اإلخباري الشيلي »إل بيريوديستا« 
المستجد  كورونا  لفيروس  يتصدى  المغرب  أن 

»بنجاعة كبيرة وإجراءات وقائية«.
وأضاف الموقع أن من بين اإلجراءات الوقائية 
»الوضع  ه��ذا  لمواجهة  ال��م��غ��رب  ات��خ��ذه��ا  ال��ت��ي 
االستثنائي« تعزيز نظام المراقبة وإغالق المجال 
والفعاليات  التجمعات  وإلغاء  والبحري،  الجوي 
الرياضية والثقافية والفنية وإحداث صندوق خاص 

لتدبير جائحة كورونا.
وسلط كاتب المقال روبرتو ليون راميريز، محامي 
ورئيس مجموعة أصدقاء المغرب بالشيلي، الضوء 
أيضا على التدابير المتخذة لتقييد الحركة واحترام 
لوقف  وق��ائ��ي ض���روري  ك��إج��راء  الصحي  الحجر 

انتشار كوفيد 19.
وتابع »إل بيريوديستا« أن المغرب اتخذ حزمة 
من التدابير للتصدي للوباء مثل تعليق الرحالت 

الدولية البحرية والجوية والبرية حتى إشعار آخر، 
من  سامية  بتعليمات  خ��اص  ص��ن��دوق  وإح���داث 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس لتدبير جائحة 
المؤسسات  جميع  في  الدراسة  وتعليق  كورونا، 
التعليمية ومؤسسات التكوين المهني، فضال عن 

إطالق منصات التعلم عن بعد.
اليقظة  لجنة  إح��داث  تم  ذل��ك،  إل��ى  وباإلضافة 
االقتصادية لضمان التتبع اليومي لتطور الوضعية 
اإلخباري  ال��م��وق��ع  يضيف  ل��ل��ب��الد،  االق��ت��ص��ادي��ة 

الشيلي.
ولتجنب انتشار العدوى في السجون، ذكر »إل 
محمد  الملك  الجاللة  صاحب  أن  بيريوديستا« 
السادس أصدر عفوا لفائدة 5654 سجينا، وأصدر 
جاللته أوامره باتخاذ جميع التدابير الالزمة لتعزيز 
من  السجنية السيما  بالمؤسسات  النزالء  حماية 

انتشار فيروس كورونا.
أكدت رابطة التميز في القطاع السياحي 
)إكسلتور( أن قطاع السياحة في إسبانيا قد 
المائة من رقم  80 في  يخسر ما ال يقل عن 
معامالته خالل عام 2020 أي ما يعادل حوالي 
54 مليار أورو وذلك بسبب جائحة كورونا 

)كوفيد � 19 (. 
وقال خوسي لويس زوريدا نائب الرئيس 
التنفيذي لرابطة ) إكسلتور ( في تصريحات 
من   « إن��ه  اإلسبانية  األن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلتها 
في  السياحي  ال��ق��ط��اع  يتكبد  أن  المتوقع 
هذا  أورو  مليار   54 بنحو  إسبانيا خسارة 
العام على الرغم من أن الوضع قد يبدأ في 
المقبل  التعافي خالل منتصف شهر يونيو 

 .«
ودعا المسؤول الحكومة إلى تبني مخطط 
دعم خاص لهذا القطاع والمناقشة والتداول 
حول الكيفية التي ستتم بها تحقيق االنتعاشة 
المطلوبة بمجرد انتهاء حالة الطوارئ وذلك 
حتى ال تتحول هذه األزمة الظرفية إلى أزمة 

لهذا  االقتصادية  الجدوى  تهدد  قد  هيكلية 
بالنسبة  والحيوي  االستراتيجي  القطاع 

لالقتصاد اإلسباني. 
وقال لويس زوريدا إن الطلب الخارجي على 
السياحة قد يبدأ في االرتفاع بشكل طفيف مع 
قرب نهاية شهر يوليوز في أحسن األحوال. 
يشار إلى أن القطاع السياحي يشكل أحد 
المكونات األساسية في االقتصاد اإلسباني 
إذ يمثل نسبة 3 ر 12 في المائة من الناتج 

المحلي اإلجمالي. 
وحسب المعهد الوطني لإلحصاء فقد بلغ 
عدد السياح الذي زاروا إسبانيا في عام 2019 
ما مجموعه 7 ر 83 مليون سائح بزيادة قدرت 
ب 1 ر 1 في المائة مقارنة مع عام 2018 وهو 

ما يمثل رقما قياسيا جديدا إلسبانيا. 
القطاع  م���ن  إس��ب��ان��ي��ا  ع���ائ���دات  وق�����درت 
 92 ر   28 2019 بحوالي  السياحي في عام 
مليار أورو بزيادة بلغت نسبتها 8 ر 2 في 

المائة مقارنة بالعام الذي قبله. 

إسبانيا.. القطاع السياحي قد يخسر حوالي 54 
مليار أورو عام 2020 جراء جائحة كورونا
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بعد أسابيع من الخمول، االتحاد األوروبي يبحث عن وحدته المفقودة

جائحة كورونا.. وزارة االقتصاد والمالية تعد دليال للعمل عن بعد بإدارات الدولة
أعلنت وزارة االقتصاد والمالية وإصالح 
اإلدارة - قطاع إصالح اإلدارة-، أنها أعدت 
دليال للعمل عن بعد بإدارات الدولة، وذلك 
في ظل الظروف االستثنائية التي تمر بها 
الصحية  ال��ت��داع��ي��ات  ن��ت��ي��ج��ة  ال��م��م��ل��ك��ة 
واالقتصادية واالجتماعية النتشار جائحة 
)كوفيد- المستجد  كورونا  فيروس  وباء 

.)19
وأوضح منشور لوزير االقتصاد والمالية 
وإصالح اإلدارة، محمد بنشعبون، موجه 
لوزير الدولة والوزراء والمندوبين السامين 
الذي  الدليل  ه��ذا  أن  ال��ع��ام،  وال��م��ن��دوب 
يتضمن مجموعة من اإلرشادات وااللترامات 
العمل عن بعد،  التي تيسر  والتوجيهات 
يأتي استجابة لهذه الظروف التي »تتطلب 
وموظفين  كمسؤولين  جميعا  التزامنا 
بإنجاز المهام المنوطة بنا واالستمرار في 

تقديم الخدمات«.
وأضاف المنشور أن هذا الدليل يتضمن 
أيضا مجموعة من الممارسات والضوابط 
اإلدارة  ط��رف  م��ن  احترامها  يجب  التي 

والموظف لضمان سالمة العمل عن بعد، 
بما فيها االلترامات المتصلة بالتعليمات 
نظم  ألمن  العامة  المديرية  عن  الصادرة 
ألمن  الوطنية  وبالتوجيهات  المعلومات 
رئيس  منشور  موضوع  المعلومات  نظم 
الحكومة رقم 03/2014 للرفع من القدرات 
الوقائية والعملية للمملكة لضمان حماية 
وضمان  السيادية،  المعلومات  وسالمة 
وكذا  المعلومات،  لنظم  األمثل  التشغيل 
 09.08 رقم  القانون  بمقتضيات  االلتزام 
المتعلق بحمابة األشخاص الذاتيين تجاه 
الطابع  ذات  ال���م���ع���ط���ي���ات  م���ع���ال���ج���ة 

الشخصي.
ونظرا لما يكتسيه هذا النوع من العمل 
استمرارية  ضمان  في  بالغة  أهمية  من 
العمل اإلداري في ظل هذه الظرفية الدقيقة 
التي تمر بها المملكة، دعا بنشعبون في 
المكلفة  المصالح  إلى حث  المنشور  هذا 
بنظم المعلومات وبالموارد البشرية التابعة 
أجل  من  بينها  ما  فى  التنسيق  على  لكم 
بتفعيل  الكفيلة  العملية  اآلل��ي��ات  توفير 

مقتضيات هذا المنشور بالسرعة والنجاعة 
الالزمتين، وذلك قصد نجاح هذه التجربة 

الهامة في مجال العمل عن بعد.
كما دعا الوزير كافة القطاعات الحكومية 
ال��م��ن��ش��ور على  ع��ل��ى تعميم  ال��ع��م��ل  إل���ى 
الحكومية  للقطاعات  التابعة  المصالح 
سواء عي الصعيد المركزي أو الجهوي أو 
اإلقليمي، مهيبا بها تفعيل مضامين هذا 
الالرمتين  والنجاعة  بالسرعة  المنشور 
لنجاح هده التحرية الهامة في مجال العمل 

عن بعد.
االقتصاد  ل��وزي��ر  سبق  أن��ه  إل��ى  يشار 
أصدر  أن  اإلدارة  وإص�����الح  وال��م��ال��ي��ة 
و2/2020   1/2020 رقم  تحت  منشورين 
مؤرخين على التوالي في 16 مارس وفاتح 
أبريل 2020، تقرر بموجبهما إعادة تنظيم 
تطوير  خ��الل  من  الدولة  ب���إدارات  العمل 
وتنوبع الوسائل المتاحة للعمل عن بعد، 
بالمرافق  العمل  استمرارية  يضمن  بما 
العمومية مع الحفاظ على صحة وسالمة 

العاملين بها والمتوافدين عليها.

هكذا  التنوع«،  إطار  في  »متحدون 
على  األوروب���ي  االت��ح��اد  شعار  يؤكد 
المشروع  جوهر  باعتبارها  الوحدة 
فيروس  أزم��ة  لكن  للتكتل،  الوحدوي 
الخفية  االنقسامات  جعلت  ك��ورون��ا 
البلدان  ب��ي��ن  ال��ك��ام��ن��ة  وال��ص��راع��ات 
األعضاء تطفو على السطح من جديد، 
بدال من جعلها تتآزر وتضع اليد في 

اليد.
العصيبة، حيث  األوق��ات  ففي هذه 
كان لزاما على قيم التضامن والتعاون 
التي تأسس عليها االتحاد األوروبي 
أثرت  معانيها،  كامل  في  تتجلى  أن 
على  أكبر  بشكل  والفردانية  األنانية 
من  سلسلة  أضعفتها  ال��ت��ي  أوروب���ا 

األزمات.
وع���اش االت��ح��اد األوروب�����ي، الذي 
اجتاحه فيروس كورونا المستجد على 
نحو عنيف، متخبطا لعدة أسابيع في 
موحدة  إجابة  تقديم  على  قدرته  عدم 
وجريئة على هذه الجائحة، ما يبرهن 

على عدم قدرة وخمول مقلق.
فقد دفعت إيطاليا، التي تعد البلد 
األوروبي األكثر تضررا جراء فيروس 
كورونا، ثمن هذا النهج القائم على »كل 
واحد لمصلحته«، حيث وجدت نفسها 
ف��ي خضم  وح��ي��دة وم��ن دون أسلحة 

معركة بدون رحمة.
هكذا، انتهى األمر برئيسة المفوضية 
األوروبية، أورسوال فون دير الين، إلى 
أيام بتأخير رد  االعتراف قبل بضعة 
ف��ي مواجهة  فعل االت��ح��اد األوروب���ي 
مع  التضامن  مستوى  ونقص  الوباء 

إيطاليا.
وق��ال��ت ف���ون دي���ر الي���ن ف��ي رسالة 
موجهة إلى اإليطاليين بتاريخ 2 أبريل 
الجاري »أتقدم لكم باعتذاري«، مشددة 
على أنه إذا اصطفت أوروبا اليوم إلى 
جانب إيطاليا، فإن ذلك »لم يكن عليه 

الحال دائما«.
التنفيذية  السلطة  رئيسة  وحسب 
تتمكن من  لم  إيطاليا  فإن  األوروبية، 
االعتماد على التضامن األوروبي خالل 
هذه األزمة غير المسبوقة. ولعل أحد 
ال��م��ظ��اه��ر األك��ث��ر دالل���ة ع��ل��ى انعدام 
المتبادل،  التعاون  ونقص  المساعدة 
ه��و ح��رب األق��ن��ع��ة ال��واق��ي��ة ومعدات 
البلدان  بعض  شنتها  التي  الحماية 

األعضاء.
فبين حظر تصدير الكمامات الواقية 
بين  الحيوية  المعدات  ه��ذه  وسرقة 

ال��ج��ي��ران األوروب��ي��ي��ن، ق��وض��ت هذه 
األعمال الرعناء القيم األساسية للتكتل 
الممارسات  هزتها  التي  األوروب����ي، 

الحمائية والسلوكات القومية.
الكمامات  حرب  احتواء  أجل  ومن 
هاته، حاول االتحاد األوروب��ي إعادة 
إحياء التعاون بين الدول األعضاء من 
الطوارئ  اح��ت��ي��اط��ي  إط����الق  خ���الل 
تمكين  إل��ى  يهدف  ال��ذي  »ريسكيو«، 
البلدان األوروبية من الوصول السريع 
إلى المعدات الطبية، من قبيل أجهزة 
حيث  واألقنعة،  االصطناعي  التنفس 
حظيت هذه المبادرة بترحيب جماعي 
اعتبارها  الرغم من  أوروب��ا، على  في 

جاءت متأخرة جدا.
وإلى جانب حالة الطوارئ الصحية، 
توالت الدعوات من جميع اآلفاق خالل 
األسابيع األخيرة للمطالبة باستجابة 
اقتصادية جريئة ومتضافرة من قبل 
االتحاد األوروبي على هذه الجائحة.

ووس���ط ح��ال��ة م��ن ال��ت��رق��ب، تخبط 
االتحاد األوروبي في االستجابة بسرعة 
وفعالية لهذه األزمة. فعلى الرغم من 
أنه اتخذ سلسلة من التدابير الرامية 
االقتصادية  اآلث��ار  من  التخفيف  إلى 
للوباء، السيما تمكين الدول األعضاء 
الصناديق  م��ن  ي���ورو  مليار   37 م��ن 
وتعليق  القائمة،  األوروبية  الهيكلية 
األوروبية،  الميزانية  قواعد  تطبيق 
وال���ت���رخ���ي���ص ل���م���س���اع���دات ال���دول���ة 
الممنوحة للشركات، تمت دعوة االتحاد 
األوروبي إلى العمل على نحو مضاعف 
للحد من الضرر، في الوقت الذي تلوح 
في األفق مالمح ركود عميق في أوروبا، 
حتى أن صندوق النقد الدولي يرى بأن 
فيروس كورونا قد يتسبب عبر جميع 
»أس����وأ تداعيات  ف��ي  ال��ع��ال��م  أن��ح��اء 
اقتصادية منذ الكساد الكبير« في العام 

.1929
مثمرة  غير  طويلة  مناقشات  وبعد 
الدول األعضاء والخالفات حول  بين 
استراتيجيات إنقاذ االقتصاد المعتل 
اتفقت  »كوفيد19-«،  فيروس  بسبب 
استجابة  على  أخ��ي��را   27 ال���  ال���دول 
مواجهة  ف���ي  م���وح���دة  اق���ت���ص���ادي���ة 

الجائحة.
يوم  أبرمها،  التي  االتفاقية  وتهم 
المالية  وزراء  ال��م��اض��ي،  الخميس 
إطار  ف��ي  المجتمعون  األوروب���ي���ون 
مجموعة اليورو، خطة إنقاذ بقيمة 540 
والعمال  الشركات  لدعم  ي��ورو  مليار 

وميزانيات الدول األكثر ضعفا بسبب 
الوباء. وستعتمد على البنك األوروبي 
لالستثمار، من خالل صندوق ضمان 
مخصص  ي���ورو  م��ل��ي��ار   200 بقيمة 
للمفوضية  »شور«  وخطة  للمقاوالت، 
األوروبية التي ستخصص 100 مليار 
يورو لدعم البطالة الجزئية، وكذا آلية 
االستقرار األوروبية بقيمة 240 مليار 

يورو.
االستقرار  آلية  إلى  اللجوء  وشكل 
األوروبية، وهو إجراء لتدبير األزمات 
المالية أحدث سنة 2012، أحد العوائق 
بشأن  المفاوضات  خ��الل  الرئيسية 
لالتحاد  االق��ت��ص��ادي��ة  االس��ت��ج��اب��ة 

األوروبي.
وك��ان��ت هولندا ق��د أب��دت ق��درا من 
التصلب من خالل إصرارها على أن هذا 
اإلجراء الذي يسمح للبلدان األكثر تأثرا 
بالحصول على خطوط ائتمان بمعدالت 
يكون  أن  ينبغي  للغاية،  منخفضة 
السيما  م��ش��ددة،  ب��ش��روط  مصحوبا 
مطالب اإلصالح، وهو الخيار الذي القى 

رفضا كليا من قبل إيطاليا.
ومن أجل كسر حالة الجمود هاته، 
لتخفيف  ألمانيا حال وسطا  اقترحت 
هذه الشروط حتى تتمكن الدول األكثر 
تضررا جراء الوباء من الحصول على 
قروض، شريطة أن يتم إنفاقها »بشكل 
شؤون  على  مباشر«  غير  أو  مباشر 

الرعاية الصحية.
وينص االتفاق الذي تم اعتماده من 
طرف البلدان السبعة والعشرين، أيضا، 
ع��ل��ى إن���ش���اء »ص����ن����دوق اس����ت����رداد« 
»Recovery Fund« مستقبلي، وهو 
صندوق انتعاش مؤقت وموجه لم يتم 
حتى  عمله  وط��ري��ق��ة  حجمه  ت��ح��دي��د 

اآلن.
االستجابة  ه�����ذه  أن  واألك�����ي�����د 
االقتصادية األوروبية، منحت بصيص 
التي تمت  أمل في الوحدة األوروبية 
تأثرا،  األكثر  ال��دول  لكن  استعادتها، 
السيما إيطاليا، تعتبر أن هذه الخطة 
التي تتجاوز قيمتها 500 مليار يورو 

ليست في مستوى الرهان.
اإليطالي،  ال����وزراء  رئ��ي��س  وأص���ر 
»التقديرات  أن  على  كونتي،  جوزيبي 
األولى تفيد بأننا في حاجة إلى 1،5 
مليار يورو«، داعيا مرة أخرى إلى نظام 
سندات  ش��ك��ل  ف��ي  ال���دي���ون  لتجميع 
أوروبية تعرف باسم »سندات كورونا« 

.»corona bonds«
ومع ذلك، فإن هذه األداة، التي تروم 
لمواجهة  أموال مهمة  الحصول على 
الصدمة االقتصادية وتحفيز استئناف 
ال��ن��م��و ف��ي م��واج��ه��ة ال���وب���اء، تحدث 
فإذا  األعضاء.  ال��دول  بين  انقسامات 
كانت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وست 
دول أوروبية أخرى قد دعت إلى إقرار 

»سندات كورونا«، فإن البلدان األعضاء 
والنمسا  أل��م��ان��ي��ا  الس��ي��م��ا  األخ����رى، 
الحل،  هذا  ترفض  وهولندا،  وفنلندا 
مجددة التأكيد على رفضها أن تكون 
جزءا من نهج مشترك مع دول الجنوب 
المدينة، والتي تعتبر »متساهلة« في 

تدبير ميزانيتها.
ومما الشك فيه، أن قضية »سندات 
كورونا« المثيرة للجدل، ستكون على 
الذين  األوروب���ي���ي���ن  ال���ق���ادة  ط���اول���ة 
 23 ف��ي  الفيديو  عبر  قمة  سيعقدون 
ال���ج���اري، وال��ت��ي ستخصص  أب��ري��ل 
االقتصادي  االنتعاش  الستراتيجية 
األوروبية في مواجهة جائحة فيروس 

كورونا.
ففي الوقت الذي يسعى فيه االتحاد 
األوروبي بقوة إلى إظهار وحدته التي 
أزمة فيروس كورونا، يحاول  مستها 
التكتل تحسين صورته على المستوى 
التي  الجهود  دعم  خالل  من  الدولي، 
تبذلها الدول األجنبية لمكافحة فيروس 
»كوفيد19-«. وفي هذا السياق، أنشأت 
 Team« المفوضية األوروبية منظومة
Europe«، التي رصد لها مبلغ قدره 20 
مليار يورو لفائدة الدول الشريكة في 
الغالف  ه��ذا  يفي  ه��ل  لكن  االت��ح��اد. 
البلدان  ه�����ذه  ب���ت���وق���ع���ات  ال���م���ال���ي 
واحتياجاتها االقتصادية واإلنسانية 

في مواجهة الوباء ؟.

أزمة فيروس كورونا
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 تأجيل آجال التصريح بالدخل بالنسبة لألشخاص الذاتيين إلى 30 يونيو
كوفيد - 19 :

قررت لجنة البقظة االقتصادية، التي اجتمعت 
بالرباط، تأجيل آجال التصريح بالدخل بالنسبة 
لألشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك من 

متم أبريل الى 30 يونيو 2020.
وأوضحت وزارة االقتصاد والمالية وإصالح 
اإلدارة، في بالغ لها، أن اللجنة قررت أيضا، خالل 
هذا االجتماع الذي تم خالله التأكيد على ضرورة 
دراسة إطالق سلسلة جديدة من التدابير في ضوء 
التطورات المستجدة، إعفاء أي تعويض تكميلي 
يدفعه أرباب العمل لفائدة المأجورين )المنخرطين 
في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي( من 
الضريبة على الدخل، في حدود 50 في المائة من 

متوسط الراتب الشهري الصافي.
وعلى الصعيد اإلداري، أحاطت اللجنة علما 
تحمل  تفادي  إلى  تهدف  التي  المرونة  بتدابير 
العمومية  الصفقات  على  الحاصلة  المقاوالت 

غرامات التأخير نتيجة تأخير ال يعزى إليها.
وأشارت الوزارة إلى أنه على مستوى حكامة 
المقاوالت المجهولة االسم، يجري وضع مشروع 
قانون إلدراج المرونة الالزمة التي تسمح بشكل 
خاص بعقد اجتماعات الهيئات التداولية عن بعد 
فيما  سيما  وال  الصحية،  الطوارئ  فترة  خالل 

يتعلق بإقفال الحسابات. 
وشددت لجنة اليقظة االقتصادية على أن قدرة 
االقتصاد المغربي على تجاوز هذه األزمة يمر 
الدولة  ب��ي��ن  ال���وث���ي���ق  ال���ت���ع���اون  ع��ب��ر  ل���زام���ا 

والمقاوالت.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون سيتطلب، 
من جانب المقاوالت، التحلي بحس المسؤولية 
الحقيقية، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن اللجنة 
المساعدات  منح  بقواعد  التقيد  على  ستسهر 

للمقاوالت في وضعية صعبة.
وأوضحت بهذا الخصوص أنه »يجري استكمال 
الصيغة النهائية لمرسوم يوضح الشروط الجديدة 

لمنح هذه المساعدات«.
وبالموازاة مع اإلجراءات والتدابير المتخذة 
على المدى القصير لالستجابة لحاالت طوارئ 
منهجية  على  اللجنة  وافقت  الصحية،  األزم��ة 

وضع  إل��ى  يرمي  استشرافي  لتفكير  توجيهية 
المقبلتين:  للمرحلتين  مستدامة  سيناريوهات 
قطاعات  لمختلف  التدريجي  التشغيل  إع���ادة 
الوطني.  لالقتصاد  القوي  واالنتعاش  األنشطة 
وسيتم تحديد الوسائل التي ستتم تعبئتها لكل 

سيناريو.
تطور  للجنة  ال��راب��ع  العمل  اجتماع  وبحث 
الوضع االقتصادي والمالي للبالد، وكذا للحصيلة 

األولى لتنفيذ اإلجراءات المتخذة حتى اآلن.
المؤشرات  أح����دث  ت��ح��ل��ي��ل  أظ��ه��ر  وه���ك���ذا، 
قطاعات  مختلف  أداء  أن  المتاحة  االقتصادية 

االقتصاد الوطني في مواجهة أزمة كوفيد19- لم 
يكن متجانسا، إذ تأثرت بعض فروع األنشطة، 
وال سيما التي تعتمد على الطلب األجنبي والتي 
تم إيقافها بقرار من السلطات العمومية، تأثرا 
شديدا، بينما حافظت فروع أخرى على ديناميتها، 
مستفيدة من التدابير المتخذة من أجل الحفاظ 
أو  الشرائية  القوة  ودع��م  الشغل  مناصب  على 

استمرارية الطلب الدولي.
ل��ج��ن��ة اليقظة  ت���دارس���ت  م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، 
االقتصادية الحصيلة األولى لتدابير الدعم الموجه 
وللمستخدمين  صعبة،  وضعية  في  للمقاوالت 

للضمان  الوطني  ال��ص��ن��دوق  ف��ي  المنخرطين 
االجتماعي، وأرباب األسر العاملين في القطاع 
غير المهيكل، بدعم من الصندوق الخاص لتدبير 
السامية  للتعليمات  تبعا  كوفيد19-،  جائحة 

لصاحب الجاللة الملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، سجل جميع األعضاء التفعيل 
القوية  التعبئة  بفضل  التدابير  لهذه  الناجع 
الجهات  جميع  ط��رف  م��ن  المبذولة  وال��ج��ه��ود 
المعنية، تحت القيادة المستنيرة لجاللة الملك.
ومن المقرر عقد االجتماع المقبل للجنة اليقظة 

االقتصادية يوم االثنين 20 أبريل الجاري.

 قامت الشركة الناشئة )إس تي إم لوب(، بمعية 
باحثين من كلية العلوم والتقنيات بطنجة، بصناعة 
نموذج جهاز تنفس صناعي لمساعدة األطباء على 
ع����الج ال��م��رض��ى ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن فيروس 

كورونا.
ويتوفر جهاز التنفس الصناعي )فونتي لوب(، 
الذي صمم بتعاون مع شركة )أوكي ديزاين(، على 
نظام أوتوماتيكي، يضم برنامجا ذكيا يسمح على 
الخصوص بتحديد مستوى الضغط وحجم الهواء، 
مع منح الطبيب إمكانية التحكم في هذه المؤشرات 

حسب الضرورة.
العلوم  بكلية  ال��م��ع��ل��وم��ي��ات  أس��ت��اذ  وأع����رب 
والتقنيات بطنجة، مصطفى الزياني، في تصريح 
لوكالة المغرب العربي لألنباء، عن اعتزازه بتقديم 
هذا الحل المبتكر، الذي صمم بتعاون مع جامعة 
عبد المالك السعدي، ويرتكز على مكونات حاصلة 

على اإلشهاد ومتوفرة في السوق المغربية.
من جهته، اعتبر عالء المودني، الطالب المهندس 
والباحث بمعهد التكنولوجيا بإلينوي )الواليات 
أن  الناشئة،  الشركة  مؤسسي  وأح��د  المتحدة( 
ابتكار )فونتي لوب( قامت به شركة  البحث عن 
)إس تي إم لوب(، وبفضل الشركاء أصبح ممكنا 
تصميم الجهاز في وقت قياسي، موضحا أن »جهاز 

التنفس يعمل بشكل تام اآلن«.
وأضاف صاحب الفكرة أنه بعد انتشار فيروس 
كورونا في المغرب قرر ابتكار عدة تصاميم ألجهزة 
تنفس ميكانيكية، قبل تطوير الفكرة وإدخال الجزء 
االلكتروني والنظام الميكانيكي ل )فونتي لوب(.

وأوضح أن »كلفة جهاز التنفس لن تصل إلى 
المكونات الضرورية لتصنيعه  ألفي درهم، وكل 
توجد في المغرب«، الفتا إلى أن هذا األمر سيسهل 
إحداث سلسلة إلنتاج الجهاز ستكون قادرة على 

تصنيع بين 20 و 50 وحدة في اليوم.
بخصوص شهادة المنتج، أكد المصمم الشاب 
المكون  أن  دام  أن هذا األمر ال يطرح مشكال ما 
األساسي لصناعة )فونتي لوب( هو عبارة عن أداة 
على  حاصلة  وه��ي  األط��ب��اء  عليها  يتوفر  طبية 
اإلشهاد، والتي أضيف إليها النظام الميكانيكي 

لجعله أوتوماتيكيا.
ديزاين«،  »أوك��ي  شركة  مسير  أكد  جانبه،  من 
يوسف الرحماني، أن »شركته، باعتبارها مقاولة 
مواطنة، لبت تلقائيا الدعوة للمشاركة في التصميم 
الخارجي لهذا الجهاز«، مشددا على أن »المواد 
المستعملة تحترم معايير النظافة والسالمة وسهلة 

التطهير والتعقيم«.

طنجة : ابتكار جهاز تنفس صناعي لمساعدة 
مرضى فيروس كورونا

فيما يلي اإلجراءات التي اتخذتها وزارة 
االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة لتجنب 
تطبيق غرامات التأخير في حق المقاوالت 
نتيجة  العمومية  الصفقات  على  الحاصلة 

لتأخير ال يعزى إليها:
1. اعتبار األثر المترتب عن حالة الطوارئ 
الصحية وإجراءات الحجر الصحي المطبقة 
المقاوالت  إرادة  ع��ن  خ��ارج��ا  األف���راد  على 
الحاصلة على الصفقات، فيما يخص آجال 
تنفيذ الصفقات العمومية، ويندرج بالتالي 

في إطار حاالت القوة القاهرة؛
التابعين  المشاريع  أص��ح��اب  دع���وة   .2
الترابية  وال��ج��م��اع��ات  ال���دول���ة  إلدارات 
الهيئات  وب��اق��ي  العمومية  وال��م��ؤس��س��ات 
إلى  ل��ل��دول��ة،  المالية  للمراقبة  الخاضعة 
تثير  التي  المقاوالت  طلبات  على  الموافقة 
القوة القاهرة، بسبب إجراءات حالة الطوارئ 

والحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات 
أجل  االعتبار  بعين  األخ��ذ  دون  العمومية، 

سبعة أيام لتقديم طلباتها في الموضوع؛
3. إقرار تمديد اآلجال التعاقدية، بواسطة 
عقد ملحق، سواء بالنسبة لصفقات األشغال 
أو التوريدات أو الخدمات، وذلك في حدود 

مدة الطوارئ الصحية؛
4. دعوة أصحاب المشاريع كذلك، خالل 
عند  اللجوء  إل��ى  الصحية،  ال��ط��وارئ  فترة 
االقتضاء، إلى آليات تأجيل تنفيذ األشغال 
أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف 

أو إعادة استئناف الخدمة؛
مجال  في  المتدخلين  مختلف  تذكير   .5
الطلبيات العمومية بضرورة إعطاء األولوية، 
للتبادل  ال��ص��ح��ي��ة،  ال���ط���وارئ  ف��ت��رة  خ���الل 
اإللكتروني بجميع أشكاله، للوثائق المثبتة 

وللمستندات، بدال من الدعامات الورقية.

الصفقات العمومية: خمسه إجراءات لتجنيب 
المقاوالت غرامات التأخير في التنفيذ
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ال��م��غ��رب بجنوب  س���ف���ارة  ف��ن��دت 
إفريقيا، المزاعم الملفقة التي تروجها 
والتعاون  الدولية  العالقات  وزارة 
الجنوب إفريقية بشأن الوحدة الترابية 

للمملكة.
وزعته  بيان  في  السفارة،  وأك��دت 
على وس��ائ��ل اإلع���الم، اس��ت��ن��ادا الى 
حقائق قانونية وسياسية وتاريخية 
دامغة، األسس واألدلة والحقائق التي 
تثبت شرعية قضية الوحدة الترابية 

للمملكة.
بنقطة  نقطة  تفنيدها  خ��الل  وم��ن 
في  المتضمنة  الواهية،  االف��ت��راءات 
بيان عممته الوزارة الجنوب إفريقية، 
وكالة  نشرته  ك��ان��ت  م��ق��ال  على  ردا 
العربي لألنباء حول موقف  المغرب 
الصحراء  قضية  من  إفريقيا  جنوب 
المغربية، خالل إحاطة لألمانة العامة 
القضية،  هذه  بشأن  المتحدة  لألمم 
شددت السفارة المغربية على الطابع 
المجانب للصواب والمضلل وفي غير 
محله لما أدلت به جنوب إفريقيا حين 
ب«آخر  المغربية  الصحراء  وصفت 

مستعمرة في إفريقيا«.
وسجلت السفارة بأن األمر يتعلق 
حقيقة  م��ع  تماما  يتعارض  ب��ادع��اء 
األمور كما هي على األرض، وفق ما 
أكدته، وعلى مر سنين والى غاية اآلن 
األمم المتحدة التي تدير بشكل حصري 
ملف نزاع إقليمي مفتعل حول الوحدة 

الترابية للمغرب. 
ذكرت  القانوني،  المستوى  فعلى 
التمثيلية الدبلوماسية بأن حوالي 70 
ق��رارا لمجلس األم��ن وما ال يقل عن 
120 تقريرا لمختلف األمناء العامين 
لألمم المتحدة حول هذه القضية، ال 
تتضمن أي إشارة إلى كون الصحراء 
تعتبر  أو  محتلة«،  »أرض��ا  المغربية 
مشددة  احتالل«،  »قوة  بأنه  المغرب 
الجنوب  ال������وزارة  م��زاع��م  أن  ع��ل��ى 
تمثل  النقطة،  ه��ذه  بشأن  اإلفريقية 
سياسيا  رأي��������ا  واض��������ح  ب���ش���ك���ل 
أساس  ألي  ي��ف��ت��ق��د  وإي��دي��ول��وج��ي��ا 

قانوني.
األقاليم  أن  إلى  السفارة  وأش��ارت 

ال��دوام جزءا ال  الجنوبية ظلت على 
يتجزأ من التراب المغربي قبل الحقبة 
االستعمارية بكثير، مبرزة أن العديد 
القرنين  في  الموقعة  المعاهدات  من 
الثامن عشر والتاسع عشر تشهد على 
هذا الواقع الذي يبدو أنه يغيب عن 

أطراف تتعمد إغفال الحقائق.
التي  ال���دول���ي���ة  ال���ع���دل  ف��م��ح��ك��م��ة 
الجنوب  ال�����وزارة  ب��ه��ا  اس��ت��ش��ه��دت 
إفريقية، كانت أكدت، في رأي استشاري 
صدر في 16 أكتوبر 1975، أن جهة 
ال��ص��ح��راء ال��م��غ��رب��ي��ة ل��م ت��ك��ن إبان 
االستعمار اإلسباني عام 1884 »أرضا 
خالء«، مشددة على وجود روابط بيعة 

بين ملك المغرب وقبائل المنطقة.
وم���ن ج��ه��ة أخ����رى، أك���دت سفارة 
المغرب ببريتوريا أن التطور السياسي 
بشأن  المغرب  موقف  يقوي  للملف 
شرعية قضيته الوطنية، مضيفة أن 
غالبية دول العالم أعربت عن دعمها 
النزاع  هذا  لتسوية  المغرب  لجهود 
مبادرة  خالل  من  وخاصة  اإلقليمي، 
السيادة  ت���ح���ت  ال����ذات����ي  ال���ح���ك���م 

المغربية.
واعتبرت أن أولئك الذين يتجاهلون 
والقانونية  التاريخية  الحقائق  هذه 
المغربية  ل��ل��ص��ح��راء  وال��س��ي��اس��ي��ة 
يحاولون عبثا إعادة كتابة التاريخ من 

خالل رواية مضللة ال مستقبل لها.
وتابعت السفارة المغربية أن جنوب 
إفريقيا، باعتبارها عضوا منتخبا في 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عن 
منطقة إفريقيا، مدعوة إلى أن تكون 
اإلفريقية،  للمواقف  نقلها  في  وفية 
األعمى  االن��ح��ي��از  أن  ع��ل��ى  م��ش��ددة 
وانفصاليي  ال���ج���زائ���ر  ل���م���واق���ف 
قاصمة  يمثل ضربة  »البوليساريو«، 

لشرعية موقف من هذا القبيل.
وسجلت السفارة أن الريادة القارية، 
ت��ف��ق��د جوهرها  ال���ح���ال���ة،  ه����ذه  ف���ي 
وحيادها ومسؤوليتها، مشيرة إلى أن 
التدبير الحصري لهذا المسلسل من 
قبل األمم المتحدة تم التأكيد عليه من 
قبل االتحاد اإلفريقي، وفقا للقرار 693 
الصادر عن قمة االتحاد اإلفريقي التي 

في   2018 ي���ول���ي���وز  ف����ي  ع����ق����دت 
نواكشوط.

وبالعودة إلى التصريحات الواهية 
للوزارة الجنوب إفريقية حول عملية 
قضية  لتسوية  ك��خ��ي��ار  االس��ت��ف��ت��اء 
الصحراء المغربية، أكدت السفارة أن 
األمم المتحدة استبعدت هذا الخيار 

منذ عام 2001.
وأشارت التمثيلية الدبلوماسية إلى 
أن األمين العام األسبق لألمم المتحدة، 
كوفي عنان كان خلص، سنة 2000، 
إلى أن هذا الخيار غير قابل للتطبيق، 
ودع��ا األط���راف إل��ى العمل م��ن أجل 
التوصل إلى حل سياسي، مضيفة أن 
مجلس األمن، ومنذ ذلك التاريخ، دعا 
األطراف إلى العمل من أجل التوصل 

إلى حل سياسي مقبول لديها.
السفارة  الحظت  ذل��ك،  على  وبناء 
ق��رارات مجلس  أيا من  أن  المغربية 

األمن لم يشر إلى خيار االستفتاء على 
مدى السنوات ال�21 الماضية، مشددة 
على  تحافظ  المتحدة  األم��م  أن  على 
دعوة  خ��الل  من  المقاربة  ه��ذه  زخ��م 
األطراف، وتحديدا المغرب والجزائر 
وموريتانيا وانفصاليي »البوليساريو« 
إطار  ف��ي  المحادثات  مواصلة  ال��ى 
بهدف  لجنيف  المستديرة  الموائد 
واقعي  سياسي  ح��ل  إل��ى  ال��ت��وص��ل 
وع��م��ل��ي ودائ������م ي���ق���وم ع��ل��ى روح 

التوافق.
وتضيف السفارة أن جميع القرارات 
التي اعتمدت في هذا االتجاه، أكدت 
على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي 
وذي  جدي  كمخطط  المغرب،  قدمها 

مصداقية. 
األمن  مجلس  إحاطة  وبخصوص 
سجلت  المغربية،  ال��ص��ح��راء  ح��ول 
اقترحت  إفريقيا  جنوب  أن  السفارة 

ال  الصحافة  على  عناصر  م��ش��روع 
داخل  المباحثات  محتوى  يعكس 
المجلس، وهو األمر الذي رفضه كافة 
باقي األعضاء اآلخرين داخل الهيئة 
األممية، بمن فيهم العضوان اإلفريقيان 
اآلخران داخل مجلس األمن، وهو واقع 
من  حالة  ال��ى  إفريقيا  بجنوب  رم��ى 
ال��ع��زل��ة، م���ا اض��ط��ره��ا ال���ى سحب 

اقتراحها.
وخلصت السفارة إلى أنه بالنسبة 
للشعب المغربي، وإن لم ي ر ق ذلك 
ألعداء الوحدة الترابية للمملكة، فإن 
قضية الصحراء ليست مجرد بند على 
جدول أعمال مجلس األمن التابع لألمم 
المتحدة، ولكنها تمثل بالتأكيد ظلما 
ت��اري��خ��ي��ا ارت���ك���ب ف���ي ح��ق��ه خالل 
استرجاع وحدته الترابية. ثم إن لهذه 
بكرامته  ج��وه��ري  ارت��ب��اط  القضية 

وسيادته.

يف بيان وزعته على وسائل اإلعالم

سفارة المغرب بجنوب إفريقيا تدحض مزاعم بريتوريا 
بشأن الوحدة الترابية للمملكة

لوموند: الجزائر تعيش انتكاسة دبلوماسية بشأن الملف الليبي
أكدت صحيفة »لوموند« أن الجزائر 
الفيتو  س��ب��ب��ه��ا  ان��ت��ك��اس��ة  ت��ع��ي��ش 
وزير  لترشيح  المعارض  األمريكي 
خارجيتها األسبق، رمضان لعمامرة، 
لمنصب رئيس الوساطة األممية بشأن 

ليبيا.
وكتبت الصحيفة الفرنسية أن هذا 
بالنظر  أكثر »حدة«،  »االندحار« يعد 
إلى أن الدبلوماسية الجزائرية كانت 
ت��أم��ل م���ن خ���الل ه���ذا ال��م��ل��ف »في 
استعادة نوع من البريق الذي طال 

تواريه«.
وذكرت الصحيفة بأن منصب رئيس 
وساطة األمم المتحدة بشأن الملف 
الليبي، شاغر منذ استقالة اللبناني 
غ��س��ان س��الم��ة ب��ت��اري��خ 2 م���ارس 
عن  بعجزه  اإلق��رار  عقب  المنصرم، 
العسكرية  التدخالت  تصاعد  وق��ف 

األجنبية في الساحة الليبية.
وضمن مقال تحليلي تحت عنوان 
»الجزائر تعيش انتكاسة دبلوماسية 

تناولت  ال��ل��ي��ب��ي«،  ال��م��ل��ف  ب���ش���أن 
»لوموند«، بالتفصيل، األسباب الكامنة 
وراء هذا الفشل الذريع للدبلوماسية 

الجزائرية.
نقال عن جالل  »لوموند«  وأوردت 
ليبيا  في  المتخصص  الحرشاوي، 
ب��م��ع��ه��د ال���ع���الق���ات ال���دول���ي���ة في 
كلينجندايل )هولندا(، تأكيده أنه »كان 
هناك ن��وع م��ن ال��س��ذاج��ة م��ن طرف 
الجزائريين الذين كان بودهم أن ينظر 
إليهم في ظروف مثل هاته، كأفارقة 
من قبل ساكنة بلدان إفريقيا جنوب 
إفريقي،  اتحاد  في  لكن  الصحراء. 
حيث تم من جهة أخرى، إعادة اعتماد 
المغرب كعضو منذ بداية سنة 2017، 

ال يتم اعتبار الجزائريين كأفارقة«.
وحسب الصحيفة الفرنسية، يبدو 
أن المعطى الذي كان له تأثير أكبر 
ع��ل��ى واش��ن��ط��ن، ه��و ص��ع��وب��ة بقاء 
أي  الليبي،  ال��ن��زاع  ف��وق  ال��ج��زائ��ر 
بين  متساوية  مسافة  على  الوقوف 

الغرب )حكومة الوفاق الوطني لفايز 
خليفة  )المشير  وال��ش��رق  ال��س��راج( 

حفتر في بنغازي(.
وعلى أية حال -تضيف لوموند- 
يخلف  لعمامرة  ترشيح  فشل  »ف��إن 
على  العاصمة.  الجزائر  لدى  مرارة 
اع��ت��ب��ار أن���ه ي��ؤك��د ض��ع��ف الموقف 
تمني  كانت  التي  للجزائر،  الدولي 
النفس في استعادة شيء من بريق 
دب��ل��وم��اس��ي��ت��ه��ا ال��م��ح��م��وم��ة في 

سبعينيات القرن الماضي«.
وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن 
»وساطة أممية مرموقة كان من شأنها 
مساعدة النظام على تملك الرأي العام 
ال��وط��ن��ي م���ن ج���دي���د، ب��ع��د ال����دوار 
االحتجاجي الكبير لسنة 2019 حول 

الحراك«.
ترشيح  فشل  بعد  أن��ه  وأض��اف��ت 
نفسها  الجزائر  »وج��دت  العمامرة 
وحيدة، حيث لم يأت أحد لمساعدتها 

في وقت كانت فيه ضعيفة للغاية«.
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 األزمة األكثر خطورة منذ 
الحرب العالمية الثانية، أسوأ 
الكبير،  الكساد  منذ  اقتصادي  ركود 
االنهيار األشد منذ األزمة المالية لسنة 
يستحضر  الظرفية  ه��ذه  في   .2008
صناع القرار والخبراء االقتصاديون 
الحديث  التاريخ  في  حالكة  محطات 
وهم يسعون إليجاد أجوبة تكون على 
قدر الخطورة التي تكتسيها جائحة 
اعتماد  وبالتالي  ك��ورون��ا،  ف��ي��روس 
خيارات صعبة للحد من انعكاساتها 
الوخيمة سواء على البلدان المتقدمة 

أو النامية.
بعد  متعثر  اقتصاد  وط��أة  فتحت 
فرض حجر صحي على أزيد من نصف 
سكان العالم، يلتقي ممثلو السلطات 
العامة والشركات والمنظمات الدولية 
في واشنطن، لكن بشكل افتراضي هذه 
المرة، في إطار االجتماعات السنوية 
والبنك  ال���دول���ي  ال��ن��ق��د  ل��ص��ن��دوق 

الدولي.
وقالت كريستينا جورجييفا، المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي، عشية 

االجتماعات السنوية إن وباء كوفيد19 
»قلب نظامنا االجتماعي واالقتصادي 
رأسا على عقب وبمستويات لم يسبق 

لها مثيل«.
وأضافت أنه من الواضح في ضوء 
هذه األزمة أن النمو العالمي سيكون 
 ،2020 سنة  في  كبير  بشكل  سلبيا 
التوقعات  كانت  بعدما  أن��ه  مسجلة 
تشير قبل ثالثة أشهر فقط الى نمو 
من  أكثر  في  الفرد  دخل  في  إيجابي 
انقلب الوضع تماما في  160 دول��ة، 
الوقت الراهن حيث ستشهد أزيد من 
170 دولة حول العالم نموا سلبيا في 

دخل الفرد.
ومنذ ظهوره في الصين في دجنبر، 
أودى الوباء الذي اليوجد له عالج أو 
لقاح حتى هذه اللحظة، بحياة أزيد 
تجاوز  بينما  آالف شخص   105 من 
1.7 مليون.وتتعرض  عدد اإلصابات 
األنظمة الصحية لضغوط كبيرة، كما 
اإلغالق  من  بشدة  العمل  تأثر سوق 
المفاجئ لقطاعات كبيرة من االقتصاد 

للحد من انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة العمل الدولية من 
أن 1.25 مليار عامل معرضون لخطر 
التسريح أو خفض األجور، مشيرة الى 
أن 81 بالمئة من اليد العاملة النشيطة 
العالمية التي يبلغ عددها 3.3 مليار 
أو  الكلي  ب��اإلغ��الق  ت��أث��رت  شخص، 

الجزئي ألماكن العمل.
العالمية  المالية  األس��واق  وعانت 
وتقلبات  فادحة  خسائر  من  بدورها 
شديدة، حيث قام المستثمرون بسحب 
90 مليار دوالر من األسواق  حوالي 
الناشئة، وهو أكبر خروج لرأس المال 

على اإلطالق.
للنفط،  المنتجة  للبلدان  وبالنسبة 
ص��اح��ب األزم����ة ان��خ��ف��اض ح���اد في 
وخسرت  السنة.  بداية  منذ  األسعار 
20 دوالرا  اقتربت من  التي  األسعار 
للبرميل ثلثي قيمتها لتصل إلى أدنى 
تحت   ،2002 سنة  منذ  لها  مستوى 
تأثير صدمة مزدوجة ترتبط بالعرض 

والطلب.
الصحراء،  ج��ن��وب  إفريقيا  وف��ي 
تضرر النمو بشدة من تفشي الوباء 
الذي أدخل المنطقة في أول ركود لها 

منذ 25 عاما.
وترى المؤسسات الدولية، وبينها 
األمم المتحدة، بأن التحدي اليوم، في 
ظل هذه األزمة غير المسبوقة، يظل 
هو إنقاذ األرواح والحفاظ على سبل 
الفقيرة  البلدان  في  السيما  العيش، 

التي تدفع تكلفة أكبر.
وحذر األمين العام لألمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريس، من أن »التداعيات 
المترتبة عن هذه األزمة  االقتصادية 
يمكن أن تولد ضغوطا كبيرة، خاصة 
في المجتمعات الهشة والبلدان األقل 
بمرحلة  تمر  ال��ت��ي  تلك  وك���ذا  ن��م��وا 
مشتركة  جبهة  إلى  داعيا  انتقالية«، 
لوقف الوباء وتأثيره أيضا على السلم 

واألمن الدوليين.

وفقا لتقرير منظومة األمم المتحدة 
التنمية  تمويل  بشأن   2020 لسنة 
قبل ظهور جائحة  المستدامة، حتى 
ك��ورون��ا، ك��ان واح��د بين ك��ل خمسة 
ال��م��الي��ي��ن من  ب��ل��دان، ح��ي��ث يعيش 
الفقراء، مهدد بتراجع الدخل الفردي 
به أو بتسجيل ركود اقتصادي هذه 

السنة.
أن  ال��دول��ي  النقد  صندوق  وأعلن 
وضع قدرته اإلقراضية بقيمة تريليون 
دوالر رهن إشارة أعضائه. وقد توصل 
ط��ارئ من  تمويل  بطلبات  اآلن  حتى 
أزي���د م��ن 90 ب��ل��دا ع��ض��و، وه��و رقم 

قياسي.
عن  ال��دول��ي  البنك  أعلن  وب���دوره، 
لألزمة  لالستجابة  عمليات  إط���الق 
الصحية في أكثر من 65 بلدا، ووعد 
النطاق  واس���ع  اق��ت��ص��ادي  ببرنامج 
مدى  على  دوالر  مليار   160 بقيمة 

األشهر الخمسة عشر المقبلة.

األزمة األكثر خطورة منذ احلرب العاملية الثانية

تحت وطأة اقتصاد متعثر، العالم أمام خيارات صعبة

مجلس األمن الدولي، ومعه المجموعة الدولية، ال يكترثان بمناورات الجزائر 
بخصوص فتح قنصليات عامة في الصحراء المغربية

توصل مجلس األمن الدولي، بإحاطة من 
كتابة األمم المتحدة حول قضية الصحراء 
رقم  ال��ق��رار  ذل��ك  على  ينص  كما  المغربية، 
أكتوبر   30 ف���ي  ع��ل��ي��ه  ال��م��ص��ادق   ،2494

.2019
التي  الجزائر،  تتمناه  كانت  لما  وخالفا 
عبأت أتباعها وصحافتها الرسمية والتابعة 
لها، لم يكترث مجلس األمن الدولي، حسب 
المتحدة،  األم��م  ل��دى  دبلوماسية  م��ص��ادر 
بمناوراتها بخصوص فتح قنصليات عامة 
األمر  أن  معتبرا  المغربية،  الصحراء  في 
والقانون  تتوافق  بخطوات سيادية  يتعلق 
العالقات  إط��ار  في  تماما  وتندرج  الدولي، 

الثنائية بين المغرب وشركائه األفارقة.
الدولة  هي  كانت  الجزائر  فإن  وللتذكير، 
الوحيدة من بين 193 بلدا األعضاء باألمم 
المتحدة، التي أبدت موقفا من فتح قنصلية 
عامة التحاد القمر بالعيون، من خالل بيان 
عدواني، وفتح قنصلية عامة للكوت ديفوار 
ذات��ه��ا ح��د اس��ت��دع��اء سفيرها  ب��ال��م��دي��ن��ة 

بأبيدجان.
ويبدو هذا التجاهل من جانب مجلس األمن 
الدولي، الذي يظل الضامن الشرعي الوحيد 
أكثر  الدوليين،  واألمن  السلم  على  للحفاظ 
بروزا، السيما وأن تناسل البيانات الجزائرية 

ظل دائما يتحجج بالقانون الدولي.
لألمم  التنفيذية  الهيئة  ف��إن  وبالتالي، 
المتحدة، المستأمنة الوحيدة على الشرعية 
والواهي  المتهافت  الطابع  تبرز  الدولية، 

لحجج الجزائر.
وإضافة إلى الدول اإلفريقية العشرة التي 
بالصحراء  ل��ه��ا  ع��ام��ة  ق��ن��ص��ل��ي��ات  ف��ت��ح��ت 
أخرى  مناطق  من  بلدان  أعلنت  المغربية، 
بالجهة  قنصلية  مكاتب  فتح  نيتها  بالعالم 

قريبا، غير آبهة بمناورات الجزائر.
ال��ج��زائ��ر ع��ل��ى موقفها  وي��أت��ي إص����رار 
بخصوص قضية فتح قنصليات عامة، ليؤكد، 
مرة أخرى، أنها الطرف الرئيسي في النزاع 
اإلقليمي حول الصحراء المغربية، كما ظل 

المغرب يبرهن على ذلك باستمرار.
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ف��ي إط��ار م��ج��ه��ودات مجلس جهة 
مراكش أسفي لدعم وتخفيف العبء في 
األسر  ع��ل��ى  الصعبة  ال��ظ��رف��ي��ة  ه���ذه 
إلى  المجلس  المعوزة، بادر  والفئات 
تعبئة حوالي 16 مليون درهم عبارة 
عن مساعدات غذائية ستستفيد منها 
الفئات  م��ن  أس���رة  أل���ف   60 ح��وال��ي 

المعوزة بمختلف أقاليم الجهة.
كما عمل المجلس أيضا على تزويد 

الجهة  بأقاليم  المستشفيات  مختلف 
بأجهزة ومعدات طبية في إطار مواجهة 
فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 

.19
المعدات والتجهيزات الطبية التي 
سبعة  مبلغ  المجلس  ل��ه��ا  خ��ص��ص 
طبية،  أس���رة  شملت  دره���م  م��الي��ي��ن 
وأجهزة التنفس االصطناعي، ومعدات 
قاعات اإلنعاش، وأجهزة قياس الضغط، 

فضال عن المستلزمات الطبية األولية 
عن  ال��ع��بء  تخفيف  ف��ي  ال��م��س��اع��دة 
المستشفى الجامعي محمد السادس 
اإلقليمية  والمستشفيات  ب��م��راك��ش 

بسبب جائحة كورونا.
وكان مجلس جهة مراكش أسفي قد 
سارع منذ بداية شهر مارس المنصرم 
بالجهة  الطبية  ال��ط��واق��م  دع���م  إل���ى 
لفائدة  والوقاية  التعقيم  بمستلزمات 

المديرية الجهوية للصحة وكذا القيادة 
الجهوية للوقاية المدنية بجهة مراكش 
الذي  اإلجمالي  المبلغ  ليصل  أسفي، 
أسفي  مراكش  مجلس جهة  خصصه 
كورونا  ف��ي��روس  مخلفات  لمكافحة 

المستجد 23 مليون درهم.
كما سبق أن انخرط مجلس الجهة، 
في التعبئة الوطنية ضد وباء كورونا، 
جانب  إلى  مساهمته  من خالل  وذلك 

مليار  بمبلغ  المملكة  ج��ه��ات  ب��اق��ي 
المحدث  ونصف درهم في الصندوق 
سيساهم  حيث   ،19 كوفيد  لمواجهة 
مجلس جهة مراكش أسفي من ميزانيته 
الخاص  ال���ص���ن���دوق  ف���ي  ال���خ���اص���ة 
بمواجهة هذه الجائحة بمبلغ يربو على 
أربعة  على  م��وزع��ة  دره��م  مليون   50

أشطر برسم السنة المالية 2020.
< غلولو موالي عبد السالم 

لدعم وتخفيف العبء يف هذه الظرفية الصعبة

مجلس جهة مراكش أسفي يبادر إلى تعبئة حوالي 16 مليون درهم 
عبارة عن مساعدات غذائية

المنتجات الفالحية: عرض كاف ومتنوع بأثمنة مستقرة خالل شهر رمضان 
والصيد  ال��ف��الح��ة  وزارة   أك����دت 
والمياه  القروية  والتنمية  البحري 
والغابات، أن السوق الوطني سيزود 
بالتموين الكافي من المنتجات الفالحية 
والغذائية وأن األثمنة ستظل مستقرة 

خالل شهر رمضان.
وذكرت الوزارة، في بالغ صدر عقب 
اجتماع عزيز أخنوش بتقنية الفيديو 
عن بعد برئيس جامعة الغرف الفالحية، 
ال��ج��ه��وي��ة ورئيس  ال��غ��رف  ورؤس����اء 
الكونفدرالية المغربية للفالحة والتنمية 
الوضع  لتباحث  )كومادير(  القروية 
القطاع  مهنيي  أن  للقطاع،  ال��راه��ن 
يظلون معبئين لضمان العرض العادي 
والمنتظم للسوق خالل شهر رمضان، 
والذي عادة ما يكون مصحوبا بزيادة 
في الطلب على العديد من المنتجات 

الفالحية والغذائية.
سجلت  ب��ال��خ��ض��ر،  يتعلق  وف��ي��م��ا 
الوزارة أن تزويد السوق يستمر بشكل 
المبكرة،  المحاصيل  خ��الل  من  جيد 
سير  لحسن  اع��ت��ب��ارا  أن���ه،  موضحة 
برنامج توزيع زراعة الخضروات، فإن 
اإلنتاج من المحاصيل الشتوية يغطي 
شهري  خ��الل  االستهالك  احتياجات 
أبريل وماي، والذي يتزامن مع شهر 

رمضان.
وأكدت، في هذا الصدد، أن برنامج 
مستمر  الربيعية  ال��زراع��ات  ت��وزي��ع 
بوتيرة جيدة وبنسبة إنجاز بلغت 77 

في المائة إلى حدود اليوم.
أوضحت  الطماطم،  يخص  وفيما 

الوزارة أن اإلنتاج يغطي، إلى حد كبير، 
االحتياجات االستهالكية لشهر رمضان 
المقدرة ب� 90 ألف طن، مع وفرة تقدر 
ب��� 120 أل��ف ط��ن خ��الل ه��ذا الشهر. 
وبالنسبة للبصل، تتزامن هذه الفترة 
البصل  تسويق  بداية  مع  السنة  من 
بتزويد  م��ا سيسمح  وه��و  األخ��ض��ر، 
منتظم للسوق يغطي االحتياجات في 
هذا الشهر، والمقدرة بين 80 ألف و90 
ألف طن. كما تبين األسعار المطبقة في 

نهاية  منذ  بالتقسيط  البيع  مرحلة 
مارس، استقرارا في األسعار، في حدود 

4 دراهم.
باستثناء  أن��ه  ال����وزارة  وأض��اف��ت 
البرتقال، الذي ال تزال أسعاره مرتفعة 
الماضية،  السنة  مع  مقارنة  نسبيا 
والتي ترجع باألساس النخفاض إنتاج 
األخرى  ال��ف��واك��ه  تبقى  ال��ح��وام��ض، 
كالتفاح والموز متوفرة بمستوى جد 
مستقرة،  أسعار  ومستويات  مقبول 

من  المتنوع  العرض  أن  إل��ى  مشيرة 
الفترة  هذه  خالل  سيتوسع  الفواكه 
واألشهر المقبلة مع بدء إنتاج الفواكه 
والبطيخ  األحمر  والبطيخ  الحمراء 

والخوخ والبرقوق والمشمش.
الغذائية،  ال��ق��ط��ان��ي  وب��خ��ص��وص 
السوق  ت��زوي��د  أن  ال�����وزارة  سجلت 
الوطني يتم بشكل رئيسي بالمخزونات، 
التي تغطي بشكل كبير احتياجات شهر 
األكثر  القطاني  أن  رمضان، موضحة 

استهالكا خالل هذا الشهر، كالعدس 
استقرارها  على  تحافظ  والحمص، 

وبمستويات معقولة.
البالغ  أبرز  بالسكر،  وفيما يتعلق 
وضع  على  يحافظ  المنتوج  ه��ذا  أن 
مريح في المخزون، كما يسجل بداية 
جيدة لموسم السكر 2020، مضيفا أن 
المخزونات المتوفرة تغطي 3،5 أشهر 
من االستهالك، دون احتساب اإلنتاج 
الجاري لموسم السكر الحالي لسنة 

.2020
أما الزيوت الغذائية فتبين الحصيلة 
وفقا  الصناعي،  للنشاط  المتوقعة 
للوزارة، مستوى عاديا من العرض في 
المائدة  زي��وت  من  الوطنية  السوق 
النباتية لألشهر الثالثة المقبلة، بما 

في ذلك شهر رمضان.
ضمان  سيتم  للتمور،  وبالنسبة 
تزويد السوق الوطني بهذا المنتج ذي 
االستهالك الكبير خالل الشهر الكريم 
م��ن خ��الل م��خ��زون اإلن��ت��اج الوطني 
والواردات، علما أن معدل االستهالك 
خالل شهر رمضان يتراوح ما بين 35 
و40 ألف طن، وهي حاجيات ستغطيها 

المخزونات الحالية بشكل كبير.
المراقبة  أن  إل��ى  ال��ب��الغ  وخ��ل��ص 
إنجازها  يتم  التي  لألسعار  الدقيقة 
حاليا تبين أن األسعار ال تزال مضبوطة 
المعتادة، أي ما بين  في مستوياتها 
20 و40 درهما/كلغ بالنسبة لألصناف 
واألكثر  ال��م��ت��وس��ط��ة  ال���ج���ودة  ذات 

استهالكا.
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تركيب ممرات التعقيم بمداخل موانئ الصيد البحري بمنطقة الشمال والشمال الشرقي
المتوسطية  البحري  الصيد  غرفة  تعتزم 
تركيب ممرات التعقيم بكافة الموانئ المتواجدة 
العرائش  م��ن  الممتدة  ال��س��واح��ل  ط��ول  على 
بالبحر  السعيدية  إل��ى  األط��ل��س��ي  بالمحيط 

األبيض المتوسط.
وأعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطي، في 
التعقيم  م��م��رات  تركيب  أن  إخ��ب��اري��ة،  م��ذك��رة 
بالموانئ التي تقع ضمن نفوذها الترابي يروم 
البحارة  وحماية  اإلنتاج  استمرارية  ضمان 
المهنيين من أخطار الوباء، داعية المهنيين إلى 
المصالح  بتوجيهات  التام  االل��ت��زام  ض��رورة 

الرسمية بهذا الشأن.
ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق، ق��ام��ت ال��غ��رف��ة، السبت 
ميناء  بمدخل  للتعقيم  ممر  بتركيب  الماضي، 
الصيد البحري بطنجة، من أجل تعقيم جميع 
البحارة والمهنيين والوافدين على الميناء في 
فيروس  ضد  الوقائية  التدابير  سلسلة  إط��ار 
معقمات  وضع  سيتم  كما  المستجد،  كورونا 
األيدي بمرافق الميناء وتوفير أكياس بالستيكية 
لجمع النفايات، والتي ستوزع أيضا على مراكب 

الصيد.
وأش��ارت إلى أن هذا اإلج��راء ي��روم حماية 
المهنيين سواء كانوا بحارة أو مجهزين من 
تداعيات هذا الفيروس، مذكرة بأنه سبق وأن 
اتخذت بتنسيق مع السلطات المحلية إجراءات 
في السياق ذاته من قبيل توفير أجهزة لقياس 

حرارة كل الوافدين على الميناء.

وتابعت أن هذه التدابير تأتي في سياق تنفيذ 
تعليمات وزارة الصحة ووزارة الداخلية، قصد 
الصيد  بقطاع  اإلنتاجية  استمرارية  ضمان 
البحري، باعتباره من القطاعات المنتجة، وكذا 
لحماية الموارد البشرية من كل األخطار المتعلقة 

بهذا الفيروس.
الصيد  وغرفة  العمومية  السلطات  وكانت 

ضمان  ع��ل��ى  ع��م��ال  ق��د  المتوسطية  ال��ب��ح��ري 
األول  للبيع  الجملة  استمرارية خدمات سوق 
بالميناء، وداخل من خالل توفير مواد التعقيم 
التباعد  قواعد  وإق���رار  الوقائية  والكمامات 
االجتماعي ومسافة األمان داخل السوق، والقيام 
والتحسيس، وحفظ شروط  للتوعية  بحمالت 

ومعايير الصحية الموصى بها.

أكدت وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية 
ذات  المنتجات  أن  والغابات،  والمياه  القروية 
األصل الحيواني متوفرة بكميات كافية وبأسعار 

مستقرة خالل شهر رمضان األبرك. 
وذكرت ال��وزارة، في بالغ صدر عقب اجتماع 
برئيس  بعد  عن  الفيديو  بتقنية  أخنوش  عزيز 
جامعة الغرف الفالحية، ورؤساء الغرف الجهوية 
ورئيس الكونفدرالية المغربية للفالحة والتنمية 
القروية )كومادير( لتباحث الوضع الراهن للقطاع، 

الحليب  إنتاج  وح��دات  لمواصلة  اعتبارا  أن��ه 
السياق  من  الرغم  على  طبيعي  بشكل  نشاطها 
الحليب  كمية  ف��إن  ب��ال��ب��الد،  ال��ح��ال��ي  الصحي 
المبستر المنتج شهري ا تتجاوز الطلب، باإلضافة 
المعقم  الحليب  وإن��ت��اج  مخزون  مستوى  إل��ى 

.UHT
وأب��رزت ال��وزارة أنه من المتوقع أن يتجاوز 
اإلنتاج لشهر رمضان 110 مليون لتر، علما أن 
الطلب المتوقع هو 100 مليون لتر، مشيرة الى 

أنه بالنسبة لمشتقات الحليب، وخاصة الزبدة، 
1200 طن،  يبلغ  الشهري  االستهالك  معدل  فإن 
ويمكن أن يصل استهالك شهر رمضان إلى 1500 
هذه  تلبية  وستتم  المئة،  في   25 ب��زي��ادة  ط��ن، 
االحتياجات إلى حد كبير من خالل المخزونات 
ال��م��ح��ل��ي والزبدة  اإلن���ت���اج  م���ن  ت��ت��ك��ون  ال��ت��ي 

المستوردة.
الحمراء  اللحوم  كمية  فإن  للحوم،  وبالنسبة 
المتوفرة )البقر واألغنام والماعز( كافية لتغطية 
حاجيات االستهالك الوطني من هذه المنتجات 

خالل شهر رمضان.
أما فيما يخص اللحوم البيضاء، فيقدر العرض 
بأكثر من 50 ألف طن شهريا والبيض بنحو 600 
مليون بيضة. وهي مستويات تغطي بشكل كبير 

احتياجات االستهالك وبأسعار مستقرة.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن جميع مصالح 
الوزارة بالتنسيق مع الشركاء والمهنيين في هذا 
القطاع، تظل معبأة للتكيف مع الوضعية التي 
تفرضها حالة الطوارئ الصحية بالبالد للقضاء 

على جائحة كوفيد 19.
وأبرزت أن الهدف هو ضمان استمرارية النشاط 
للسوق  والمنتظم  ال��ع��ادي  والتزويد  الفالحي 
الوطني بالمنتجات الفالحية والغذائية، وخاصة 

خالل شهر رمضان المبارك.
المكتب  مصالح  ف��إن  ذات��ه  المصدر  وحسب 
الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 
)أونسا( تعمل على مضاعفة يقظتها وتظل معبأة 
الغذائية  ال��م��ن��ت��ج��ات  ج����ودة  م��راق��ب��ة  ل��ت��ع��زي��ز 

باألسواق.

رمضان.. المنتجات ذات األصل الحيواني متوفرة بكميات كافية 
وبأسعار مستقرة

وباء فيروس كورونا.. شارل 
ميشيل يدعو إلى شراكة 

أقوى مع إفريقيا

شارل  األوروب����ي،  المجلس  رئ��ي��س  دع��ا 
ميشيل، إلى شراكة أقوى مع إفريقيا بغية 
دعم القارة في حربها ضد جائحة فيروس 

كورونا المستجد وتداعياته االقتصادية.
وقال ميشيل خالل ندوة صحفية مشتركة 
األوروبية،  المفوضية  رئيسة  مع  جمعته 
أورس���وال ف��ون دي��ر الي���ن، ال��ت��ي ت��م خاللها 
لخروج  اإلع��الن عن خارطة طريق جماعية 
أوروبي تدريجي ومنسق من الحجر الصحي 
الشامل، »أود التأكيد على نقطة أساسية يجب 
أن تتيح تعبئتنا على نحو شامل وكامل: إنها 
أهمية شراكة أكثر قوة مع إفريقيا في هذا 
العالم  الظرف المطبوع باألزمة التي تطال 

بأسره، وليس جزءا منه فقط«.
أن��ه سيتم  أعلن  ال��ذي  ميشيل،  وأض��اف 
القمة  خ���الل  النقطة  ه���ذه  ع��ل��ى  االن��ك��ب��اب 
األوروبية المقبلة، التي ستعقد يوم 23 أبريل 
الجاري عن طريق تقنية الفيديو، »إننا نؤيد 
دعوة القادة األفارقة واألوروبيين إلى التعبئة 
من أجل دعم النظام الصحي اإلفريقي بشكل 

أكبر وتخفيف ديون بلدان القارة«.
وأوضح »سنرى كيف يمكن، على المدى 
استراتيجية  تحويل  والبعيد،  المتوسط 
على  وإقامتها  األوروبي-إفريقيا  االتحاد 
شراكة متكافئة، ومصلحة متبادلة، والرهان 
على االستثمارات االستراتيجية التي ينبغي 
الرقمية  األج��ن��دة  م��ع  متناغمة  ت��ك��ون  أن 

والصفقة الخضراء )غرين ديل(«.
وبالنسبة لرئيس المجلس األوروبي، فإن 
أزمة فيروس كورونا المستجد هاته ال يجب 
أن تنسي مسؤولية االتحاد األوروبي على 
الجهد  على  التأكيد  مع  الدولي،  المستوى 
على  السيما  االت��ح��اد،  يبذله  ال��ذي  الكبير 
أقرب  في  التوصل  المالي، قصد  المستوى 
العالجية  واالستجابة  اللقاحات  إلى  وقت 
المالئمة لهذا الفيروس، التي سيستفيد منها 
»العالم بأسره، وليس بعض البلدان أو جزء 

من العالم فقط«.
من جانبها، أعلنت السيدة فون دير الين 
أنها ستنظم مؤتمرا للمانحين عبر اإلنترنت، 
في 4 ماي المقبل، بغاية جمع األموال من 
لفيروس  وع��الج��ات  لقاح  عن  البحث  أج��ل 

كورونا المستجد.
وقالت رئيسة السلطة التنفيذية األوروبية 
إن اللقاح هو »أفضل فرصة جماعية لهزيمة 

الفيروس«.
وأضافت أن مؤتمر المانحين، الذي سيتم 
تنظيمه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 
»سيمكن من التطرق لقضية الخصاص في 
مبتكرة  حلول  وإيجاد  الفورية  التمويالت 

وعادلة«.

أعلنت وزارة االقتصاد األملانية، أن اقتصاد 
البالد الذي تأثر كثيرا بسبب تداعيات تفشي 
ركودا  يشهد  املستجد،  كورونا  فيروس  وب��اء 
أن  يتوقع  وال���ذي  املنصرم،  م��ارس  شهر  منذ 
يظل على ما هو عليه »إلى غاية منتصف العام 

اجلاري«.
ب���ي���ان بهذا  ف����ي  ال���������وزارة  وأوض����ح����ت 
اخلصوص أن »تراجع الطلب العاملي وتوقف 
ش��ب��ك��ات ال���ت���وزي���ع، وال��ت��غ��ي��رات ف���ي سلوك 

كبرى  ع��واق��ب  ل��ه��ا  وش��ك��وك��ه��م،  املستهلكني 
على  األول  يعد  الذي  األملاني«،  االقتصاد  على 

املستوى األوروبي.
وحسب املصدر ذاته، قدمت نحو 725 ألف 
بطالة  طلبات  البالد  أنحاء  جميع  في  شركة 
ج��زئ��ي��ة، ف��ي ت��زاي��د ع��ن رق��م 650 أل��ف شركة 

املسجل بتاريخ 6 أبريل اجلاري.
التي جرى  الربيع  وضمن توقعاته لفصل 
الدولي  النقد  ص��ن��دوق  رس��م  عنها،  اإلع���الن 

صورة قامتة لوضع االقتصاد العاملي عموما، 
واالقتصاد األملاني على وجه اخلصوص، حيث 
توقع أن يتراجع إجمالي الناجت الداخلي فيه 

بنحو 7 باملائة هذه السنة.
ووفقا للتوقعات املشتركة الصادرة عن أبرز 
مؤسستني اقتصاديتني أملانيتني، فإن اقتصاد 
املائة كمعدل  9،8 في  البالد سيتراجع بنسبة 
سنوي، خالل الفصل الثاني هذه السنة، وهو 

أمر لم يحصل أبدا في التاريخ احلديث.

أنها  أعلنت  قد  األملانية  احلكومة  وكانت 
تتوقع مليوني طلب بطالة جزئية، فيما اكتفت 
»عدد  اآلن عن  التوظيف باحلديث حتى  وكالة 
كبير أع��ل��ى« م��ن ذل���ك ال���ذي س��ج��ل ف��ي أزمة 

.2009
يشار إلى أن جميع املتاجر غير األساسية 
واملطاعم واحلانات مغلقة في البالد حتى 19 
املناسبات  من  كبير  عدد  إلغاء  مت  كما  أبريل، 
سعيا إلى إبطاء انتشار فيروس »كوفيد19-«.

االقتصاد األملاني يشهد ركودا يتوقع أن يستمر »حتى منتصف العام«

مال وأعمال
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العمل  القطري، تمديد  الوزراء  قرر مجلس 
»كورونا«  مكافحة جائحة  وإجراءات  بتدابير 
لمدة أسبوعين آخرين، ابتداء من يوم غد، على 
القرار  التخاذ  الوضع  تقييم  خاللها  يتم  أن 

المناسب.
وذكر مصدر رسمي قطري أن المجلس، الذي 
انعقد عبر تقنية االتصال المرئي، قرر استمرار 
وتدابير  إج��راءات  من  اتخاذه  تم  بما  العمل 
ومن  الجائحة،  مكافحة  سبيل  في  احترازية 
بينها على الخصوص، تقليص عدد العاملين 
المتواجدين بمقرات العمل وعدد ساعات العمل 
العام  القطاعين  ل��ف��ائ��دة  س��اع��ات  س��ت  ال���ى 
والخاص، واستمرار عقد جميع االجتماعات 
المنزلية  ال��خ��دم��ات  نظام  وإي��ق��اف  بعد،  ع��ن 
النظافة  ش���رك���ات  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��م��ؤق��ت��ة 

والضيافة.

أيضا  يستمر  أن��ه  ذات��ه  المصدر  وأض��اف 
العمل باالستثناءات التي كان أقرها المجلس 
العسكرية  القطاعات  تخص  والتي  قبل؛  من 
واألمنية والصحية، فيما لم يطرأ أي جديد على 
وضع اإلغ��الق ال��ذي يطال ع��ددا من المرافق 
والترفيهية  والثقافية  والرياضية  التعليمية 

والمساجد.
وكانت الحكومة القطرية قررت، في 18 مارس 
الماضي، تخويل 80 بالمئة من موظفي القطاع 
الحكومي إمكانية العمل عن بعد من منازلهم 
األح��وال«، على مدى  الطلب بحسب  »عند  أو 
بالنسبة  نفسه  األم��ر  تقر  أن  قبل  أسبوعين، 
للعاملين في القطاع الخاص لمن تسمح لهم 
طبيعة شغلهم العمل عن بعد، مستثنية في ذلك 

القطاعات العسكرية واألمنية والصحية.
يذكر أن السلطات القطرية كانت اعتمدت منذ 

بدء تسجيل أرقام اإلصابات المؤكدة بفيروس 
االحترازية  ال��ت��داب��ي��ر  م��ن  ح��زم��ة  »ك���ورون���ا« 
والوقائية والتحفيزية للقطاع االقتصادي، للحد 
والوقاية من انتشار الفيروس واحتواء تداعياته 
السلبية على االقتصاد، بدءا من إيقاف الدراسة 
والمواصالت العمومية وتعليق جميع األنشطة 
الى  الرياضية والثقافية والترفيهية، وصوال 
تعليق الصالة في المساجد، بما فيها صالة 
الجمعة، وإغالق محالت بيع التجزئة وفروع 
البنوك في المجمعات التجارية ومراكز التسوق 

باستثناء منافذ بيع األغذية والصيدليات.
لوزارة  بيان  آخ��ر  أن  ال��ى  وتجدر اإلش��ارة 
الصحة القطرية كشف عن تسجيل 283 حالة 
إصابة جديدة مؤكدة، ما يرفع عدد اإلصابات 
 406 تعافي  مع  حالة،   3711 ال��ى  البالد  في 

مصابين.

قطر تمدد العمل بتدابير وإجراءات مكافحة جائحة »كورونا«

أعلن الرئيس األمريكي السابق، 
باراك أوباما، رسميا دعمه لنائبه 
السابق والمرشح الديمقراطي جو 

الرئاسية  االنتخابات  في  بايدن 
األم��ري��ك��ي��ة ال��م��ق��رر إج���راؤه���ا في 

الثالث من نونبر القادم.

فيديو،  مقطع  في  أوباما،  وقال 
»أنا فخور للغاية بأن أدعم بايدن 
كرئيس للواليات المتحدة«، مشيرا 
إلى أن نائبه السابق »كان صديقا 
التي  ال��ص��ف��ات«  ك��ل  ول��دي��ه  مقربا 

تحتاجها بالده.
ودعا الرئيس األمريكي السابق 
الديمقراطيين إلى االصطفاف خلف 
في  موحدة  جبهة  وتشكيل  بايدن 
ترامب،  دونالد  الرئيس  مواجهة 

الطامح إلى الظفر بوالية ثانية.
ألوباما  نائبا  عمل  بايدن  وكان 
ط���وال ال��س��ن��وات ال��ث��م��ان��ي التي 

أمضاها في البيت األبيض.
ومن المتوقع اإلعالن رسميا عن 
لالنتخابات  ب��اي��دن  ج��و  ترشيح 
الرئاسية خالل مؤتمر ديمقراطي 

يعقد في 17 غشت القادم.
االنتخابية  ال��ح��م��ل��ة  وع��ل��ق��ت 
بسبب  منذ شهر  عمليا  األمريكية 
وباء كورونا، الذي وضع حدا لكل 
والتجمعات  االنتخابية  اللقاءات 

العامة.

الرئيس األمريكي السابق أوباما يعلن دعمه لبايدن 
في السباق نحو البيت األبيض

مبعوثو األمين العام لألمم المتحدة إلى الشرق األوسط يدعون إلى تخفيف 
حدة التوترات في المنطقة

دعا مبعوثو األمين العام لألمم 
المتحدة إلى الشرق األوسط، جميع 
العمل معا من أجل  إلى  األط��راف 
تخفيف حدة التوترات في المنطقة 
الحقيقية  المعركة  في  والتركيز 
»كوفيد  كورونا  فيروس  لمواجهة 

.-19
وذكر مبعوثو أنطونيو غوتيريس، 
ف��ي ن���داء م��ش��ت��رك، وزع���ه المركز 
اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة، 
العام  األمين  أطلقه  ال��ذي  بالنداء 
مارس   23 ف���ي  ال��م��ت��ح��دة  ل��الم��م 
الفوري  الوقف  أجل  من  الماضي 
إلطالق النار في جميع أنحاء العالم، 
المتحاربة  األط��راف  جميع  وحثه 
على ترك األعمال العدائية ووضع 
مشاعر عدم الثقة والعداوة جانبا 

وإسكات بنادقهم.
وسجلوا أن العديد من األطراف 
استجابت لهذا النداء ولكن اليزال 
هناك المزيد لترجمة هذه الكلمات 

إلى أفعال.
في  »الكثيرين  أن  البيان  وأب��رز 

الشرق األوسط عانوا من الصراعات 
والحرمان لفترة طويلة جدا وتتفاقم 
معاناتهم اآلن بسبب أزمة فيروس 
على  المحتملة  وآث��اره��ا  ك��ورون��ا 
المجال  ف����ي  ال���ط���وي���ل  ال����م����دى 
االج����ت����م����اع����ي واالق�����ت�����ص�����ادي 
والسياسي«، داعيا جميع األطراف 
ودون  نية  بحسن  المشاركة  إل��ى 
التفاوض على  شروط مسبقة في 
العدائية  ل��ألع��م��ال  ف����وري  وق���ف 
وقف  ع��ل��ى  وال��ح��ف��اظ  المستمرة 
الحالي ووضع وقف  النار  إطالق 
وشموال  ديمومة  أكثر  نار  إط��الق 
وال��ت��وص��ل ل��ح��ل��ول ط��وي��ل��ة األمد 
جميع  في  المستمرة  للصراعات 

أنحاء المنطقة.
وناشد البيان الجميع لممارسة 
النفس  ض��ب��ط  درج������ات  أق���ص���ى 
والعمل  التوترات  حدة  وتخفيف 
على حل الخالفات من خالل الحوار 
أو  ال��وس��اط��ة  أو  ال��ت��ف��اوض  أو 
الوسائل السلمية األخرى، مشددا 
على أهمية االمتناع عن أي أنشطة 

ال��م��زي��د من  إل���ى  ت���ؤدي  أن  يمكن 
التدهور في االستقرار واألمن في 

أي بلد أو في المنطقة ككل.
المتحدة  األم�����م  ب���ي���ان  وح����ث 
األطراف على التواصل عبر خطوط 
وإقليميا  محليا  والتعاون  النزاع 
السريع  االنتشار  لوقف  وعالميا 
للفيروس وتقاسم الموارد والسماح 
بالوصول إلى المرافق الطبية عند 
األطراف  جميع  مطالبا  الحاجة، 
المساعدات  وص�����ول  ب��ت��س��ه��ي��ل 
داخليا  النازحين  إل��ى  اإلنسانية 
والالجئين والمجتمعات المحاصرة 
الحرب  دم��رت��ه��م  ال��ذي��ن  وج��م��ي��ع 

والحرمان دون تحيز أو تمييز.
تسهيل  إل��ى  الجميع  دع��ا  كما 
العودة اآلمنة والطوعية والكريمة 
إلى  داخليا  والمشردين  لالجئين 
منازلهم من خالل إجراءات وتدابير 
عاجلة وفعالة وذات مغزى، مبرزا 
أهمية إيالء اهتمام خاص لمحنة 
المعتقلين والمخطوفين والمفقودين 
واإلفراج اإلنساني، ولحرية وصول 

ولخطوات  اإلنسانية  المنظمات 
كافية  طبية  رعاية  لضمان  عاجلة 
أماكن  جميع  في  وقائية  وتدابير 

االحتجاز.
كما طالب جميع الشركاء للعمل 
م���ع األم����م ال��م��ت��ح��دة ع��ل��ى خطط 
العاجلة  ال���دول���ي���ة  االس��ت��ج��اب��ة 
ال  إن��ه  التعافي، حيث  وإج���راءات 
يمكن ألي دولة أو منطقة أو مجتمع 
كورونا  فيروس  تحدي  يواجه  أن 
التضامن  ف��إن  وبالتالي  ل��وح��ده، 
مطلوب اليوم وسوف تكون هناك 

حاجة ماسة إليه غدا.
وقال مبعوثو األمم المتحدة إن 
فرق المنظمة ستواصل التركيز على 
وعلى  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
مساعدة جميع الجهود لالستجابة 
واالجتماعية  الصحية  للعواقب 
االقتصادية لألزمة، ودعم التعاون 
الشامل لمصلحة السالم ورفاهية 
الجميع والعمل بال هوادة لتسهيل 
وصول المساعدات اإلنسانية ألكثر 
الفئات ضعفا واالنخراط بحزم في 

تحقيق هذه األهداف.
وأكدوا أنه لن تنجح أي من هذه 
الجهود إذا لم يتم إسكات أسلحة 
أن  يجب  حيث  وال��ص��راع  الحرب 
تتنازل الحزبية والمصالح الضيقة 
الشعب،  ومصالح  األكبر  للقضية 
مجددين دعوة األمين العام لألمم 
المتحدة لجميع األطراف في الشرق 
المتحدة  األمم  مع  للعمل  األوسط 
للتركيز معا على المعركة الحقيقية 

في هذه الحياة.
ووقع النداء كل من غير بيدرسون 
العام  لألمين  ال��خ��اص  المبعوث 
ويان  سوريا،  إلى  المتحدة  لألمم 
لألمم  ال��خ��اص  المنسق  كوبيش 
المتحدة في لبنان، وجينين هينيس 
- بالسخارت مبعوثة األمين العام 
لألمم المتحدة في العراق، ومارتن 
جريفيث المبعوث الخاص لألمين 
اليمن،  إلى  المتحدة  لألمم  العام 
المنسق  م��الدي��ن��وف  ون��ي��ك��والي 
لعملية  المتحدة  ل��ألم��م  ال��خ��اص 

السالم في الشرق األوسط.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، عن 
بدء تنفيذ حجر صحي في 227 بلدة 
تقع في 58 محافظة اعتبارا من اليوم. 
وذكرت صحيفة »حرييت« أن الوزارة 
هذه  ف��ي  ال��ص��ح��ي  ال��ح��ج��ر  ستطبق 
المناطق في إطار اإلجراءات المتخذة 

لمكافحة تفشي فيروس »كورونا«.
قرارات  أن  الصحفية  وأوض��ح��ت 
الحجر الصحي المتعلقة بالقرى يتم 
اتخاذها من قبل اللجان الصحية العامة 
اإلداريين  المسؤولين  م��ن  بتوجيه 

المحليين في المحافظات والمناطق، 
ويتم تنفيذها بدقة.

مجموع  أن  ال����وزارة  بيان  وكشف 
يتم  حيث  المناطق  ه��ذه  في  السكان 
تطبيق إجراء الحجر الصحي يصل إلى 

251 ألف و726.
وكان وزير الصحة التركي فخر الدين 
قوجة أعلن، في وقت سابق اليوم، أن 
بفيروس  وف��اة   1518 أحصت  تركيا 
إصابة  و392  ألف  و69  »كوفيد19-« 

وأكثر من 5 آالف حالة شفاء.

تركيا.. فرض حجر صحي على أزيد من 200 
منطقة سكنية في 58 محافظة



alamal.almaghribiya01@gmail.com

< العدد: 327 
< 17 -  23  أبريل  2020 لسان حال حزب األمل

أسبوعية وطنية جامعة

13 قضايا المجتمع

كوفيد 19: إطالق التحاليل المخبرية الجزيئية بالمستشفى 
الجامعي لفاس

تم إطالق التحليل المخبري الجزيئي لكوفيد 
19 بالمركز االستشفائي الجامعي الحسن الثاني 
هذه  المركزية  إط��ار سياسة  في  وذل��ك  بفاس، 
الجهوية  ال��م��راك��ز  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل��ي��ة 

االستشفائية للمملكة.
وباتت المستشفيات الجامعية بالرباط، الدار 
البيضاء، مراكش، وجدة، أكادير وفاس، تتولى 
للحاالت  الفيروسي  التشخيص  خدمة  تقديم 
ال��م��ح��ت��م��ل��ة ل���إلص���اب���ة وال��م��خ��ال��ط��ي��ن وفق 
ق��ب��ل وزارة  ال��م��ع��ت��م��دة م���ن  ال���ب���روت���وك���والت 

الصحة.
المركزي  المختبر  مصلحة  رئ��ي��س  وق���ال 
للتحليالت بالمركز االستشفائي الجامعي لفاس، 
محمود مصطفى، في تصريح لوكالة المغرب 
العربي لألنباء، انه يتم القيام بفحص 120 عينة 
اإلصابة  تشخيص  مسلسل  إط��ار  ف��ي  يوميا 

بكوفيد 19.
وقال انه بمجرد وصول العينات على مستوى 
المختبر يتم تحويلها أوال نحو المنطقة الخاصة 
لحمض  النوعي  الكشف  عملية  لبدء  بكوفيد 
الريبونوكليك لفيروس كورونا المستجد، وهي 

العملية التي تستمر ثالث الى أربع ساعات.
وأضاف أن المركز يقوم بالتحليالت مرتين 
الى ثالث مرات في اليوم بما يسمح بالتعامل 
في  النتائج  وتقديم  الجهة  مرضى  جميع  مع 

أسرع وقت ممكن موضحا أن العينات األولى 
تصل حوالي الثامنة صباحا، والثانية حوالي 
الثالثة بعد الزوال، ثم ما بين 12 ليال والواحدة 

بعد منتصف الليل.
العينات  لفاس  االستشفائي  المركز  ويحلل 
الواردة من أقاليم وعماالت جهة فاس مكناس، 
عينات جهة  الى  باالضافة  مكناس،  باستثناء 

درعة تافياللت، باستثناء ورزازات وزاكورة.
وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب قد أعلن 
التحاليل  دائ���رة  وتوسيع  تنويع  سيتم  أن��ه 

المخبرية للكشف عن حاالت اإلصابة بفيروس 
كورونا المستجد، وفق استراتيجية وبروتوكول 
محددين استعدادا للخروج من العزلة الصحية 

وتقليص مدة ظهور النتائج.
ال��وزي��ر أن توسيع دائ��رة الكشف  وأوض��ح 
سيساهم في تحديد األشخاص الذين اكتسبوا 
ال��م��ن��اع��ة ب��ع��د ال��ت��ع��اف��ي، وت��ش��خ��ي��ص رقعة 
المواطنين المصابين مع توفير الدواء والعزلة 
الصحية، مشددا على ضرورة استمرار العزلة 

الصحية حسب التطور الوبائي في المغرب.

غادر شخصان متعافيان من فيروس كوفيد 19، 
المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس.

على  عمرهما  يبلغ  بسيدتين،  األم��ر  ويتعلق 
التوالي 45 و 65 سنة، تأكد شفاؤهما تماما، إثر 

سلسلة من التحليالت الطبية.
وعبرت السيدتان بالمناسبة عن شكرهما للفرق 
ومهنيتها  ال��م��س��ت��م��رة  تعبئتها  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي��ة 

وتفانيها.
وأعرب رئيس مصلحة أمراض الرئة بالمستشفى 
العسكري موالي اسماعيل، عزيز الورساني، في 
تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، عن سعادته 
باستعادة المريضتين لعافيتهما، بفضل تضافر 
أن  معتبرا  الطبية،  وشبه  الطبية  الفرق  جهود 
بالمستشفى  العاملين  تغمران  الحالتين  هاتين 
باألمل في تحقيق المزيد واالضطالع على أفضل 

وجه بمهامهم النبيلة.
التي  واالستباقية  ال��رائ��دة  التجربة  وسجل 
انخرطت فيها هذه الوحدة الطبية باشتراك مع 
مستشفى سيدي سعيد بمكناس، وذلك منذ وصول 

الطلبة المغاربة من مدينة ووهان الصينية.
العسكري  المستشفى  أن  الورساني  وأض��اف 
موالي اسماعيل بمكناس، على غرار باقي الوحدات 
مفتشية  م��ع  وبتنسيق  الوطني،  الصعيد  على 
مصلحة الطب العسكري، استقبل مرضى كوفيد 
19 وفق استراتيجية استباقية ومحددة بعنوان 
»مدار كوفيد« مشيرا الى أن المرضى يخضعون 
التحليالت  م���ن  وال���ع���دي���د  س��ري��ري��ة  ل��ف��ح��وص 

الطبية.
أمين  الكومندان  الطبيب  ع��رض  جهته،  وم��ن 

قسم  رئيس  واالنعاش،  التخدير  أستاذ  المقدم، 
بالمستشفى  الجراحية  الطبية  المستعجالت 
العسكري موالي اسماعيل، لمدار استقبال مرضى 
كوفيد 19، مسجال أنه بمجرد ولوج المستشفى، 
يقوم فريق مزود بجهاز قياس الحرارة، باألشعة 
ما تحت الحمراء، بأخذ حرارة المرضى الوافدين 

مع تزويدهم بكمامات خاصة.
تأتي عقب ذلك، حسب الطبيب، مرحلة الفحص 
السريري التي يتم القيام بها بعناية بالغة مرفوقة 
المرضى  استقبال  يتم  ثم  معمق  وبائي  ببحث 

المشتبه في إصابتهم في وحدات العزل.
المستقرة  الحالة  ذوي  المرضى  أن  وأوض��ح 

يستقبلون في غرف عادية بينما يتم الحاق الحاالت 
الحرجة بوحدات العناية المركزة وفق المعايير 

الدولية.
بالمستشفى  ال��وب��ائ��ي��ة  ال��وض��ع��ي��ة  وت��س��ج��ل 
العسكري موالي اسماعيل بمكناس سبع حاالت 

إصابة بكوفيد 19.

سيدتان متعافيتان من كوفيد 19 تغادران املستشفى العسكري مبكناس

بوالية  الشرطة  عناصر  متكنت 
محل  مالك  توقيف  من  مكناس،  أم��ن 
سنة،   50 العمر  م��ن  يبلغ  للخياطة 
وذلك لالشتباه في تورطه في صناعة 
وترويج كمامات واقية تفتقر ملعايير 

اجلودة الطبية.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن 
الوطني أنه جرى توقيف املشتبه فيه 
التي  امليدانية  املراقبة  خالل عمليات 
العمومية،  ال��ق��وة  عناصر  تباشرها 
ورشة  يستغل  أنه  تبني  بعدما  وذل��ك 

اخلياطة التي يديرها باملدينة القدمية 
مواد  باستعمال  كمامات  صناعة  في 
الضرورية  للمكونات  تفتقر  أول��ي��ة 
التي توفر احلماية من عدوى فيروس 
وذل�����ك بغرض  امل��س��ت��ج��د،  ك����ورون����ا 
ت��روي��ج��ه��ا ب��ش��ك��ل غ��ي��ر ق��ان��ون��ي في 

األسواق احمللية.
عملية  أن  إل����ى  ال���ب���الغ  وأش�����ار 
حجز  م��ن  مكنت  امل��ن��ج��زة  التفتيش 
250 وحدة من هذه الكمامات، فضال 
عن حجز ثالثة مطويات من األثواب 

املستعملة في هذا النشاط الذي يشكل 
تهديدا للصحة العامة.

ومت االحتفاظ باملشتبه فيه، وفق 
احلراسة  تدبير  حتت  ذات��ه،  املصدر 
ال��ن��ظ��ري��ة ره���ن إش����ارة ال��ب��ح��ث الذي 
تشرف عليه النيابة العامة املختصة، 
األمنية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��ت��واص��ل  ف��ي��م��ا 
امليدانية ملكافحة ترويج كل البضائع 
أن  شأنها  من  التي  التطهير  وم��واد 
العامة  ال��ص��ح��ة  ع��ل��ى  خ��ط��را  تشكل 

للمستهلكني.

توقيف مالك محل للخياطة يشتبه تورطه في صناعة وترويج كمامات واقية تفتقر ملعايير اجلودة الطبية

شهدت نسبة حوادث السير المسجلة بالمدار 
الحضري تراجعا كبيرا نسبته 79،59 في المائة 
منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ 

في المملكة.
وسجلت المديرية العامة لألمن الوطني، عبر 
صفحتها على الفايسبوك، 942 حادثة سير في 
الفترة ما بين 20 مارس و12 أبريل الجاري، مقابل 
السنة  م���ن  ال��ف��ت��رة  ن��ف��س  ف���ي  ح���ادث���ة   4616

الماضية.
هذه  ج��راء  الوفيات  أن  المديرية  وأوض��ح��ت 
الحوادث تراجعت بدورها بنسبة 65،52 في المائة 
خالل الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من 

السنة الماضية بتسجيل 20 وفاة )مقابل 58(.
وأضافت المديرية أن عدد المصابين بجروح 
بليغة خالل هذه الفترة بلغ 52 مقابل 249 جريحا 
خالل الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بتراجع 

نسبته 79،12 في المائة.
عدد  انخفاض  أي��ض��ا،  ذات���ه،  المصدر  وأب���رز 
الحوادث  هذه  ج��راء  طفيفة  بجروح  المصابين 
 1129 مجموعه  بما  المائة،  في   81،05 بنسبة 
م��ن السنة  ذات��ه��ا  ال��ف��ت��رة  5959 خ���الل  م��ق��اب��ل 

الماضية.

تراجع كبير في حوادث 
السير المسجلة بالمدار 

الحضري خالل فترة 
الطوارئ الصحية
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14 متفرقات

التضامــن الدولــي على الــمحك
 إغالق الحدود المشتركة حتى داخل 
الفضاء الواحد، سباق محموم القتناء 
المعدات الطبية ووسائل الحماية وإن 
اق��ت��ض��ى األم���ر ال����دوس ع��ل��ى قواعد 
المعامالت،  وأسس  الدولية  التجارة 
واقتصادية  مالية  سياسات  اعتماد 
المصلحة  الرئيس  موجهها  أحادية 
القطرية الصرفة.  هكذا ترتسم مالمح 
تعاطي البلدان األكثر »تقدما« في العالم 
م��ع ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، واض��ع��ة على 
الدولي«  »التضامن  مقوالت  المحك، 
والعمل االنساني المشترك« السيما في 

زمن الجوائح والكوارث الكبرى.
آليات  ال��ت��س��اؤل ح���ول  وي��س��ت��م��د 
المنتظم  أوج���ده���ا  ال��ت��ي  ال��ت��ض��ام��ن 
الظرفية  ف��ي ه���ذه  ال���دول���ي، الس��ي��م��ا 
البشرية،  تجتازها  التي  االستثنائية 
مشروعيته من طبيعة ردود الفعل التي 
الضيقة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ص��ال��ح  غلبت 
والحلول األحادية محجمة في الوقت 
اجتاحها  لبلدان  العون  مد  عن  ذات��ه 
الوباء واألدهى من ذلك سد األبواب في 

وجهها وتضييق الخناق عليها.
ولعل ما جرى ويجري في إيطاليا 
يقدم مثاال صارخا على هذا السلوك 
المستهجن الذي جعل شرائح واسعة 
جراء  ال��ن��ظ��ر،  تعيد  اإليطاليين  م��ن 
التي تجرعتها، في قناعاتها  المرارة 
بخصوص االنتماء إلى الفضاء األوربي 

»المشترك«.
الحال  واق����ع  ه���و  ه���ذا  ك���ان  وإذا 
االتحاد  ف��ي  ع��ض��وا  ل��ب��ل��د  بالنسبة 
األوروب������ي وج���د ن��ف��س��ه وح���ي���دا في 
مواجهة الوباء الفتاك، والزال يصارع 
من أجل إصدار »سندات اليورو« لتوفير 
التمويل الالزم لمواجهة تداعياته، فإن 
التساؤل يبدو أكثر إلحاحا بالنسبة 
للبلدان النامية والفقيرة التي تعاني 
أصال من هشاشة منظومتها الصحية 
وبينتها االقتصادية فضال عن افتقارها 

لوسائل التصدي للجائحة.
التقرير  ال��س��ي��اق،أك��د  ه���ذا  وف���ي 
آفاق االقتصاد  الفصلي األخير حول 
العالمي الذي صدر في واشنطن على 
للبنك  الربيعية  االجتماعات  هامش 
التي  الدولي  النقد  الدولي وصندوق 
بسبب  »افتراضيا«  السنة  هذه  تعقد 
متعدد  التعاون  أن  ك��ورون��ا،  جائحة 
األطراف يعد ضروريا للتصدي لألزمة 
المركبة الناجمة عن الوباء إذ باإلضافة 
والخبرة  ال���م���ع���دات  ت����ب����ادل  إل�����ى 
الرعاية  نظم  لتعزيز  المتخصصة 
القيام  يجب  العالم،  ح��ول  الصحية 
الغنية  للبلدان  يضمن  عالمي  بجهد 
والفقيرة على السواء الحصول على 
األدوية واللقاحات المطلوبة لفيروس 

كوفيد19- فور التوصل إليها.
وأبرز التقرير أن المجتمع الدولي 
إلى  الراهنة،  االزمة  مدعو، في ضوء 
تكثيف المساعدات المالية لكثير من 
الصاعدة  األس��������واق  اق����ت����ص����ادات 
واالقتصادات النامية والنظر في تأجيل 
بالنسبة  هيكلته  وإعادة  الدين  سداد 
للبلدان التي تواجه مدفوعات كبيرة 

لسداد ديونها.
ودعا إلى التفكير في إجراءات يمكن 
كهذه  أح��داث  تكرار  لمنع  اعتمادها 
الجائحة من قبيل تعزيز أمن الصحة 
من  معا  العالمي  واالقتصاد  العامة 
التحتية  البنية  في  تحسينات  خالل 
للصحة العامة العالمية و زيادة تبادل 
المعلومات عن األمراض المعدية غير 
المعتادة وتعزيز الطابع التلقائي لهذا 
التبادل، والتبكير في إجراء اختبارات 
الكشف عن الفيروس وتوسيع نطاقها، 
وبناء مخزون عالمي من معدات الوقاية 
الشخصية، ووضع بروتوكوالت تحظر 
القيود على التجارة في المستلزمات 

الضرورية.
وحذر تقرير مماثل أصدره صندوق 
النقد الدولي حول »االستقرار المالي 
العالمي« على خلفية أزمة كوفيد19- 
من أن اقتصادات األسواق الصاعدة 
العاصفة  يشبه  »ما  تواجه  والواعدة 
المكتملة«، حيث تعرضت ألعتى موجة 
خروج لتدفقات الحافظة على اإلطالق، 
سواء بالدوالر أو كنسبة من إجمالي 

ناتجها المحلي.
فقدان  ي���ؤدي  أن  ال��ت��ق��ري��ر  ورج���ح 
التمويل الخارجي للديون إلى فرض 
ضغوط على المقترضين األكثر اعتمادا 
من  مرتبة  واألق��ل  المالي  الرفع  على 
حيث الجدارة االئتمانية مع ما يترتب 
عن ذلك من زيادة عمليات إعادة هيكلة 

الديون.
حدة  من  التخفيف  أن  على  وش��دد 
على  وأض��راره��ا  كوفيد19-  ص��دم��ة 
االقتصاد العالمي والنظام المالي يمر 
أن  الى  مشيرا  الدولي،  التعاون  عبر 
البلدان التي تواجه األزمة المزدوجة 
المتمثلة في الصدمة الصحية وصدمة 
التي  كالبلدان   – الخارجي  التمويل 
أو  ال��خ��ارج��ي  التمويل  على  تعتمد 
تعاني  التي  األولية  للسلع  المصدرة 
قد   – السلع  ه��ذه  أسعار  تراجع  من 
تحتاج إلى مساعدات ثنائية أو متعددة 
األطراف لضمان عدم اإلضرار بإنفاقها 
التعديل  ع��م��ل��ي��ة  أث���ن���اء  ال��ص��ح��ي 

الصعبة.
المديرة  ال��س��ي��اق،دع��ت  ه��ذا  وف��ي 
العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس 
الثنائيين  ال��دائ��ن��ي��ن  ال��دول��ي  البنك 
الرسميين إلى تعليق مدفوعات الدين 
تحتل  التي  البلدان  على  المستحقة 
مرتبة أقل من الحد التشغيلي المقرر 
»المؤسسة  مساعدات  على  للحصول 
الدولية للتنمية« إذا طلبت هذه البلدان 
مهلة للسداد حتى تنتهي من معركتها 

مع جائحة فيروس كورونا.
ويقدم صندوق النقد الدولي دعما 
الموارد  خ��الل  من  األع��ض��اء  للبلدان 
تصل  وال��ت��ي  ال��غ��رض  لهذا  المتاحة 

قيمتها الى تريليون دوالر أمريكي.
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق 
على تخفيف فوري ألعباء خدمة ديون 
25 ب���ل���دا م����ن خ�����الل »ال���ص���ن���دوق 
االستئماني الحتواء الكوارث وتخفيف 
إطار  بعد تجديده في  الديون«  أعباء 
اس��ت��ج��اب��ة ال��ص��ن��دوق ال��رام��ي��ة إلى 
مساعدة البلدان األعضاء في التغلب 

على تأثير جائحة كوفيد19-.

االستئماني  الصندوق  ويتيح هذا 
منحا ألفقر البلدان األعضاء وأكثرها 
هشاشة من أجل سداد التزامات ديونها 
أشهر  الستة  تغطي  مبدئية  لفترة 
القادمة، كما سيساعدها على توجيه 
المزيد من مواردها المالية الشحيحة 
إلى جهود التعامل الطبي مع الطوارئ 
وغيرها من جهود اإلغاثة الضرورية.
ال���ص���ن���دوق  ي����وف����ر  أن  وي���م���ك���ن 
االستئماني الحتواء الكوارث وتخفيف 
أعباء الديون تخفيفا لخدمة الدين في 
دوالر  مليون   500 قدرها  نح  م  شكل 
أمريكي، بما في ذلك مبلغ 185 مليون 

المملكة  ب��ه  ت��ع��ه��دت  أم��ري��ك��ي  دوالر 
دوالر  مليون  و100  مؤخرا  المتحدة 
مقدمة من اليابان كموارد متاحة على 
الفور.كما أن هناك بلدان أخرى تقدم 
مساهمات في هذا الصدد، منها الصين 

وهولندا.
تداعيات  حول  تحليلي  مقال  وفي 
االزمة االقتصادية الناجمة عن جائحة 
بانجستو  إلكا  م��اري  نبهت  كورونا، 
سياسات  لشؤون  المنتدبة  المديرة 
التنمية والشراكات بالبنك الدولي الى 
أن البلدان األشد فقرا »لم تشهد بعد 
األزمة  تواجه  فهي  المخاطر.  أس��وأ 

أنظمتها  حاالتها:  أضعف  في  وه��ي 
الصحية هشة، وتفتقر إلى المستلزمات 
الطبية الحيوية، وأنظمتها االقتصادية 
أقل قدرة على المواجهة وتعتمد على 

التجارة اعتمادا كبيرا«.
واعتبرت أن هذه البلدان سرعان ما 
س��ت��ق��ع ف��ري��س��ة ل��ح��ص��ار م���ن جميع 
صحية،  ك����ارث����ة  وأي  ال���ج���ب���ه���ات، 
واقتصادية، واجتماعية ستحدث بها، 
سيتردد صداها في سائر العالم، فتزيد 
آمال  وتقوض  الفيروس،  انتشار  من 

االنتعاش االقتصادي العالمي.
وأكدت الخبيرة المالية الدولية أن 
من  الحد  على  البلدان  هذه  مساعدة 
القيم  تفرضه  أم���را  يعد  ل��م  ال��ض��رر 
األخالقية وحسب، بل يخدم مصلحة 
»خيارات  أن  موضحة  كذلك.  العالم 
اليوم  سنتخذها  ال��ت��ي  ال��س��ي��اس��ات 
ستخلف آثارا دائمة على قدرة البلدان 
النامية على التصدي لألزمة الصحية 

واالقتصادية«.
وسجلت في هذا السياق، أن الغالبية 
العظمى من البلدان تتخذ سياسات من 
القدرة  تقليص  إلى  ت��ؤدي  أن  شأنها 
على الحصول على المستلزمات الطبية 
وزعزعة استقرار أسواق األغذية، داعية 
منظم  نهج  اعتماد  ال��ى  المقابل  في 
احتياجات  وتلبية  اإلن��ت��اج  لتعزيز 
ال���ف���ئ���ات األش������د م���ع���ان���اة واألول������ى 

بالرعاية.
وأفادت بأن سبعة عشر بلدا من تلك 
اإلصابة  أع���داد  أع��ل��ى  سجلت  ال��ت��ي 
مراكز  تمثل  ب��ل��دان  ه��ي  ب��ال��ف��ي��روس 
حيوية لشبكة التجارة الدولية؛ األمر 
التداعيات  ت��ف��اق��م  إل���ى  ي���ؤدي  ال���ذي 
النامية،  ال��ب��ل��دان  على  االق��ت��ص��ادي��ة 
مشيرة الى أن الجائحة تسببت بالفعل 
في حدوث نقص عالمي في المستلزمات 
الطبية، كما أدى الحظر المتزايد على 
الصادرات إلى تفاقم االختناقات، ودفع 

األسعار إلى االرتفاع.
وكشفت قاعدة بيانات أنشأها البنك 
ال����دول����ي ح��دي��ث��ا ل��ت��ت��ب��ع آث�����ار تلك 
السياسات، وإبراز مدى المعاناة التي 
تواجهها البلدان النامية فيما يتعلق 
بالمستلزمات الطبية أن أعلى 20 بلدا 
اإلصابة  ح��االت  عدد  من حيث  ناميا 
بفيروس كورونا، يستمد 80 بالمائة 
من المنتجات الحيوية التي يحتاجها 
بلدان  خمس  من  الجائحة  لمواجهة 

فقط.

وأشارت إلى أن الحظر الحالي على 
إلى  ي��ؤدي  أن  م��ن شأنه  ال��ص��ادرات 
الطبية بنسبة  ارتفاع أسعار األقنعة 
تزيد على 20 بالمائة. وإذا تصاعدت 
حدة الحظر، فقد ترتفع األسعار بأكثر 

من 40بالمائة.
ومن المتوقع وفقا لقاعدة البيانات، 
حدوث نقص في األغذية، موضحة أنه 
على الرغم من أن سنة 2020 قد تشهد 
مستويات  في  مسبوق  غير  ارتفاعا 
إنتاج السلع الغذائية األساسية إال ان 
في  االن��ق��ط��اع  ع��ن  ينجم  ق��د  النقص 
سالسل التوريد، ونقص العمالة بسبب 
الشركات  ن��ش��اط  وت��ق��ل��ص  ال��م��رض، 
الصغرى والمتوسطة، التي قد يتعرض 

الكثير منها للتوقف كليا.
وعلى هامش االجتماعات الربيعية 
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
المنعقدة حاليا، افتراضيا، بالعاصمة 
 24 ال����  مجموعة  أك���دت  األم��ري��ك��ي��ة، 
بالشؤون  المعنية  الدولية  الحكومية 
النقدية والتنمية أن هناك حاجة ماسة 
الستجابة عالمية شاملة ومنسقة، تضم 
وصندوق  العالمية  الصحة  منظمة 
النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 
متعددة  التنمية  ب��ن��وك  م��ن  وغيرها 
األط�����راف، م��ن أج���ل ت��ع��زي��ز الجهود 
الجارية  األزمة  مع  للتعامل  الوطنية 

ودعم التعافي االقتصادي السريع.
ورح��ب كينيث أوف��وري-أت��ا، وزير 
ال��م��ال��ي��ة ف��ي غ��ان��ا، ف��ي ب��ي��ان باسم 
مصالح  ع��ن  ت��داف��ع  التي  المجموعة 
وأمريكا  إفريقيا  في  النامية  البلدان 
مجموعة  بالتزام  وآس��ي��ا،  الالتينية 
العالمي،  التنسيق  بتعزيز  العشرين 
الالزم  بالقدر  يكون  أن  يجب  »ال��ذي 
وحماية  ال��ج��ائ��ح��ة،  ه���ذه  لمكافحة 
والوظائف والدخول، وإحياء النشاط 
كل  في  الثقة  واستعادة  االقتصادي، 

البلدان«.
وأعربت المجموعة الدولية عن القلق 
الهائلة  إزاء اآلثار والتحديات  البالغ 
التي تواجهها بلدان األسواق الصاعدة 
المجتمع  داع��ي��ة  النامية،  وال��ب��ل��دان 
األطراف  متعددة  والمنظمات  الدولي 
واإلقليمية الى »االسترشاد بالممارسات 
االنسانية وااللتزام االخالقي واستخدام 
بأقصى  والفنية،  المالية  مساعداتها 
طاقة وعلى أساس واسع وعادل، لدعم 
خسارة  م��ن  الحد  على  البلدان  ه��ذه 

األرواح، والتصدي للجائحة«.

جائحة كورونا
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