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محاربة السكن غير الالئق.. 

المغرب يؤكد طموحه في البروز على 
الساحة الجيو-اقتصادية الدولية

السلطات السعودية تقرر إقامة موسم 
الحج لهذا العام بأعداد محدودة
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مكافحة اإلرهاب: الواليات المتحدة 
تنوه باستراتيجية المغرب

المجلس األعلى للحسابات يوصي 
بمقاربة متكاملة للتنمية البشرية 

تتجاوز هدف »اإلسكان«

البنك الدولي يمنح المغرب قرضا 
بقيمة 48 مليون دوالر للمساعدة 

على إدارة آثار جائحة كورونا

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح 
المغرب قرضا بقيمة 48 مليون دوالر للمساعدة على إدارة آثار 
جائحة كورونا، وذلك في وقت تتجه فيه المملكة إلى الخروج 

من تدابير الحجر الصحي الصارمة.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن تقديم هذا 
القرض يأتي في إطار برنامج جاري تنفيذه يرتبط بالنتائج 
المتحققة والذي تمت الموافقة عليه في سنة 2015 ويهدف 

إلى دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية.
وأش���ار البيان إل��ى أن��ه، وم��ن خ��ال إج���راء إع���ادة هيكلة 
13.01 مليون دوالر من  للمشروع، سيتم تقديم ما مجموعه 
األموال غير المنصرفة في إطار هذا البرنامج و35 مليون دوالر 
إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا 
قطاع  استجابة  لدعم  وذلك  الدولي،  البنك  لمجموعة  التابع 
طريق  عن  الفيروس  هذا  تفشي  لمواجهة  الحكومي  الصحة 

تقوية قدرات الوقاية والرصد والمراقبة وإدارة الحاالت.
المغرب  لدائرة  اإلقليمي  المدير  ل،  هنتش  جيسكو  وق��ال 
العربي بالبنك الدولي، إن »الحكومة اتخذت بالفعل خطوات 
مهمة الحتواء تفشي جائحة كورونا وتقليل األثر الواقع على 
القطاعات الحساسة واألسر األولى بالرعاية، مشيرا إلى أن 
مواصلة  المغرب ستتطلب  بها  يمر  التي  الحاسمة  المرحلة 
العمل بقوة على احتواء هذه الجائحة وتعبئة الموارد لتمويل 

التدابير الصحية.
وتابع » أننا نهدف، من خال المساندة الحالية، إلى توفير 
لديه  الفحص  قدرات  تعزيز  أجل  للمغرب من  موارد إضافية 

وتطوير حلول وقائية لمنع انتشار هذا الفيروس«.
وفي إطار عملية إعادة الهيكلة الحالية، جرى توسيع نطاق 
لتفشي  للتصدي  االستجابة  مكون  ليشمل  األصلي  البرنامج 
فيروس كورونا. وسيساعد تمويل البرنامج وفقا للنتائج على 
بذل جهود أكبر لترتيب أولويات ميزانية وزارة الصحة أثناء 
هذه األزمة وتعزيز جاهزية المستشفيات لمواجهة هذا الوضع 

الطارئ.
والمستلزمات  واألجهزة  األدوي��ة  ش��راء  البرنامج  ويمول 
الطبية. وباإلضافة إلى ذلك، سيساعد البرنامج على تمويل 
والمستشفيات  للمختبرات  والطبية  التقنية  األجهزة  شراء 
وزيادة  كورونا  بفيروس  المصابة  الحاالت  لعاج  المعتمدة 

قدرات الفحص وإدارة الحاالت.
هناك  البنك، ستكون  يضيف  الحرجة،  المرحلة  هذه  وفي 
حاجة إلى إجراء فحوصات شاملة خاصة بهذا الفيروس لضمان 
فتح  بإعادة  يسمح  مما  بسرعة،  الوبائي  المنحنى  تسطيح 

االقتصاد.
من جانبها، قالت فاطمة القادري، أخصائية الرعاية الصحية 
ومشار كة في رئاسة فريق العمل: »من خال الحزمة المخصصة، 
ستساعد مساندتنا في تمويل نحو ربع البرنامج الحكومي 
الخاص بإدارة اآلثار الناجمة عن هذه الجائحة. ومن خال 
تعزيز أنظمة مراقبة األمراض، يهدف البرنامج إلى الجمع بين 
اكتشاف حاالت اإلصابة الجديدة والتتبع النشط للمخالطين، 
الحجر  بعد  ما  مرحلة  في  األولوية  ذات  التدابير  من  وهما 

الصحي«.
مجال  في  أولى  أخصائية  دياك،  أيساتو  أبرزت  وبدورها 
الرعاية الصحية والمشار كة في رئاسة فريق العمل، أن قرض 
البنك الدولي سيوفر موارد إضافية ألجهزة األطقم الصحية 
وتدريبهم، مشيرة إلى أن »األطقم الصحية تقف في الخطوط 

األمامية في إدارة أزمة فيروس كورونا.
وسلط البنك الدولي الضوء على اإلدارة النموذجية لوباء 
كورونا من قبل المغرب، والذي يسجل اليوم أحد »أدنى معدالت 
اإلماتة في العالم« ونسبة تعافي تصل إلى 90 في المائة، مبرزا 
التزام السلطات العمومية »بمواصلة ضمان التتبع الصارم 

للوضع من خال تكثيف االختبارات«.
في  واشنطن،  ومقرها  الدولية،  المالية  المؤسسة  وذكرت 
تحليل نشرته بموقعها على األنترنيت أن »المغرب، وبعد أزيد 
أدنى  أحد  اليوم  يسجل  األزم��ة،  بداية  على  أشهر  ثاثة  من 
معدالت اإلماتة )عدد الوفيات مقارنة بإجمالي عدد اإلصابات( 
في العالم )أقل من 2.6 في المائة(، في حين بلغت نسبة التعافي 

بين المصابين 90 في المائة«.

خبير بيروفي: الجزائـر  اختلقت »البوليساريو« 
وجعلـت منهـا أداة لمعاكسة المغرب
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يشكل فيروس كورونا المستجد، الذي 
9 مايين شخص عبر  أص��اب أزي��د من 
الزائفة  العالم، مصدر سيل من األخبار 
التواصل  شبكات  على  بثها  يتم  التي 
االج��ت��م��اع��ي. ل��ذا ت��ق��وم وك��ال��ة المغرب 
الزائفة  األخ��ب��ار  بفرز  لألنباء  العربي 

والصحيحة من أجل تحسيس أفضل.
- إقالة المندوبين اإلقليميين للصحة 
منصبيهما.  من  والعرائش  بالقنيطرة 

خطأ
لهذه   2020 مرحبا  عملية  إل��غ��اء   -

السنة. خطأ
- الحانات والماهي والمطاعم التي 
تقدم العروض معنية باإلجراءات المتعلقة 
ضمن  الثانية  المرحلة  إل��ى  باالنتقال 
»مخطط تخفيف الحجر الصحي«. خطأ

- برمجة 30 رحلة جوية في الفترة ما 
بين 21 و27 يونيو الجاري إلعادة 4644 

مغربيا عالقا في 17 دولة. صحيح
- فعاليات البطولة الوطنية لكرة القدم 
وستبدأ  يوليوز،  نهاية  في  ستستأنف 

التداريب هذا األسبوع. صحيح
برنامجا  ب��ل��ورت  ال��ص��ح��ة  وزارة   -
متكاما يهدف إلى إعادة إطاق األنشطة 
الصحية بعد احتواء جائحة كوفيد19-. 

صحيح
العمومي  النقل  أنشطة  استئناف   -
للمسافرين والنقل السياحي ابتداء من 

25 يونيو. صحيح
االبتدائية  ال��م��م��ل��ك��ة،  م���ح���اك���م   -
واالس��ت��ئ��ن��اف��ي��ة، ب��ت��ت ع��ن ب��ع��د، ف��ي ما 
مجموعه 2523 قضية خال الفترة ما بين 

15 و19 يونيو الجاري. صحيح
فيروس  للكشف عن  متنقل  - مختبر 
كورونا المستجد )كوفيد19-( شرع في 
ت��ق��دي��م خ��دم��ات��ه ع��ل��ى م��س��ت��وى إقليم 

العرائش. صحيح

الصواب والخطأ 
بخصوص فيروس كورونا 

بالمغرب

قضاة  م��ن  ال��ع��دال��ة،  أس���رة  نظمت 
وعدول  محلفين  وخ��ب��راء  ومحامين 
من  وغ��ي��ره��م   ... قضائيين  وأع����وان 
المنتسبين للمهن المساعدة للقضاء، 
حملة للتبرع بالدم، وذلك بمقر محكمة 
االس��ت��ئ��ن��اف ب��أك��ادي��ر. وت��ن��درج هذه 
انضمام  إطار  اإلنسانية في  المبادرة 
الدائرة  صعيد  على  ال��ع��دال��ة،  أس���رة 
القضائية لمحكمة االستئناف بأكادير 
للحمات التضامنية للتبرع بالدم التي 
انخرط فيها على الصعيدين الوطني 
من  لمجموعة  المنتسبون  والمحلي، 
أسرة  مثل  األخ��رى  والوظائف  المهن 
 ... المساعدة  والقوات  الوطني  األمن 
المجتمع  م��ن��ظ��م��ات  إل�����ى  إض����اف����ة 

المدني.
لمحكمة  األول  ال���رئ���ي���س  وق�����ال 
االستئناف بأكادير، األستاذ عبد الله 
الجعفري، إن أسرة العدالة بهذه الدائرة 
في  ت��ش��ارك  أن  إال  أب��ت  االستئنافية 
الحمات الوطنية للتبرع بالدم، نظرا 
الحيوية،  المادة  لهذه  الباد  لحاجة 
االستثنائية  الظروف  خاصة في هذه 

التي تشهد مكافحة وباء كورونا.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب 

العربي لألنباء أن أسرة العدالة التابعة 
هذه  تعتبر  أكادير  استئنافية  لنفوذ 
عن  ،معربا  وطنيا«  »واجبا  المبادرة 
ام��ت��ن��ان��ه ل��ل��م��غ��رب ول��ل��م��غ��ارب��ة دوام 

ف��ي ظل  وال��ت��ق��دم،  السامة وال��رخ��اء 
القيادة الرشيدة لصاحب الجالة الملك 

محمد السادس.
ومن جهته، أشار الوكيل العام لدى 

محكمة االستئناف بأكادير، األستاذ عبد 
إلى أن هذه الحملة  الكريم الشافعي، 
المنظمة بتنسيق مع المركز الجهوي 
لتحاقن الدم، تؤكد بالملموس انخراط 
مكونات العدالة في مبادرات التضامن 
الفضيلة  لهذه  وتكريسهم  اإلنساني، 

االجتماعية واإلنسانية النبيلة.
وأوضح في تصريح مماثل أن هذا 
القضاء،  أس���رة  تستلهمه  التضامن 
وب��اق��ي م��ك��ون��ات ال��ع��دال��ة، م��ن القيم 
السامية التي يرعاها صاحب الجالة 
الملك محمد السادس الذي ما فتئ يضع 
صحة المواطن المغربي فوق كل أولوية 

واعتبار.
التضامنية،  الحملة  ه��ذه  أن  يذكر 
التي عرفت مشاركة وازن��ة س��واء من 
ال��م��ح��ام��ي��ن وفي  أو  ال��ق��ض��اة  ط���رف 
لدى  المحامين  هيئة  نقيب  مقدمتهم 
وكلميم  ب��أك��ادي��ر  االستئناف  محاكم 
والعيون، األستاذ حسن وهبي، لقيت 
تجاوبا منقطع النظير أيضا في صفوف 
ب��اق��ي ال��م��ن��ت��س��ب��ي��ن ل��ل��م��ه��ن األخ���رى 
المساعدة للعدالة وذلك على مستوى 
للدائرة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��م��ح��اك��م  ع���م���وم 

االستئنافية ألكادير.

أسرة العدالة بالدائرة االستئنافية ألكادير تنظم حملة للتبرع بالدم

محاربة السكن غير الالئق.. المجلس األعلى للحسابات يوصي 
بمقاربة متكاملة للتنمية البشرية تتجاوز هدف »اإلسكان«

الحكومة،  للحسابات  األعلى  المجلس  أوصى 
وخاصة الوزارة المكلفة بقطاع اإلسكان، باعتماد 
هدف  تتجاوز  البشرية  للتنمية  متكاملة  مقاربة 
»اإلسكان« لتشمل الجوانب االقتصادية واالجتماعية 

في مواقع االستقبال الجديدة.
وحسب عرض للمجلس تم تقديمه، خال اجتماع 
النواب،  بمجلس  العامة  المالية  مراقبة  لجنة 
جطو،  ادريس  للمجلس  األول  الرئيس  بحضور 
فإنه يتعين، وفق هذه المقاربة، توفير أنشطة مدرة 
الصناعي(  النشاط  ومناطق  )كالتجارة،  للدخل 
العامة  للخدمات  اإلمكان  قدر  المبكر  والتوفير 
التعليم  الجديدة، السيما  األحياء  في  االساسية 

والصحة والنقل واألمن.
وهمت توصيات المجلس، التي جاءت في ضوء 
بدون  مدن  برنامج  حول  الرقابية  مهمته  نتائج 
النجاح  فرص  أفضل  ضمان  أجل  ومن  صفيح، 
للبرامج العمومية المستقبلية في مجال محاربة 
السكن غير الائق، أيضا معاجلة بعض النقائص 
البرامج  ف��ي  الجيد  التحكم  دون  ت��ح��ول  ال��ت��ي 
العمومية، خاصة تلك المتعلقة بمحاربة السكن 

غير الائق، مثل مدن بدون صفيح.
وتتم هذه المعالجة، حسب المجلس، من خال 
ضمان ضبط عدد المستفيدين، مع تحديد معايير 
ووضع  موثوقة،  بيانات  وقاعدة  موحدة،  أهلية 

احترامه،  على  والحرص  واقعي  تمويل  مخطط 
فضا عن تصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغاله؛ 
واحترام آجال تنفيذ العمليات، مع تنسيق أفضل 
وأشمل لها؛ وضمان تنسيق أفضل للبرامج في 
شموليهتا، مع تحديد واضح لمسؤوليات مختلف 

المتدخلين.
ودعا المجلس األعلى للحسابات إلى العمل على 
تطوير العرض من خال تقديم حلول أكثر تنوعا 
في ما يخص منتجات السكن أو الدعم المالي، 
شرائح  احتياجات  تلبي  أن  شأنها  من  والتي 
مختلفة من األسر، وتأخذ بعين االعتبار إمكانياتها 

المالية الحقيقية.
من  أكبر  بقدر  التعامل  ض���رورة  على  وش��دد 
الصرامة مع مكافحة ظاهرة انتشار أحياء السكن 
المراقبة  آل��ي��ات  تعزيز  طريق  ع��ن  ال��ائ��ق،  غير 
القانوني  ال��م��س��ت��وى  ع��ل��ى  س��ي��م��ا  ال  وال������ردع، 
لترويج  المناسب  وال��ت��واص��ل  والتكنولوجي، 
مختلف عروض الدعم العمومي لمحاربة السكن 
غير الائق، وبالتالي وضع حد لانطباع السائد 
ب���أن االس��ت��ف��ادة م��ن المساعدة  ي��وح��ي  وال����ذي 
غير  بالسكن  قاطن  لك  مضمون  حق  العمومية 

الائق.
وتهدف المهمة الرقابية للمجلس على الخصوص 
البرلمانية من  األسئلة  الضوء على  إلى تسليط 

خال تقييم مختلف جوانب البرنامج وتصميمه 
تنفيذه،  ووسائل  ونتائجه  وتخطيطه  وبرمجته 

وكذا آثاره على السكان المستفيدين.
تصميم  تقييم  أيضا  المهمة  ه��ذه  وتتوخى 
البرنامج وتناسقه مع البرامج األخرى، وتحليل 
المعتمدة  التمويل  وخ��ط��ط  المالية  ال��وس��ائ��ل 
ومساءلة استدامتها، باإلضافة إلى تحليل وضعية 

العقار المخصص للبرنامج.
ففي ما يتعلق بأهمية البرنامج وأثره، سجل 
ويصعب  طموحة  البرنامج  أهداف  أن  المجلس 
الظاهرة، فضا عن  إلى تعقيد  بالنظر  تحقيقها 
لحاجيات  ال���م���ن���اس���ب���ة  غ���ي���ر  االس���ت���ج���اب���ات 

المستفيدين.
وب��خ��ص��وص وض��ع ت��ص��ور ال��ب��رن��ام��ج ومدى 
تناسقه، الحظ المجلس أن التدابير واإلجراءات 
غير كافية للسيطرة على انتشار أحياء الصفيح، 
مع عدم رسم حدود للبرنامج وضعف في ضبط 
مدخاته، واعتماد طرق تدخل تقليدية تفتقد إلى 

االبتكار، وهيمنة طريقة إعادة اإليواء.
أهم  فإن  البرنامج،  بنتائج  يتعلق  ما  في  أما 
الماحظات المسجلة من قبل المجلس تركزت حول 
تغييرات متكررة ألهداف البرنامج وعدم الوفاء 
بالمواعيد النهائية، وإعان »مدن بدون صفيح« 

دون استيفاء كل الشروط.

للتحاليل  م��ت��ن��ق��ل  م��خ��ت��ب��ر  ح���ط 
في  مختص  الجزيئية،  البيولوجية 
في  ال��رح��ال   ،19 كوفيد  ع��ن  الكشف 
بولمان حيث مكن من رفع وتيرة إجراء 
مكافحة  إطار  في  المخبرية  التحاليل 

الوباء.
وتندرج تعبئة هذا المختبر المتنقل 
في إطار التدابير الوقائية المتخذة من 
االق��ل��ي��م��ي��ة للصحة  ال��م��ن��دوب��ي��ة  ق��ب��ل 
ببولمان، بتنسيق مع المديرية الجهوية 
والسلطات  م��ك��ن��اس  ل��ف��اس  للصحة 
المحلية، قصد تقريب عمليات الكشف 

عن الفيروس من السكان.
 ،2020 يونيو  و21   18 بين  وم��ا 
استفاد 1290 شخصا من عملية الكشف 
حسب ما أفادت به المديرية الجهوية 
المندوبية  أن  سجلت  التي  للصحة 
االقليمية للصحة كثفت من الفحوصات 
من خال تعميمها على الفئات النشيطة 
وخصوصا التجار والصناع التقليديين 

والسائقين ومستخدمي األبناك.
وتم في هذا اإلطار إيفاد فرق لليقظة 
وأوطاط  ميسور  دوائ��ر  الى  الصحية 

الحاج وبولمان وإيموزار مرموشة.
وت��ك��ت��س��ي ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة، حسب 
اعتبار  على  خاصة  أهمية  المديرية، 
أنها مكنت من ولوج مختلف الجماعات 
النائية  ال��م��ن��اط��ق  ج��م��ي��ع  وت��غ��ط��ي��ة 
وبالتالي تخفيف العبء عن المختبرات 
الثابتة الموزعة على التراب الوطني.

تتوفر  مكناس  فاس  جهة  أن  يذكر 
على ثاثة مختبرات للكشف عن كوفيد 
المركز  ف���ي  م���ت���واج���دة  وه����ي   .19
بفاس  ال���ج���ام���ع���ي  االس���ت���ش���ف���ائ���ي 
والمستشفى االقليمي محمد الخامس 
بمكناس والمستشفى العسكري موالي 

اسماعيل بمكناس.
وقد تم تشخيص حالة إصابة وحيدة 
بكوفيد 19 على مستوى اقليم بولمان 

منذ ظهور الوباء.

مختبر متنقل لتحاليل كوفيد 19 يحط الرحال ببولمان
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مكافحة اإلرهاب: الواليات المتحدة تنوه باستراتيجية المغرب
األمريكية  الخارجية  وزارة  أش��ادت 
باستراتيجية المغرب لمكافحة اإلرهاب، 
»التعاون  الجديد  تقريرها  في  مبرزة 
الواليات  بين  األم��د«  وطويل  الوثيق 

المتحدة والمملكة في هذا المجال.
ونوه التقرير في نسخته لسنة 2019، 
في  ال��م��غ��رب  يبذلها  ال��ت��ي  ب��ال��ج��ه��ود 
 « أن  ال���ى  م��ش��ي��را  اإلره�����اب،  مكافحة 
ال����ح����ك����وم����ة ال���م���غ���رب���ي���ة واص����ل����ت 
لمحاربة  ال��ش��ام��ل��ة  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
اإلرهاب، والتي تتضمن إجراءات اليقظة 
األمنية، والتعاون واإلقليمي والدولي 

وسياسات لمكافحة التطرف«.
وجاء في التقرير » في سنة 2019، 
ف��ي مكافحة  ال��م��غ��رب  م��ك��ن��ت ج��ه��ود 
من  الحد  كبير، من  إلى حد  اإلره��اب، 
خطر األعمال اإلرهابية، وضاعفت عدد 
االعتقاالت مقارنة بسنة 2018«، مضيفا 
أن »قوات حفظ األمن، وخاصة المكتب 
سخرت  القضائية  لألبحاث  المركزي 
ال��م��ع��ل��وم��ات االس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة، وعمل 
الشرطة والتعاون مع الشركاء الدوليين 

للقيام بعمليات مكافحة اإلرهاب«.
وأفادت الخارجية االمريكية أنه » في 
سنة 2019، تحت قيادة وزارة الداخلية، 
واعتقلت  بقوة  األمن  قوات  استهدفت 
أزيد من 125 شخصا، مما أدى فعليا 
إلى تفكيك أزيد من 25 خلية إرهابية 

التخطيط  م��ن  األول����ى  ال��م��راح��ل  ف��ي 
لهجمات ضد سلسلة من األهداف، من 
ضمنها المباني العامة والشخصيات 
العمومية والمواقع السياحية »، مسجلة 
أنه« لم يتم اإلباغ عن أي حادث إرهابي 

في المغرب سنة 2019 ».
من جهة أخرى، أكد التقرير أن » أمن 
للسلطات  مطلقة  أولوية  ظل  الحدود 
المغربية«، منوها بشكل خاص بعمل 
السلطات على مستوى المطارات »التي 
تتوفر على قدرة ممتازة في الكشف عن 

الوثائق المزورة«.
ك��م��ا س��ل��ط ال��ت��ق��ري��ر ال���ض���وء على 
في  المغرب  ينهجها  التي  السياسة 
مجال مكافحة التطرف العنيف، مبرزا 
أن المملكة وضعت استراتيجية شمولية 
على  ترتكز  العنيف  التطرف  لمكافحة 
المجال  ضبط  م��ع  التطرف،  مكافحة 

الديني ».
وذكر أيضا أن المغرب يعد »حليفا 
رئيسيا من خارج الناتو«، مشيرا إلى 
األسد  تمرين  استضافت  المملكة  أن 
األفريقي السنوي وشاركت في تدريبات 

إقليمية متعددة األطراف.
وأورد تقرير الخارجية األمريكية في 
هذا الصدد، أن المغرب »يحافظ أيضا 
على تعاون وثيق مع شركائه األوروبيين 
وإسبانيا  وفرنسا  بلجيكا  وخاصة   -

- إلحباط التهديدات اإلرهابية المحتملة 
المملكة  أن  إل��ى  مشيرا  أوروب���ا«،  في 

تترأس حاليا الى جانب كندا، المنتدى 
اإلره��اب، فضا عن  لمكافحة  العالمي 

كونها »فاعا نشطا في التحالف العالمي 
ضد داعش«.

المساعدات  إن  بوه،  بالكاميرون مصطفى  المغرب  قال سفير 
الطبية المغربية الموجهة، بتعليمات سامية من صاحب الجالة 
الملك محمد السادس، للعديد من البلدان االفريقية من أجل مواكبتها 
في جهودها للتصدي لجائحة فيروس »كورونا«، تعكس مقاربة 
التضامن  على  المبنية  الملكية  الرؤية  من  المستمدة  المغرب 

والشراكة المتوازنة.
الصحيفة  ب��ه  خ��ص  حديث  ف��ي  المغربي  الدبلوماسي  وأك��د 
البلدان  تجاه  المغرب  »مقاربة  أن  »انتغراسيون«،  الكاميرونية 
اإلفريقية الشقيقة تندرج ضمن رؤية صاحب الجالة الملك محمد 
السادس، القائمة على المبادئ األساسية المتمثلة في التضامن 

والشراكة المتوازنة«.
وأضاف أن » المملكة المغربية، تحت قيادة جالة الملك، نصره 
بالمساعدة  الدوام متجاوبة عندما يتعلق األمر  الله، كانت على 
الوسائل  بجميع  الشقيقة،  االفريقية  البلدان  تجاه  والتضامن 

المتاحة«.
وقال ،إن إفريقيا ال تمثل فقط أولوية اقتصادية للمغرب، موضحا 
أن »صاحب الجالة الملك محمد السادس، منذ اعتائه العرش، لم 
يتوقف عن التأكيد على حقيقة انتمائنا إلى هذه األسرة اإلفريقية 

الكبيرة«.

من  جعلت  المغربية  الدبلوماسية  أن  أكد  السياق،  هذا  وفي 
افريقيا أولوية األولويات، وهي حاضرة في جميع المحافل الدولية 
ذات الطبيعة السياسية واالقتصادية والثقافية وغيرها، من أجل 

قارة يسودها السام واالستقرار ورفاهية شعوبها.
على  الملك  وجالة  المغرب  بريادة   « الصدد،  ه��ذا  في  وذك��ر 
المستوى الدولي، في ما يتعلق بالقضايا األساسية لإلنسانية، 
وخاصة بالنسبة إلفريقيا، من قبيل التغيرات المناخية والهجرة 

واألمن ومكافحة اإلرهاب«.
ويواجهها  نعيشها  التي  »األزم��ة  إن  المغربي  السفير  وق��ال 
المجتمع الدولي اليوم برمته، شكلت فرصة إلبراز القيم النبيلة 

وزخم التضامن والوعي بالمصير المشترك«.
وفي نفس السياق، أشار بوه إلى أن صاحب الجالة الملك محمد 
السادس كان قد دعا، في 13 أبريل الماضي، رؤساء الدول اإلفريقية 
للعمل سويا من أجل وضع إطار عملي لمواكبة البلدان األكثر ضعفا 

في تدبير التأثيرات الصحية واالقتصادية واالجتماعية للوباء.
وأوضح أن هذه المبادرة أراد من خالها جالة الملك ترسيخ 
نهج براغماتي موجه نحو العمل من أجل التخفيف قدر اإلمكان 
من تأثير »كوفيد 19 » وتداعياته االقتصادية واالجتماعية السلبية 

على بلدان وشعوب القارة.

المساعدة الطبية إلفريقيا:

 مقاربة المغرب مستمدة من رؤية ملكية قائمة على التضامن والشراكة المتوازنة

أكد رئيس مركز التفكير املكسيكي 
اليطيوي،  بادين  محمد  »جنماروك«، 
امللك  اجل���ال���ة  م���ب���ادرة ص��اح��ب  أن 
طبية  مساعدة  ملنح  السادس  محمد 
لدعمها  اإلفريقية  البلدان  من  للعديد 
في التصدي جلائحة كورونا، تكرس 
إفريقيا  خدمة  في  امللكية«  »ال��ري��ادة 
والتي تؤلف بني التضامن والتنمية.

التفكير،  م��رك��ز  رئ��ي��س  وأب�����رز 
العربي  امل��غ��رب  لوكالة  تصريح  ف��ي 
لألنباء، أن هذه املبادرة، التي تكرس 
الدولي  الصعيد  على  املغرب  إشعاع 
امللكية  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ووج���اه���ة 
البلدان  ب��ني  فعال  تضامن  أج��ل  م��ن 
للمقاربة  اإلفريقية، جتسد بعدا آخر 
 � جنوب  التعاون  مجال  في  املغربية 

جنوب«.

الدولية  ال��ع��اق��ات  أس��ت��اذ  وق���ال 
بويبا  مبدينة  األمريكتني  بجامعة 
قيادة  حتت  »املغرب،  إن  املكسيكية، 
جالة امللك، جعل من التعاون جنوب 
� جنوب واقعا«، مشيرا إلى أن مبادرة 
على  تبرهن  إفريقيا  جت��اه  اململكة 
أن »ارت��ب��اط��ه��ا ب��ال��ق��ارة ص���ادق وأن 

مشاريعها طموحة«.
أبحاث  م���رك���ز  رئ���ي���س  واع��ت��ب��ر 
العوملة، ومقره بويبا، أنه فضا عن 
املغرب  يعتمد  التي  الهجرة  قضية 
ب��ش��أن��ه��ا »س��ي��اس��ة من��وذج��ي��ة«، فإن 
»التي  ه��ات��ه،  اململكة  استراتيجية 
جتمع بني التضامن والتنمية، تكرس 
الدور الريادي لصاحب اجلالة امللك 
محمد السادس على مستوى القارة«. 
وشدد رئيس مركز التفكير »جنماروك« 

على أن االستراتيجية التي ينتهجها 
املغرب متعددة األبعاد، كونها تشمل 
والدينية،  االقتصادية  الدبلوماسية 
والتضامن،  األم��ن��ي  ال��ت��ع��اون  وك���ذا 
وباتت بذلك منوذجا للتعاون جنوب 

� جنوب.
الطبية  امل��س��اع��دة  ه���ذه  ومت��ك��ن 
والتي  افريقية،  بلدان  لعدة  املوجهة 
التي  املبادرة  إطار تفعيل  تندرج في 
الله،  أطلقها صاحب اجلالة، نصره 
في 13 أبريل 2020، باعتبارها نهجا 
العمل،  ن��ح��و  وم��وج��ه��ا  ب��راغ��م��ات��ي��ا 
لفائدة البلدان اإلفريقية الشقيقة، من 
تقاسم التجارب واملمارسات الفضلى 
ملواكبة  إط��ار عملي  إرس��اء  وتتوخى 
جهود هذه البلدان في مختلف مراحل 

تدبير اجلائحة.

مركز تفكير مكسيكي: المساعدة الطبية المغربية تكرس »الريادة الملكية« 
في خدمة إفريقيا
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أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، 
أضحت  بعد  عن  المحاكمة  أن  على 
بإطار  ت���ع���زي���زه  ي��ن��ب��غ��ي  م��ك��س��ب��ا 

قانوني.
وقال بنعبد القادر، في معرض رده 
بمجلس  م�����ح�����وري  س�������ؤال  ع���ل���ى 
المستشارين، إن النقاش الذي رافق 
موضوع المحاكمة عن بعد هو أمر » 
إيجابي »، مشيرا إلى أن العالم كله 
عاش األزمة المرتبطة بفيروس كورونا 
باتخاذ  وق��ام   )19 )كوفيد  المستجد 
تدابير استثنائية، بما فيها المحاكمة 

عن بعد.
وأب���رز أن��ه بفضل ه��ذه األزم���ة تم 
القيام بتفعيل هذه التجربة، مذكرا أنه 
في البداية وضعت حواسيب وتم في 
أن  ينبغي  أن��ه  على  االنتباه  بعد  ما 
تكون متصلة بشاشات كبرى من أجل 

توخي مبدأ العلنية في المحاكمة.
وبعد أن أوضح أنه في أي جلسة 
من جلسات المحاكمة عن بعد يقوم 
القاضي بسؤال المتهم عن موافقته 
أمام  المثول  ف��ي  التقنية  ه��ذه  على 
المحكمة وكذلك األمر بالنسبة للدفاع، 
أشار إلى أنه تم بفضل تقنية المحاكمة 
معتقا،   1370 عن  اإلف��راج  بعد  عن 
مسجا أن ترتيب الجلسات أمر تقرر 
من  المشكلة  الثاثية  ال��ل��ج��ان  فيه 
الرئيس األول للمحكمة والوكيل العام 
الدائرة  مستوى  على  والنقيب  بها 

القضائية.
من جهة أخرى، ذكر بنعبد القادر 
بأن الوزارة، في إطار االختصاصات 
التدبير  مجال  ف��ي  إليها  الموكولة 
منطلق  وم����ن  ل��ل��م��ح��اك��م،  اإلداري 
مسؤوليتها في ضمان األمن الصحي 
داخل المرافق القضائية وحماية كل 

المتقاضين والمرتفقين والقضاة وأطر 
وهيئات  الضبط  كتابة  وم��س��ؤول��ي 
الدفاع وكل من يتردد على المحاكم، 
أخذت عددا من التدابير في إطار من 
كافة  م����ع  وال���ت���ن���س���ي���ق  ال����ت����ش����اور 

الشركاء.
التعاون  ه����ذا  أن  إل����ى  وأش������ار 
معادلة  تحقيق  من  مكنا  والتنسيق 
صعبة تتمثل في تحقيق األمن الصحي 
لكل من يتردد على هذا المرفق، وفي 
تكريس  في  المساهمة  ذات��ه  الوقت 
األمن القضائي للمتقاضين والمرتفقين 

في إطار حالة الطوارئ الصحية.
واستعرض الوزير، بهذه المناسبة، 
جملة من اإلجراءات، من بينها تعليق 
المملكة،  محاكم  بمختلف  الجلسات 
والتبادل  الرقمية  الخدمات  وتعزيز 
الامادي للمساطر، ما مكن من تلبية 
الطلبات  م���ن  ل���ع���دد  واالس���ت���ج���اب���ة 
المتوصل بها عن بعد، والمتمثلة على 
طلبا  و323  ألفا   64 في  الخصوص 
للحصول على السجل التجاري تمت 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  ب��ع��د،  ع��ن  معالجتها 
المتقدم  األخرى  الطلبات  العديد من 
بها من قبل المواطنين )20 ألف و906 

طلبات للسجل العدلي (.
وأضاف أنه تم اتخاذ قرارات أخرى 
تتعلق بتدابير الوقاية وتنظيم العمل، 
لتعقيم  الدورية  التدخات  قبيل  من 
باإلضافة  بنياتها،  ومرافق  المحاكم 
إلى اتخاذ قرار اعتماد المحاكمة عن 
بعد من خال تقنية المناظرة المرئية 
والتي حققت نجاحا وكان بمثابة عامل 
في  الرقمي  التحول  وتيرة  لتسريع 

اإلدارة القضائية.
المتخذة  اإلج���راءات  وبخصوص 
أبرز  لنشاطها،  المحاكم  الستئناف 

في  مشتركة  خطة  هناك  بأن  الوزير 
المجلس  تضم  رباعية،  لجنة  إط��ار 
ورئاسة  القضائية  للسلطة  األع��ل��ى 
المحامين  وجمعيات  العامة  النيابة 
ووزارة العدل، حيث تم اتخاذ تدابير 
هذا  تمكين  أجل  من  مرحلية  بكيفية 
بكيفية  نشاطه  استعادة  من  المرفق 

عادية.

على صعيد آخر، شدد بنعبد القادر 
تنفيذ  في  منخرطة  ال��وزارة  أن  على 
وتقوم  الفساد  محاربة  استراتيجية 
بتحمل العديد من المشاريع المندرجة 
تنزيل  بينها  م��ن  اإلط�����ار،  ه���ذا  ف��ي 
تطبيقية الصندوق الذي يحقق مزيدا 
مختلف  في  والشفافية  الفعالية  من 
م��ح��اك��م ال��م��م��ل��ك��ة، وت��ن��ظ��ي��م دروس 

قواعد  مجال  ف��ي  تكوينية  ودورات 
ألطر  بالنسبة  العمومية  ال��ن��زاه��ة 

وموظفي الوزارة.
وخلص إلى أن وزارة العدل منخرطة 
في هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك 
مراجعات ستتم في مجموعة القانون 
الجنائي تهم تعزيز النزاهة في المرفق 

العمومي ومحاربة الفساد.

احملاكمة عن بعد أضحت مكسبا ينبغي تعزيزه بإطار قانوني

موقع إخباري برازيلي: المغرب نجح في إبقاء وباء 
كورونا تحت السيطرة

كتب الموقع اإلخباري البرازيلي »جي 1« أن المغرب 
السيطرة، وذلك  إبقاء وباء كورونا تحت  نجح في 
بفضل اإلجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ 

الصحية المعلنة.
وأضاف الموقع اإلخباري، الذي يتوفر على قاعدة 
قراء واسعة، أن »الوضع الوبائي في المغرب يوجد 
حاليا تحت السيطرة«، مسلطا الضوء على اإلجراءات 
للتصدي  الماضي  مارس  منذ  المتخذة  »الصارمة« 

للوباء.
وسجل أن »هناك حالة إصابة واحدة مؤكدة بين 
3500 نسمة في المغرب« وهو معدل منخفض  كل 

جدا مقارنة مع بلدان أخرى.
)35 سنة(،  لليليان حداد  1« شهادة  وأورد »جي 
وهي مواطنة برازيلية تقيم في مراكش منذ خمس 
سنوات، أشارت فيها إلى أن المغرب اتخذ العديد من 

على  السيطرة  من  مكنه  ما  االستباقية  اإلج��راءات 
الوباء.

وأوضحت أن اإلجراءات الصارمة المتخذة بفضل 
االستجابة الفورية للسلطات مكنت من السيطرة على 
الوباء، مشيرة إلى أنه بمباشرة تخفيف القيود »بدأ 

الوضع يعود إلى طبيعته«.
وأضافت »عندما فرضت المملكة الحجر لم يكن قد 
تم تسجيل حتى 20 حالة إصابة )...(. أشعر بأمان 

كبير هنا« في المغرب.
وذكرت وسيلة اإلعام البرازيلية أنه »بمجرد ظهور 
الوباء، أحدثت الحكومة صندوقا لتدبير أزمة كورونا، 
وعمدت إلى توسيع نطاق إجراء فحوصات الكشف 
عن كورونا وتسريع وتيرتها«، مشيرة إلى »أنه لم 
يسجل خصاص في األسرة بوحدات العناية المركزة، 

كما أن المنظومة الصحية صمدت« أمام الجائحة.
أبرزت الصحيفة التشيكية »تشيك ليدرز« 
محمد  الملك  ال��ج��ال��ة  ص��اح��ب  م��ب��ادرة  أن 
السادس لدعم دول إفريقية عديدة لمواجهة 
جائحة فيروس »كورونا« »تعكس قيم التضامن 

الحقيقية واألصيلة للمملكة«.
وأضافت الصحيفة، الواسعة االنتشار بكل 
من جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا، في مقال 
بعنوان »بمبادرة من ملك المغرب مساعدات 
طبية سخية للعديد من البلدان اإلفريقية«، أن 
الدعم الذي قدمه المغرب لدول إفريقية كثيرة 
بتعليمات سامية من صاحب الجالة الملك 
محمد السادس، »يعكس فعليا، وعلى أرض 
الواقع، قيم التضامن التي يبلورها المغرب 
في تعاونه مع دول القارة، التي ال يتخلى عنها 

أبدا بغض النظر عن الظرفية«.
وأكدت أن هذه المساعدات تأتي في إطار 
مبادرة عملية تجسد اإلرادة الملكية الهادفة 

إلى مواكبة هذه الدول ودعمها في جهودها 
لمكافحة وباء »كوفيد19-«، وتقاسم التجارب 
أمثل  تدبير  أج��ل  من  الجيدة  والممارسات 

لمختلف مراحل هذه الجائحة.
المملكة  التفاتة  عاليا  الصحيفة  وثمنت 
ومنح  اإلف��ري��ق��ي��ة  ال����دول  م��ن  الكثير  ت��ج��اه 
مساعدات تتألف من تجهيزات طبية ومعدات 
طرف  وم��ن  بالمغرب  تصنيعها  ت��م  وقائية 
مقاوالت مغربية طبقا لمعايير منظمة الصحة 
العالمية، مؤكدة أن »المبادرة النبيلة والعميقة 
األبعاد تبرز الدور الرائد الذي يقوم به صاحب 
تقوية  ف��ي  ال��س��ادس  محمد  الملك  الجالة 
المستوى  ع��ل��ى  ج��ن��وب-ج��ن��وب  ال��ت��ع��اون 
والسياسي،  واالج���ت���م���اع���ي  االق���ت���ص���ادي 
وخ��ص��وص��ا أواص����ر ال��ت��ع��اون ال��ت��ي تجمع 
الشقيقة  اإلفريقية  بالدول  المغربية  المملكة 

والصديقة«.

صحيفة تشيكية : مبادرة جاللة الملك لدعم 
الدول اإلفريقية لمواجهة »كورونا« تعكس قيم 

التضامن الحقيقية

وزير العدل
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أن  البرازيلي-اإلفريقي  المعهد  أكد 
المساعدات الطبية المغربية، الممنوحة 
للعديد من البلدان اإلفريقية لمواكبتها 
ف��ي ج��ه��ود ال��ت��ص��دي ل��وب��اء كورونا، 
تكرس مجددا ريادة المملكة في مجال 

تعزيز االندماج اإلفريقي.
البرازيلي  ال��م��ع��ه��د  رئ��ي��س  وق����ال 
في  مونتي،  بوسكو  ج��واو  اإلفريقي، 
حديث لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
إن »مبادرة المغرب تكتسي أهمية كبرى 
األطراف  المتعدد  المستويين  على 
وال��ث��ن��ائ��ي، وم���ن ش���أن ه���ذا العمل 
التضامني توطيد وتكريس دور المغرب 
االندماج  ت��ع��زي��ز  م��ج��ال  ف���ي  ك���رائ���د 

اإلفريقي«.
أن  البرازيلي  األك��ادي��م��ي  وأض���اف 
»ريادة المملكة تتعزز باستمرار، السيما 
االتحاد  إل����ى  ال��م��م��ل��ك��ة  ع�����ودة  ب��ع��د 
المغرب  أن  إل��ى  مشيرا  اإلف��ري��ق��ي«، 
أضحى »فاعا« في تعزيز التعاون بين 
دبلوماسيته  اإلفريقية بفضل  البلدان 
»بهدف  وذل���ك  المستقر،  واق��ت��ص��اده 
األفارقة  أشقائه  مع  العاقات  توطيد 
على  ال��ف��وارق  تقليص  على  والعمل 

مستوى القارة«.
ويرى بوسكو مونتي، المنسق العام 
لمنتدى البرازيل وإفريقيا، أن المغرب 
يعمل على إيجاد حلول للتحديات التي 
بلدان  مع  بتنسيق  إفريقيا  تعترض 

القارة.
الخبير  ذك����ر  ال���ص���دد،  ه����ذا  وف����ي 
البرازيلي بدعوة صاحب الجالة الملك 
محمد السادس إطاق مبادرة لرؤساء 

ال���دول اإلف��ري��ق��ي��ة ت���روم إرس���اء إطار 
عملياتي بهدف مواكبة البلدان اإلفريقية 
لجائحة  تدبيرها  مراحل  مختلف  في 
كورونا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة 
تعطي زخما جديدا للتعاون اإلفريقي 
أيضا  بل  للوباء،  للتصدي  فقط  ليس 
سيما  ال  ال��ت��ح��دي��ات  ب��اق��ي  لمواجهة 

االقتصادية منها.
وسجل أن مقاربة جالة الملك، التي 
تنسجم مع توصيات منظمة الصحة 
العالمية واالتحاد اإلفريقي، تقوم على 
فهم حجم الوباء وتداعياته، واعتماد 
س��ي��اس��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ق��ارة بهذا 

الشأن.
هذه  أن  مونتي  بوسكو  وأض���اف 
المقاربة »تسهم رغم كونها قارية في 
البلدان  لمساعدة  ال��دول��ي��ة  ال��ج��ه��ود 
النامية على تعزيز التضامن في إطار 

األجندة الدولية«.
وشدد على أن »لدى القارة اإلفريقية، 
أكثر من أي وقت مضى، الفرصة لبلورة 
استجابة جماعية للتحديات الكبرى«، 
مشيرا إلى أن االتحاد اإلفريقي بلور 
لوباء  للتصدي  ق��اري��ة  استراتيجية 
كورونا من خال توحيد الجهود وتبادل 
االفريقي  المركز  إط��ار  ف��ي  الخبرات 
والوقاية  األم����راض  ع��ل��ى  للسيطرة 

منها.
ويرى بوسكو مونتي أن المساعدات 
اإلنسانية تكتسي، في الظروف الصعبة 
األوبئة  بتفشي  المتسمة  تلك  مثل 
في  بالغة  أهمية  الصحية،  واألزم��ات 

التخفيف من األضرار.

على  البرازيلي  األك��ادي��م��ي  وش��دد 
ضرورة أن يتجاوز التعاون جنوب - 
على  استجابات  مجرد  كونه  جنوب 
القصير، ألن مبادرات من هذا  المدى 
نقاط  ب��رأي��ه،  تشكل،  أن  يجب  ال��ن��وع 
انطاق لعاقات أوسع، مشيرا إلى أن 

الهدف هو إرساء شراكة أكثر استدامة 
وأوسع نطاقا لتحقيق التنمية المشتركة 

وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات.
في  التضامني  العمل  هذا  ويندرج 
إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها جالة 
الملك في 13 أبريل 2020، باعتبارها 

نهجا براغماتيا وموجها نحو العمل، 
الشقيقة.  اإلفريقية  ال��ب��ل��دان  لفائدة 
وتمكن هذه المبادرة من تقاسم التجارب 
والممارسات الفضلى وتتوخى إرساء 
إطار عملي لمواكبة جهود هذه البلدان 

في مختلف مراحل تدبير الجائحة.

املعهد البرازيلي اإلفريقي: املساعدات الطبية املغربية للبلدان اإلفريقية 
تكرس ريادة اململكة في مجال تعزيز االندماج القاري

السلطات السعودية تقرر إقامة موسم الحج 
لهذا العام بأعداد محدودة

أداء  يقتصر  أن  السعودية  السلطات  ق��ررت 
مناسك الحج لهذا العام )1441 ه( على أعداد 
محدودة من مختلف الجنسيات من الموجودين 

داخل المملكة.
وجاء في بيان لوزارة الحج بالمملكة العربية 
السعودية أنه »في ظل إستمرار جائحة كورونا، 
وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود 
وازدياد  العالم،  دول  بين  والتنقات  البشرية، 
معدالت اإلصابات عالميا، فقد تقرر إقامة حج 
هذا العام 1441ه� بأعداد محدودة جدا للراغبين 
في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من 
على  حرصا  وذلك  المملكة،  داخل  الموجودين 
يحقق  وبما  آمن صحيا  بشكل  الشعيرة  إقامة 
الازم  االجتماعي  والتباعد  الوقاية  متطلبات 
لضمان سامة اإلنسان وحمايته من مهددات هذه 

الجائحة«.
أيضا  يأتي  اإلج���راء  ه��ذا  أن  البيان  وت��اب��ع 
»تحقيقا لمقاصد الشريعة اإلسامية في حفظ 
النفس البشرية«، الفتا إلى أنه تم اتخاذ القرار 

»بناء على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة 
حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر 
اللقاح والعاج للمصابين بعدوى الفيروس حول 
العالمي،  الصحي  األمن  على  وللحفاظ  العالم 
معظم  في  اإلص��اب��ات  معدل  ارتفاع  مع  خاصة 
الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز 
تفشي  ولخطورة  العالمية،  الصحية  األبحاث 
العدوى واإلصابة في التجمعات البشرية التي 

يصعب توفير التباعد اآلمن بين أفرادها«.
العربية  المملكة   « أن  إل��ى  البيان  وخلص 
على  الدائم  حرصها  من  وانطاقا  السعودية، 
الله الحرام وزوار مسجد  تمكين ضيوف بيت 
المصطفى صلى لله عليه وسلم من أداء مناسك 
الحج والعمرة في أمن وصحة وسامة، حرصت 
كورونا،  بفيروس  اإلص��اب��ات  ظهور  ب��دء  منذ 
وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ 
اإلجراءات االحترازية لحماية ضيوف الرحمن، 
بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين 

المتواجدين في األراضي المقدسة«.

بمبادرة  العالمية  الصحة  منظمة  أش��ادت 
صاحب الجالة الملك محمد السادس المتعلقة 
بمنح مساعدات طبية للبلدان اإلفريقية، حيث 
»الذي  السخي،  الخيري  العمل  بهذا  رحبت 
للتضامن  وملموسا  أصيا  تمظهرا  يشكل 
اإلقليمي« في مكافحة جائحة فيروس »كوفيد-

.»19
وأكدت الوكالة األممية في مذكرة وجهتها 
إلى بعثة المملكة بجنيف »أن سخاء صاحب 
في  المتمثل  السادس،  محمد  الملك  الجالة 
إرسال مساعدات طبية إلى مجموعة من الدول 
في المنطقة اإلفريقية، قصد دعم جهودها في 
أصيا  تمظهرا  يشكل  كوفيد19-،  محاربة 
وملموسا للتضامن اإلقليمي، المندرج في إطار 
إليه  تدعو  فتئت  ما  الذي  العالمي  التضامن 

منظمة الصحة العالمية«.
وقالت منظمة الصحة العالمية »إننا نحتاج 
التهديد  لهذا  العالمي  التصدي  سياق  ف��ي 
المشترك إلى بعضنا البعض«، معربة عن عميق 
امتنانها لجالة الملك على هذه البادرة الكريمة 
التي تشهد -تضيف المنظمة- على »تشبث« 
جالته ب� »المبادرة الملكية البراغماتية األخرى 
الموجهة نحو العمل، والتي تم إطاقها في 
أبريل 2020، من أجل دعم البلدان اإلفريقية 

في مختلف مراحل تدبير الجائحة«.
كما حرصت المنظمة، من جهة أخرى، على 
تهنئة المقاوالت المغربية التي قامت بتصنيع 
المنتوجات وتجهيزات الوقاية الممنوحة للدول 
الصحة  منظمة  لمعايير  وف��ق��ا  اإلف��ري��ق��ي��ة، 

العالمية.

المبادرة الملكية من أجل البلدان اإلفريقية.. 
منظمة الصحة العالمية تشيد بـ »التمظهر 

الملموس للتضامن اإلقليمي«
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يجب على الجزائر أن تلعب دورا يتناسب مع مسؤولياتها التاريخية 
في البحث عن حل للنزاع اإلقليمي حول الصحراء المغربية

بوريطة يدعو إلنشاء فريق عربي يتولى وضع تصور إستراتيجي منفتح على األطراف الليبية لتسوية األزمة
والتعاون  الخارجية  ال��ش��ؤون  وزي��ر  دع��ا 
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر 
بوريطة، إلنشاء فريق عربي مصغر من دول 
وضع  يتولى  الليبي،  بالملف  معنية  عربية 
تصور استراتيجي، للتحرك العربي الجماعي 

لإلسهام في التسوية بليبيا.
وأكد ناصر بوريطة، في كلمة أمام االجتماع 
الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى 
الوزاري حول األزمة الليبية، ضرورة االنفتاح 
إليها  واالستماع  كافة  الليبية  األط��راف  على 

وتقريب وجهات نظرها.

من  نابعين  المقترحين،  هذين  أن  وأوضح 
ثوابت وتساؤالت، تتعلق بمدى توفر الجامعة 
العربية على تصور استراتيجي مشترك، يفتح 
مسارا يمكن المضي فيه لإلسهام الفعلي في 
التسوية، وكذا مدى قدرتها على فرض نفسها 
فيما  القرار  اتخاذ  في  يؤثر  إقليمي،  كتكتل 

يخص القضية الليبية ويسهم في تنفيذه.
يمكن  هل   « بوريطة  قال  الصدد  هذا  وفي 
تخطي اتفاق الصخيرات بدون بديل، ينال على 
األقل نفس القدر من التأييد الليبي والدولي، 
علما بأن هذا االتفاق يتضمن بنودا أصبحت 

متجاوزة وتحتاج إلى تحديث«، مستطردا »إذا 
تم تجاوز هذا االتفاق السياسي الليبي، فكيف 
مع  مستقبا،  ك��ان  إط���ار  أي  ف��ي  سنتعامل، 
األطراف الليبية التي تستمد أصا شرعيتها 

منه؟«.
واستعرض ناصر بوريطة مقاربة المملكة 
المغربية بشأن النزاع الليبي، مبينا أن هذه 
المقاربة تقوم على مسلمات لخصها في الحفاظ 
على اللحمة الوطنية لليبيين والوحدة الترابية 
لدولتهم وسيادتها على جميع أراضيها، ورفض 
أي تصور أو مؤشر للتقسيم بدعوى البحث 

عن تهدئة األوضاع.
وشدد في نفس السياق وقوف المغرب مع 
الدول العربية في الدفاع عن وحدتها الترابية 
على  تطاول  أي  ورف��ض  الوطنية  وسيادتها 
أمنها أو استقرارها، ورفضه الي تدخل أجنبي 
في ليبيا وكذا رفض التدخل غير العربي في 

المنطقة العربية ككل.
بأي  بالمقابل  ت��رح��ب  المملكة  أن  وت��اب��ع 
مجهودات أو مبادرات تصب في اتجاه التقريب 
بين الليبيين والدفع نحو حل هذه األزمة التي 

تدوم منذ تسع سنوات.

الجزائر  من مسؤولية  كل  شكلت 
استمرار  ف��ي  للتقادم  القابلة  غير 
الصحراء  ح���ول  اإلق��ل��ي��م��ي  ال��ن��زاع 
الموائد  وأولوية مسلسل  المغربية 
وأهمية  ج��ن��ي��ف  ف���ي  ال��م��س��ت��دي��رة 
المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل 
المحاور  اإلق��ل��ي��م��ي  ل��ل��ن��زاع  وح��ي��د 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��م��داخ��ات م���ارك فيلد 
الوزيرين  كونواي،  ديريك  والسيد 
ال��س��اب��ق��ي��ن، خال  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ي��ن 
»نقاش  ب���ب���رن���ام���ج  م��ش��ارك��ت��ه��م��ا 
الصحراء«، وهو برنامج مواطن يبث 

على شبكات التواصل االجتماعي.
وأكدت الشخصيتان البريطانيتان 
»جبهة  أن�����ش�����أت  ال����ج����زائ����ر  أن 
لها  تقدم  زال��ت  وم��ا  البوليساريو« 
الدعم السياسي والمالي والعسكري 

السيادة  لها  مفوضة  واللوجستي، 
على جزء من ترابها، في انتهاك سافر 

للقانون الدولي اإلنساني.
وأشار فيلد، وزير الدولة السابق 
بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، 
الوضع  عن  الجزائر  مسؤولية  إلى 
اإلنساني في مخيمات تندوف والذي 

وصفه بكونه »مروعا«.
السابقين،  للمسؤولين  بالنسبة 
العديدة  زياراتهما  مكنتهما  اللذين 
معرفة  تطوير  من  العربي  للمغرب 
دقيقة للمنطقة، فإن مسلسل الموائد 
ألنها  تاريخية  ف��رص��ة  المستديرة 
تجمع بين األطراف الحقيقيين ألول 
أهمية  على  أك���دا  وب��ال��ت��ال��ي،  م���رة. 
هذا  في  للجزائر  البناءة  المشاركة 

المسلسل.

من جهته، قال كونواي إن الجزائر 
»لجبهة  الرئيسي  ال��داع��م  بصفتها 
»مسؤولية  تتحمل  البوليساريو«، 
خاصة« في البحث عن حل ل� »الوضع 
المحزن« الذي تعيشه ساكنة مخيمات 
الكاملة  المشاركة  تندوف من خال 
في مسلسل الموائد المستديرة في 

جنيف.
للتذكير، ع قدت مائدتان مستديرتان 
في جنيف خال دجنبر 2018 ومارس 
المغرب  م���ن  ك���ل  ج��م��ع��ت   ،2019
والجزائر وموريتانيا و«البوليساريو«. 
وفي نهاية أشغال المائدة المستديرة 
الثانية في جنيف، تعهد المشاركون 
بنفس  أخ������رى  م�����رة  ب���االج���ت���م���اع 

الصيغة.
وقد رحب مجلس األمن، في قراره 
2494، باعتزام المشاركين في مسلسل 
مواصلة  ال��م��س��ت��دي��رة  ال���م���وائ���د 
مشاركتهم في هذا المسلسل، بروح 
طوال  والتوافق،  الواقعية  تسودها 

امتداده حتى تحقق غايته.
للشخصيتين  ب����ال����ن����س����ب����ة 
الوحيد  الحل  ف��إن  البريطانيتين، 
الصحراء  ح���ول  اإلق��ل��ي��م��ي  ل��ل��ن��زاع 
المغربية هو المبادرة المغربية للحكم 

أهميتها  على  أثنيا  والتي  ال��ذات��ي 
وتبصرها.

المبادرة هي  ه��ذه  أن  فيلد  وأك��د 
الوحيدة التي تتيح الفرصة لساكنة 
تنميتها  إلدارة  المغربية  الصحراء 
بنفسها،  واالجتماعية  االقتصادية 
بينما اعتبر كونواي أن هذه المبادرة 
تنطوي على »مستقبل مشرق« لساكنة 

المنطقة.
وف������ي ظ�����ل م����ن����اخ االس����ت����ق����رار 
والديمقراطية واالزدهار السائد في 
اعتبر  للمملكة،  الجنوبية  األقاليم 
المسؤوالن أن اإلصاحات التي أعطى 
انطاقتها جالة الملك محمد السادس 
لمستقبل  صلبة«  »قاعدة  أرس��ت  قد 

ساكنة الصحراء المغربية.
وي�������رى ك������ون������واي، ع���ل���ى وج���ه 
التي  أن اإلص��اح��ات  ال��خ��ص��وص، 
أعطى انطاقها جالة الملك محمد 
السادس، بما في ذلك دستور 2011 
واعتماد قانون األسرة الجديد لسنة 
2004، تجعل المغرب »رائدا« وماذا 
للديمقراطية واالستقرار، ليس فقط 
في المغرب العربي، ولكن في جميع 

أنحاء إفريقيا.
وفي هذا السياق، تابع بالقول إن 

تتمتع  المغربية  الصحراء  ساكنة 
واالقتصادية  السياسية  بحقوقها 
واالجتماعية كاملة، مسلطا الضوء 
على دور النموذج التنموي الخاص 
باألقاليم الجنوبية الذي أطلقه جالة 
ازدهار  ف��ي  ال��س��ادس  محمد  الملك 

منطقة الصحراء.
من  دوالر  »ل��ك��ل  أن��ه  على  وش���دد 
العائدات، استثمر المغرب 7 دوالرات 
المزاعم  فند  وبذلك  المنطقة«،  في 
الجزائر  تنشرها  ال��ت��ي  المغالطة 
يسمى  لما  البوليساريو«  و«جبهة 

»نهب« المنطقة.
حيوية  على  البريطانيان  واتفق 
األقاليم  في  المحلية  الديمقراطية 
الجنوبية، مشيرين إلى أنها سجلت 
نسبة مشاركة بلغت 79 في المائة في 
تاريخ  ف��ي  جهوية  انتخابات  أول 
نسبة  أع��ل��ى  شكلت  وق��د  المملكة، 

مشاركة في المغرب.
ديريك  والسيد  فيلد  مارك  وأدل��ى 
كونواي بهذه التصريحات لبرنامج 
»ن��ق��اش ال���ص���ح���راء«، وه���ي منصة 
ديمقراطية ومفتوحة تهدف إلى إلقاء 
بشأن  وم��ح��اي��دة  رصينة  إض����اءات 

قضية الصحراء المغربية.

شخصيات بريطانية

الموافقة على مشروع استثماري 
للنهوض بوضعية نادي الكوكب 

المراكشي
الرياضي  ال��ك��وك��ب  ن����ادي  أع��ل��ن 
المراكشي، عن الموافقة على مشروع 
السابق  ال��دول��ي  لاعب  استثماري 
مصطفى حجي يروم إعادة »التوهج« 

الوطني والدولي للنادي.
وذكر باغ للمكتب المديري للنادي 
أن اجتماعا ثاثيا عقد بين كل من 
رئيس وكاتب عام المكتب المديري 
ورئ��ي��س ف���رع ك���رة ال��ق��دم بحضور 
مصطفى حجي، تم خاله تشخيص 
السبل  وإي���ج���اد  ال��ف��ري��ق  وض��ع��ي��ة 
الشراكة  عملية  لتسهيل  القانونية 
وفقا  الرياضية  الشركة  وتأسيس 

لقانون التربية البدنية رقم 30.09.
ال��ب��اغ أن��ه »بعد نقاش  وأض���اف 
جميع  على  وال��م��واف��ق��ة  مستفيض 
الضمانات، تم إقناع مصطفى حجي 
بالعودة إلى مواكبة ومتابعة مشروعه 
م���ع باقي  ب��ت��ن��س��ي��ق  االس��ت��ث��م��اري 

المتدخلين األجانب«.
كما تمت الموافقة خال االجتماع، 
غير  ع��ام  جمع  بعقد  اإلس���راع  على 
عادي لماءمة النظام األساسي لفرع 
كرة القدم مع قانون التربية البدنية 
الداخلي،  النظام  على  والمصادقة 

وعقد جمع عام عادي انتخابي لنفس 
التقريرين  على  للمصادقة  ال��ف��رع 
األدب���ي وال��م��ال��ي، وال��م��واف��ق��ة على 
تأسيس الشركة الرياضية والمصادقة 
على قانونها االساسي، وفقا لما جاء 

في قانون التربية البدنية.
وتضمن االجتماع أيضا، الموافقة 
على عقد اتفاقية شراكة بين المكتب 
الكوكب  ن���ادي  وجمعية  ال��م��دي��ري 
الرياضي المراكشي لكرة القدم، حول 
المرافق  ب��ع��ض  وت��س��ي��ي��ر  ت��دب��ي��ر 
الرياضية التابعة للمكتب المديري، 
ليكون بذلك المكتب المديري قد وضع 
اللوجيستيكية  اإلمكانيات  جميع 
هذه  لتسهيل  والقانونية  واإلداري��ة 

العملية.
المراكشي،  الكوكب  نادي  ويحتل 
مالية  أزم��ة  وق��ع  ال��ذي يعيش على 
»خانقة«، المركز 14 في ترتيب القسم 
الثاني من البطولة الوطنية، برصيد 
24 نقطة، بعد أن خاض 22 مباراة )5 
انتصارات و9 تعادالت و8 هزائم(، 
وذلك قبل تعليق األنشطة الرياضية 
في إطار التدابير المعتمدة للوقاية 

من فيروس كورونا المستجد.
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المغرب يؤكد طموحه في البروز على الساحة الجيو-اقتصادية الدولية
بطل إفريقيا املستقبلي

 Le Point »ل��وب��وان«  مجلة  كتبت 
والمبادرات  المنهجيات  أن  الفرنسية، 
األزمة  لمواجهة  المغرب  في  المتخذة 
ال��ص��ح��ي��ة وال��س��ي��ر ق��دم��ا ع��ل��ى درب 
االنتعاش االقتصادي، تؤكد طموحه في 
البروز بشكل أكبر على الساحة الجيو-

اقتصادية الدولية.
بعنوان  مطول  تحليلي  مقال  وف��ي 
المستقبلي؟«،  إفريقيا  بطل  »المغرب، 
حول  حديثة  مذكرة  إل��ى  يستند  ال��ذي 

تحضيرها  تم  االقتصادية،  السياسة 
للذكاء  المغربي  المعهد  إش��راف  تحت 
االس��ت��رات��ي��ج��ي، ال��م��س��اه��م ال��م��ه��م في 
التفكير حول المغرب الذي يوجد حاليا 
تحليل  ع���ل���ى  وك������ذا  اإلن�����ش�����اء،  ق���ي���د 
إشراف  تحت  أيضا  أعد  استراتيجي، 
المعهد، حول مغرب ما بعد أزمة »كوفيد-
والطاقية  المناخية  والسياسات   »19
الفرنسية  المجلة  ت��ح��اول  المبتكرة، 
توضيح الكيفية التي يمكن بها للمغرب 

إقاع  أج��ل  م��ن  ق��اط��رة  »دور  يلعب  أن 
مشترك متناغم للقارة اإلفريقية«، ولكن 
طاقي«  »قطب  بمثابة  يكون  أن  أيضا 
إقليمي بوسع إفريقيا وأوروبا أن تعتمد 

عليه.
وتحت عنوان »نحو تغييرات هيكلية 
دور  مشترك:  إفريقي  إق���اع  أج��ل  م��ن 
المغرب كقطب صناعي مستقبلي وقاطرة 
السياسة  م��ذك��رة  ك��ان��ت  ل���ان���دم���اج«، 
السنغالي- صياغة  م��ن  االق��ت��ص��ادي��ة 

ثيام،  ديمبا  بابا  الدكتور  السويسري 
اإلقليمية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ف����ي  ال���خ���ب���ي���ر 
الصناعية  التنمية  في  والمتخصص 
القيمة. ورشحت  القائمة على ساسل 
رعاية  تحت  أع��دت  التي  المذكرة  هذه 
المعهد المغربي للذكاء االستراتيجي، 
المغرب للعب »دور قاطرة من أجل إقاع 
مشترك متناغم للقارة«. حيث استعرض 
الكاتب من خالها »عناصر استراتيجية 
م��ن ش��أن��ه��ا ال��م��س��اع��دة ع��ل��ى تحويل 
المغرب، الممر الصناعي المحتمل، إلى 
األقطاب«،  متعددة  للنمو  »مراكز  ع��دة 
المندمجة  االس��ت��ث��م��ار  ف���رص  ت��ت��ي��ح 
والمتكاملة بين إفريقيا وبقية العالم«.

أما بالنسبة للتحليل االستراتيجي، 
للذكاء  المغربي  المعهد  إش��راف  تحت 
االس��ت��رات��ي��ج��ي، ح���ول م��غ��رب م��ا بعد 
الكوفيد والسياسات المناخية والطاقية 
غالية  كاتبته  أوضحت  فقد  المبتكرة، 
الدار  هيئة  لدى  المحامية  المختاري، 
تمويل  ف��ي  والمتخصصة  ال��ب��ي��ض��اء 
المشاريع الطاقية، لماذا ال يمكن لمغرب 
ما بعد الكوفيد الهروب من السياسات 

المناخية والطاقية المبتكرة.
وأك����دت »ل���وب���وان« ف��ي ه���ذا المقال 
التحليلي الموقع من طرف مالك دياوارا 
أن المغرب انطاقا من كونه »قاطرة من 
أجل إقاع مشترك متناغم للقارة«، حسب 
مذكرة السياسة االقتصادية للدكتور بابا 
ط��اق��ي��ا« حسب  و«م��رك��زا  ث��ي��ام،  ديمبا 
التحليل االستراتيجي لغالية المختاري، 
بوسعه أن يكون في صميم شبكة تمنحه 
االقتصادي  شريكه  ت��ج��اه  إم��ك��ان��ي��ات 
الرئيسي، أوروبا، أو إزاء الفضاء الذي 
يعتزم اقتحامه بكل قوته: إفريقيا جنوب 

الصحراء.
»المنهجيات  أن  إل����ى  وأش�������ارت 

والمبادرات المتخذة في المغرب، سواء 
الشركاء  أو  ال���ح���ك���وم���ة  ط�����رف  م����ن 
االجتماعيين، بما في ذلك االتحاد العام 
في  خ���اص،  بشكل  المغرب  ل��م��ق��اوالت 
والسير  الصحية  األزم��ة  هذه  مواجهة 
االقتصادي،  االنتعاش  درب  على  قدما 
أكدت الطموح المغربي في البروز بشكل 
الجيوسياسية  ال��س��اح��ة  ع��ل��ى  أك��ب��ر 

الدولية«.
الطريقة  ف���إن  »ل����وب����وان«،  وح��س��ب 
المثالية التي أعادت بها المملكة توجيه 
األزمة  ذروة  في  الصناعية  ترسانتها 
الصحية ل�«كوفيد19-« ال تتعارض مع 
التأكيد الذي قدمه الدكتور بابا ديمبا 
السياسة  ح����ول  م���ذك���رت���ه  ف���ي  ث���ي���ام 
لديه  المغرب  أن  م��ؤك��دا  االقتصادية، 
إمكانيات جدية لتحويل ميزاته النسبية 

إلى مزايا تنافسية.
وإلى جانب ذلك، فإن المسلسل الذي 
شرعت فيه المملكة للتحكم بشكل أفضل 
في انتعاشها االقتصادي مثير لاهتمام، 
األفكار  ب��ي��ن  ي��ج��م��ع  أن����ه  ح��ي��ث  م���ن 
والمبادرات ذات التأثير القوي الموجهة 
قيمة  وت��ط��وي��ر س��اس��ل  إح���داث  نحو 
محلية جديدة، كما هو الشأن بالنسبة 
للتعاون  جديدة  أنماط  وتبنى  لتعزيز 

الدولي.
الترحيل،  إعادة  مسألة  وبخصوص 
السيما في قطاع السيارات الذي يهتم 
أشارت  كبير،  نحو  على  ال��م��غ��رب  ب��ه 
في  المطلق  »الساح  أن  إلى  »لوبوان« 
لكن  الخبرة،  بالطبع  هو  المجال،  هذا 
أيضا وقبل كل شيء القدرة التنافسية«، 
الحين، تمكن  ذل��ك  »ح��ت��ى  أن��ه  م��ؤك��دة 
ال��م��غ��رب م��ن ال��م��زاوج��ة ب��ي��ن هاتين 
ترحيب  الق��ى  ال���ذي  األم���ر  الصفتين، 

مجموعة بي.إس.أ ورونو-نيسان«.

أنشطة  أن  بالمغرب،  فرنسا  سفارة  أعلنت 
خدمات المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب 
يونيو   29 م��ن  اب��ت��داء  نشاطها  ستستأنف 
الجاري. وأوضحت التمثيلية الدبلوماسية على 
أن  ال��ن��اط��ق باسمها، س��ام��ح س��اف��ت��ي،  ل��س��ان 
بالمغرب  الفرنسية  القنصلية  »ال��م��ص��ال��ح 
 29 من  انطاقا  نشاطها  تدريجيا  ستستأنف 

يونيو الجاري«.
ففي سياق االنتعاش التدريجي الذي يلوح 
في األف��ق، أكد سافتي أن األم��ر سيتعلق، في 
م��رح��ل��ة أول����ى، ب��االن��ك��ب��اب ف��ق��ط ع��ل��ى طلبات 
الحصول على التأشيرة طويلة األمد، وليس تلك 

القصيرة األمد المعروفة بتأشيرة »شينغن«.
لألجانب،  األم��د،  طويلة  التأشيرة  وتتيح 
اإلقامة بفرنسا خال فترة أطول )تفوق ثاثة 

أو  ال��دراس��ة  أج��ل  من  تسليمها  ويتم  أشهر(. 
العمل أو ألسباب عائلية.

أما التأشيرة قصيرة األمد، الخاضعة لقانون 
ب«شينغن«،  والمعروفة  األوروبية  المجموعة 
فتتيح لألجانب عبور الحدود واإلقامة بفرنسا 
ويتعلق  أشهر(،  ثاثة  عن  )تقل  قصيرة  لمدة 
األعمال،  ورحات  السياحة،  بتأشيرات  األمر 
والزيارات العائلية أو الخاصة. وبالموازاة مع 
باقي  استئناف  ف��إن  ال��م��ص��در،  يضيف  ذل��ك، 
األنشطة القنصلية سيتم تدريجيا أيضا، وسيهم 
السفر(،  )ج���وازات  الفرنسيين  ش��ؤون  إدارة 
وال��ح��ال��ة ال��م��دن��ي��ة )ال��ت��ص��ري��ح ب���ال���والدات - 
الوفيات(، مع حجز موعد مسبق، مشيرا إلى 
جهتها،  من  شرعت،  االجتماعية  األقطاب  أن 

بالفعل، في العمل.

استئناف تدريجي ألنشطة المصالح القنصلية 
الفرنسية بالمغرب ابتداء من 29 يونيو الجاري 

المساعدة الطبية المغربية لكوت 
ديفوار.. تعبير عن التضامن »الصادق« 

تجاه إفريقيا
قال رئيس المجلس االتحادي للتيجانيين بكوت 
إن  سافاني،  لمين  محمد  س��ي  الشيخ  دي��ف��وار، 
المساعدة الطبية المغربية الموجهة لكوت ديفوار 
لمواكبتها في جهود محاربة فيروس »كورونا«، 
ما  الذي  »الصادق«  التضامن  عن  تعبيرا  تشكل 

فتىء يعبر عنه المغرب تجاه إفريقيا.
وأضاف سافاني، في تصريح للصحافة خال 
تسليم شحنة من التجهيزات والمعدات الطبية 
»هذه  إن  بأبيدجان،  المغربية،  المساعدة  ضمن 
الهبات تعبير عن التضامن الصادق وتجسيد جلي 
لعرى الصداقة التي تجمع المغرب وكوت ديفوار 

ومختلف دول القارة اإلفريقية«.
وأردف أن المجلس يعرب عن امتنانه لصاحب 
الجالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة 
بين  التضامن  قيم  لتعزيز  تأتي  التي  »النبيلة« 

بلدان القارة.
وتندرج هذه المساعدة الطبية المغربية ،التي 
إطار  في  اإلفريقية  البلدان  من  عدد  لدعم  تأتي 
تفعيل المبادرة التي أطلقها صاحب الجالة، في 
براغماتيا  نهجا  باعتبارها   ،2020 أب��ري��ل   13
اإلفريقية  البلدان  لفائدة  العمل،  نحو  وموجها 
الشقيقة، تمكن من تقاسم التجارب والممارسات 
الفضلى، لمواكبة جهود هذه البلدان في مختلف 

مراحل تدبير جائحة »كورونا«.
ويشمل الدعم الموجه للبلدان اإلفريقية حوالي 
األقنعة  من  أل��ف  و900  كمامة،  مايين  ثمانية 
الواقية، و600 ألف غطاء للرأس، و60 ألف سترة 
طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، وكذا 
75 ألف علبة من الكلوروكين، و15 ألف علبة من 

األزيتروميسين.
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أكد الخبير البيروفي في العاقات 
الدولية، ريكاردو سانتشيز سيرا، أن 
صنيعتها  م����ن  ج��ع��ل��ت  ال����ج����زائ����ر 
»البوليساريو« أداة لمعاكسة المغرب، 
على  منفذ  ب��إي��ج��اد  هوسها  وت��غ��ذي��ة 

المحيط األطلسي.
وأضاف سانتشيز سيرا، في مقال 
والموقع  »الراث������ون«  ي��وم��ي��ة  ن��ش��رت��ه 
أن  بالبيرو،   »21 »برينسا  اإلخباري 
الجزائر »تجعل من الصحراويين رأس 
حربة لمعاكسة المغرب، الصديق الذي 
ساعدها خال حرب االستقال«، مسجا 
ليست  الجزائري  النظام  أول��وي��ة  أن 
الصحراويين بل هوسه بإيجاد منفذ 

على المحيط األطلسي.
وتابع الخبير البيروفي، الذي سبق 
بالتراب  ت��ن��دوف  م��خ��ي��م��ات  زار  أن 
الجزائري، »أنا صديق للصحراويين، 
وصديق أكثر للحقيقة. كلنا نريد حا 
للساكنة الصحراوية التي تعيش في 
في  سنة   45 منذ  بالجزائر  ت��ن��دوف 

أن  إل��ى  ظ���روف الإن��س��ان��ي��ة«، مشيرا 
الجزائر تمنع المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الاجئين من إحصاء 
الدعوات  رغ���م  ال��م��خ��ي��م��ات  س��اك��ن��ة 
ال����م����ت����ك����ررة ل���ل���ع���دي���د م�����ن ال������دول 

والمنظمات.
لم  الجزائر  أن  إل��ى  االنتباه  ولفت 
أو  المحتجزين  لفائدة  ط��رق��ا  تشيد 
تزودهم بالماء والكهرباء أو تبني لهم 
على األقل منازال ألنها، برأيه، ال تريدهم 
إال »كرأس حربة ضد المغرب«، مضيفا 
أن التمثيلية التي تدعيها »البوليساريو« 
»الدمية« ليست إال »وهما«، إذ ال تمثل 

إال نفسها.
وت���س���اءل »م���ا ال����ذي ت��ت��ح��دث عنه 
»البوليساريو« عندما تزعم أنها الممثل 
الوحيد للصحراويين؟، مؤكدا أن األمم 
ال��م��ت��ح��دة ال ت��ع��ت��رف ب��ذل��ك ووج���ود 
محادثات تحت رعاية أممية ال يعني 
التمثيلية  ب��ه��ذه  اع��ت��راف  أي  أي��ض��ا 

المزعومة.

وت�����اب�����ع س���ان���ت���ش���ي���ز س����ي����را أن 
الصحراويين المتواجدين في تندوف 
كذلك،  األم��ر  يكن  لم  و«إذا  رهائن  هم 
فلماذا ال يزيلون الحواجز البوليسية 
بالمخيمات،  مكان؟  كل  في  المنتشرة 
ليجيب »إنهم لن يفعلوا ألنه لو فعلوا 
ستخلص  الساكنة  جميع  ف��إن  ذل��ك 
نفسها بالعودة إلى المغرب كما فعل 

اآلالف«.
وفي السياق ذاته، سلط الضوء على 
تأسيس حركة »صحراويون من أجل 
السام«، وأكد أن األخيرة »بديل حقيقي 
»البوليساريو«  لجبهة  وديمقراطي 
يستخدمها  التي   )...( االس��ت��ب��دادي��ة 
النظام الجزائري ك«وقود للمدافع« في 

معاكسته للمغرب«.
وأضاف سانتشيز سيرا أن الحركة 

في  المحتجزين  تحرير  إل��ى  تسعى 
ت���ن���دوف ول���م ال��ش��م��ل و«إي���ج���اد حل 
مسجا  للمشكل«،  وسلمي  براغماتي 
الصحراويون  يظل  أن  يمكن  ال  أن��ه 
في  بالمخيمات  تندوف  في  يعيشون 
وبدون  عمل  وب���دون  صعبة  »ظ���روف 

آمال«.
وفي هذا الصدد، ذكر بمقترح الحكم 
الذاتي الذي قدمه المغرب، وأشار إلى 
أن »مجلس األمن الدولي يعتبر المبادرة 
المغربية جادة وذات مصداقية إليجاد 
حول  المفتعل«  للنزاع  سياسي  ح��ل 

الصحراء المغربية.
وأشار الخبير البيروفي، الذي سلط 
الضوء على الحجج التاريخية الدامغة 
بشأن مغربية الصحراء، إلى أن المملكة 
وحدتها  ب��اح��ت��رام  دائ���م���ا  »ت��ط��ال��ب 

يتعلق  ذلك  أن  إلى  مشيرا  الترابية«، 
»بمسألة سيادة«.

وفي معرض تطرقه للوضع باألقاليم 
الجنوبية للمملكة، سلط الضوء على 
مناخ الحريات السائد بهذا الجزء من 
المغرب وانخراط الساكنة في الحياة 
نسبة  ذل��ك  على  ت��دل  كما  السياسية 
المشاركة المرتفعة في االنتخابات بهذه 
الربوع من الباد، مذكرا بأن المجلس 
على  يتوفر  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
لجنتين جهويتين بالعيون والداخلة.

وخلص كاتب المقال إلى أنه بعيدا 
عن األوهام التي تعمل »البوليساريو« 
الدولي  »المجتمع  فإن  على تسويقها 
تندوف  ساكنة  بإبقاء  لها  يسمح  لن 
ل��دي��ه��ا ب���ت���واط���ؤ م���ن حكام  ره��ي��ن��ة 

الجزائر«.

خبير بيرويف

الجزائـر  اختلقت »البوليساريو« وجعلـت منهـا أداة 
لمعاكسة المغرب

صحف بولونية تنوه بدعوة جاللة الملك لتعميم إجراء اختبارات تشخيص الوباء لكل المستخدمين
عاليا  بولونية  إلكترونية  صحف  عدة  نوهت 
بدعوة صاحب الجالة الملك محمد السادس الى 
تعميم إجراء اختبارات تشخيص وباء »كوفيد- 

19« في صفوف كل المستخدمين.
وسجلت هذه الصحف أن مبادرة جالة الملك 
محمد السادس تجعل من المغرب مرة أخرى مثاال 
مواجهة  ط��رق  ف��ي  ودول��ي��ا  إقليميا  ب��ه  يحتذى 
الفيروس التاجي، خاصة وأن المغرب من الدول 
لمواجهة  صناعتها  كيفت  التي  عالميا  القليلة 

التحدي الوبائي.
صحيفة  ك���ت���ب���ت  ال�����س�����ي�����اق،  ه�������ذا  وف�������ي 
»سيميكغوسبودارتشي« اإللكترونية أن جالة الملك 
محمد السادس »حريص على ضمان المساواة بين 
أفراد المجتمع في الوقاية والعاج من الفيروس 
التاجي، ويتجلى ذلك في دعوة جالته كل أرباب 
المقاوالت المغربية الى إجراء اختبارات تشخيص 
خطر  تفشي  دون  للحيلولة  للمستخدمين  مكثفة 

وباء »كوفيد19-« في الفضاءات المهنية«.
المجال  ف��ي  المختصة  الصحيفة،  وأب����رزت 
االقتصادي، أن »ما يثير االهتمام، أيضا، في هذه 
المبادرة الملكية النوعية هو أن ملك المغرب دعا 
الى القيام بعملية تشخيص مكثفة في إطار تشاركي 
كل  بمساهمة  أي  »كوفيد19-«،  جائحة  لتدبير 
المتدخلين الخواص والمؤسساتيين«، مؤكدة أن 
حماية  المقاوالت  ألرب��اب  ستتيح  العملية  ه��ذه 

المأجورين والحد من خطر انتشار الفيروس من 
لكافة  ال��ت��ش��خ��ي��ص  اخ���ت���ب���ارات  إج�����راء  خ����ال 

مستخدميهم بدون استثناء.
من جهتها، كتبت صحيفة »تي تي جي دجيينيك«، 
بتعميم  السادس  محمد  الملك  جالة  مبادرة  أن 
إجراء االختبارات التشخيصية ضد وباء »كوفيد-

19« لفائدة الطبقة العاملة، تعد »بادرة إنسانية 
المغرب  أن  معتبرة  باالهتمام«،  جديرة  وصحية 
انتشار  بداية  منذ  كثيرة صائبة  ق��رارات  أص��در 
أقل  حاالت  تسجيل  من  المملكة  مكن  ما  الوباء، 
أخرى  ودول  الجوار،  دول  في  سجل  مما  بكثير 

كثيرة لها نفس عدد السكان.

وأشارت الصحيفة الى أن هذه المبادرة الملكية 
الجديدة سبقتها مبادرة مماثلة شملت مستخدمي 
الصحة  وزارة  بين  بشراكة  البنكية  المؤسسات 
والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والتي أثمرت 
هذا  شغيلة  وطمأنت  ممتازة  نتائج  عن  بالفعل 
القطاع االقتصادي الحيوي ومكنتهم من االشتغال 

بأريحية.
وكتبت صحيفة »فارشافسكا إزبا غوسبودارتشا« 
أن المغرب تعاطى مع انتشار الوباء ب«ذكاء وحنكة 
وقيادة حكيمة« من صاحب الجالة الملك محمد 
السادس، الذي قرر، منذ الوهلة األولى، تجنيد كل 
موارد الباد البشرية والمادية لمواجهة التحدي 
ودعم كل الفعاليات المهنية، بما في ذلك االتحاد 
حملة  إط��اق  أج��ل  من  المغرب،  لمقاوالت  العام 
وطنية لتشخيص وباء »كوفيد19-«، حتى تستفيد 
اليد العاملة كلها وحتى يوفر ويضمن األمان في 

كل أماكن العمل.
الغرفة  ت��ص��دره��ا  ال��ت��ي  الصحيفة،  وأب����رزت 
االقتصادية للعاصمة البولونية وارسو، أن هذه 
العملية وغيرها من العمليات والمبادرات الذكية 
وجيهة،  ملكية  بتوجيهات  المغرب  تبناها  التي 
ساهمت في استئناف النشاط االقتصادي في الباد 
كل  وتوفير  االطمئنان،  ال��ى  وي��دع��و  آم��ن  بشكل 
ال���ظ���روف ال��ص��ح��ي��ة ف��ي ك��اف��ة ف���ض���اءات العمل 

والوحدات الصناعية والتجارية بالمملكة.

»كوفيد 19«
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الشؤون  م���ن وزي����ر  ك���ل  ج���دد 
البلدية األردني السابق، النائب الحالي 
واألمين العام لحزب الرسالة، حازم قشوع، 
الدولي،  والمحكم  األردن���ي  والمحامي 
األستاذ عمر الجازي، خال مشاركتهما 
في برنامج »نقاش الصحراء«، التأكيد على 
دعم بادهما الواضح والمستمر للوحدة 
صحرائه،  ولمغربية  للمغرب  الترابية 
مشيدين بمبادرة الحكم الذاتي المغربية 
النزاع  لهذا  الوحيد  الحل  باعتبارها 

اإلقليمي.
وتحدث حازم قشوع في مداخلته عن 
اجتماعاته وزياراته العديدة إلى المغرب، 
والكتاب  الخبراء  جميع  أن  عاين  حيث 
والسياسيين الذين التقى بهم منخرطون 
جميعا في المعركة نفسها، وهي معركة 
للمغرب،  الترابية  الوحدة  على  الحفاظ 
ركائز  م��ن  أس��اس��ي��ة  رك��ي��زة  باعتبارها 
الدستور، ناضل من أجلها المغاربة لنقل 
المغرب  لصالح  اإلقليمي  السلم  رسالة 

والعالم بأسره.
منذ سنة  أن��ه  األردن���ي  النائب  وذك��ر 
جهده  ق���ص���ارى  ال��م��غ��رب  ب���ذل   ،1963
احتلتها  ال��ت��ي  ص��ح��رائ��ه  الس��ت��رج��اع 
إسبانيا، مؤكدا على أنه بفضل اتفاقية 
مدريد التي أحيط بها األمين العام لألمم 
المتحدة والجمعية العامة لألمم المتحدة 
الترابية  المغرب وحدته  استكمل  علما، 
باسترجاعه صحراءه من اإلسبانيين سنة 

.1975
ل��ح��زب الرسالة  ال��ع��ام  وق���ال األم��ي��ن 
األردن����ي إن ال��م��غ��رب أع��ط��ى، م��ن��ذ ذلك 
التاريخ، مثاال للوحدة الوطنية في سعيه 
للحفاظ على وحدته الترابية، مؤكدا أن 
مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب 
مبادرة  هي   2007 سنة  المتحدة  لألمم 
األممي  المرجع  تشكل  وجريئة  شجاعة 
التقدم  أجل  للعمل من  الوحيد وأرضية 
نحو حل سياسي للنزاع اإلقليمي حول 

الصحراء المغربية.
وأشاد المسؤول األردني السامي، في 
هذا الصدد، بالمجهودات الجبارة التي 
بذلها جالة الملك محمد السادس، بهدف 

تنمية األقاليم الجنوبية للمملكة لجعلها 
نموذجا لباقي جهات المغرب.

»إننا  السابق  األردن���ي  ال��وزي��ر  وق��ال 
نتحدث عن وضع مغربي جهوي شهدناه 
وعايشناه معا. عندما نزور الصحراء في 
العيون والداخلة ناحظ مستوى التنمية، 
ومن  قراءاتنا  خ��ال  من  أيضا  ونعاين 
خال مناقشاتنا مع عامة الناس إلى أي 
م��دى ي��ري��د ك��ل ال��م��غ��ارب��ة ال��ح��ف��اظ على 

وحدتهم الترابية«.
وذكر قشوع، من جهة أخرى، بالقرار 
دعا  الذي  الدولي  األمن  لمجلس  األخير 
أجل  م��ن  سويا  للعمل  األط���راف  جميع 
التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء 

المغربية.
وكان القرار األخير لمجلس األمن 2494 
حدد أطراف مسلسل الموائد المستديرة، 
وموريتانيا  وال��ج��زائ��ر  ال��م��غ��رب  وه��ي 
و«البوليساريو«، كما حدد الغاية الوحيدة 
للمسلسل األممي التي تكمن في التوصل 
إلى حل سياسي واقعي عملي دائم وقائم 
الجزائر  داعيا  التوافق  على أساس من 
إلى مواصلة انخراطها في هذا المسلسل 

حتى تتحقق غايته.
السامي  األردن���ي  المسؤول  واختتم 
شهادته برسالة رمزية قوية عبر فيها عن 
دعم باده الواضح، كما فعل جالة الملك 
األردني المغفور له الحسين، ألخيه جالة 
أوائل  منذ  الثاني،  الحسن  له  المغفور 
ستينات القرن الماضي، وكما يفعل جالة 
الملك عبد الله الثاني مع شقيقه جالة 
الملك محمد السادس، ليقول للجميع »نعم 
للوحدة الترابية للمغرب! ونعم لوضع حد 
الشرعية  ق���رارات  وف��ق  الوضعية  لهذه 

الدولية !«.
قدم  أيضا،  البرنامج  ه��ذا  إط��ار  وف��ي 
المحامي ورجل القانون األردني الدولي، 
األس���ت���اذ ع��م��ر ال���ج���ازي، ش��ه��ادة قوية 
وصادقة، أشار فيها إلى أن المغرب قدم 
حول  النزاع  لتسوية  وسعه  في  ما  كل 
الصحراء المغربية من الناحية القانونية 
ووفقا لمقتضيات القانون الدولي، مضيفا 
منذ  اعترفت  الدولية  العدل  محكمة  أن 

بداية النزاع بالحقوق التاريخية للمغرب 
على صحرائه.

وكانت محكمة العدل الدولية أكدت يوم 
16 أكتوبر 1975، أن الصحراء المغربية 
لم تكن يوم استعمارها من طرف إسبانيا 
سنة 1844، »أرض��ا خ��اء«، وأن��ه كانت 
المغرب  بين سلطان  بيعة  رواب��ط  هناك 

وقبائل المنطقة.
بالنسبة لألستاذ الجازي، ال يزال هناك 
الصحراء  بتاريخ  جدا  كبير  دراي��ة  عدم 
المغربية. وهو التاريخ الذي يتميز بتنوع 
قبلية  ومكونات  وطنية  وتعددية  كبير 
مختلفة، والتي تشكل معا النسيج الثقافي 

واالجتماعي الخاص للمغرب.
وأشار األستاذ الجازي إلى أن الصحراء 
شكلت االمتداد الطبيعي لشمال المغرب 
إلى جنوبه، مع وجود واضح لنظام قبلي 
فريد وتراث لغوي مشترك، معتبرا أن ال 

الهائلة  يمكن ألحد أن ينكر التضحيات 
التي قدمها الشعب المغربي البطل لتحرير 
االستعمار  م���ن  ال��م��غ��رب��ي��ة  ال��ص��ح��راء 
الوحشي إال إذا كان غريبا عن هذا التاريخ 
وجاها به. ومن الواضح أنه ال يوجد أي 
المغربية  الصحراء  شعب  يجعل  دليل 
أنهم  علما  المغرب،  شعب  عن  مختلفا 
يتحدثون اللغة نفسها ويعتنقون الدين 

نفسه.
وبالنسبة لرجل القانون األردني، فإن 
لسيادته  المغرب  ممارسة  أن  هو  األهم 
على ترابه تتوافق مع مقتضيات القانون 
الدولي، ويكرس حقه الطبيعي في بسط 
سلطته على هذا الجزء من ترابه الوطني 
حقوقه  من  أساسيا  عنصرا  يمثل  كما 
ال���س���ي���ادي���ة ف����ي اس���ت���غ���ال م�������وارده 

الطبيعية.
العاقات  أن  ال��ج��ازي  وأك��د األس��ت��اذ 

االقتصادية بين شمال وجنوب المغرب 
لم تتوقف عن الوجود، ولكن بسبب طول 
أمد هذا النزاع اإلقليمي، شهدت األقاليم 
ال��ج��ن��وب��ي��ة ب��ع��ض ال��ت��أخ��ر ف��ي نموها 
االقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 
الدول  من  لعدد  عامة  قنصليات  وج��ود 
اإلفريقية في مدينتي العيون والداخلة هو 
المغربية  الصحراء  حيوية  على  دليل 

كمركز اقتصادي إقليمي رئيسي.
وخلص إلى أن الدينامية الجديدة التي 
عشر  ف��ت��ح  م��ن  مكنت  ال��م��غ��رب  أطلقها 
شقيقة  إفريقية  ل��دول  عامة  قنصليات 
وص��دي��ق��ة ف��ي ال��ص��ح��راء، ف��ي غضون 
مغربية  رجعية  عدم  يؤكد  مما  شهرين، 
الصحراء، مشيرا إلى أن دوال أخرى من 
افتتاح  نيتها  عن  عبرت  ق��ارات مختلفة 
العيون  في  لها  دبلوماسية  تمثيليات 

والداخلة في األشهر المقبلة.

وزير سابق ومحام أردنيان

ممارسة المغرب سيادته على صحرائه تتوافق مع مقتضيات القانون الدولي

لقاء دولي يدعو إلى التحرك لمواجهة الخطوات اإلسرائيلية لضم 
أراض فلسطينية وعربية محتلة

دعا المشاركون في لقاء دولي افتراضي عقدته 
عبر  الفلسطيني  الشعب  لدعم  الدولية  اللجنة 
آخر  لبحث  وخصص  المرئي،  التناظر  تقنية 
تطورات القضية الفلسطينية وآليات دعمها، إلى 
رف���ض أي خ��ط��وات إس��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ض��م أراض 
لدى  وال��ت��ح��رك  محتلة،  عربية  أو  فلسطينية 
المنظمات الدولية من أجل الحيلولة دون ذلك.

اإلفريقية  الشعوب  تضامن  منظمة  وذك��رت 
اللقاء، أن  البيان الختامي لهذا  اآلسيوية، في 
المشاركين فيه أكدوا »على رفض ومقاومة أية 
أو  أراض فلسطينية  خطوات إسرائيلية لضم 
عربية محتلة، ودعوة كافة األعضاء إلى التحرك 
الشعبي والرسمي إلقامة فعاليات ترفض الضم، 
والتحرك لدى المنظمات والهيئات الدولية من 

أجل ذلك«.
وحدد المشاركون في اللقاء، وهم من المغرب 
ومصر  وروس��ي��ا  والنيبال  وال��ي��اب��ان  وت��ون��س 
فاتح  وفلسطين،  ولبنان  والبحرين  وال��ع��راق 
يوليوز المقبل »يوما إلقامة فعاليات احتجاجية 
أمام مقار األمم المتحدة في كافة الدول إلعان 

الرفض الشعبي العالمي لقرار الضم«.
وشدد البيان الختامي على »التمسك بمباردة 
السام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة 
التي تؤكد على الحقوق الفلسطينية المشروعة 

الدولة  »إق���ام���ة  أن  م��ؤك��دا  ال��دول��ت��ي��ن«،  وح���ل 
من  الرابع  ح��دود  على  المستقلة  الفلسطينية 
الشرقية  القدس  1967 وعاصمتها  عام  يونيو 

المحتلة، هي الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، 
وبدونها لن يكون هناك سام وال استقرار في 

الشرق األوسط«.

وجدد المشاركون التأكيد على »الدعم الدائم 
للقيادة الفلسطينية في نضالها المستمر دفاعا 
عن فلسطين وشعبها«. وعبر في الوقت ذاته عن 
التعسفية  ال��م��م��ارس��ات  ك��اف��ة  »رف���ض وإدان����ة 
اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني«، مطالبا 
المحكمة الجنائية الدولية بالتسريع بمحاكمة 
م��رت��ك��ب��ي��ه��ا م����ن ق�������ادة وج����ن����ود االح����ت����ال 

اإلسرائيلي.
وتميز هذا اللقاء، على الخصوص، بالمداخلة 
االفتتاحية لرئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب 
الفلسطيني، طالع السعود األطلسي، الذي أبرز 
فيها خطورة ما تقوم به إسرائيل من إجراءات 
وآخرها  المحتلة،  الفلسطينية  األراض��ي  على 
نوايا ضم أراض محتلة، مشددا على ضرورة 
رسميا  الدولي  الصعيد  على  الفعال  التحرك 
والذي  الخطير  القرار  هذا  »لمواجهة  وشعبيا 
الشرق األوسط  له عواقب خطيرة في  ستكون 

كافة«.
الشعب  لدعم  الدولية  اللجنة  أن  إلى  يشار 
الفلسطيني هي لجنة منبثقة عن منظمة تضامن 
الشعوب اإلفريقية اآلسيوية، وتضم لجان السلم 
وال��ت��ض��ام��ن م��ن خ��م��س ع��ش��رة دول���ة إفريقية 
وآس��ي��وي��ة وأوروب���ي���ة، وي��وج��د م��ق��ره��ا العام 

بالعاصمة المغربية الرباط.
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أسبوعية وطنية جامعة

10 سياسة وطنية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين 
للبنك الدولي على تمويل بقيمة 500 
مليون دوالر، موجه لدعم اإلصاحات 
الرئيسية للسياسات الضرورية لتوفير 
الرقمية  للتحوالت  المائمة  البيئة 

بالمغرب.
وذكر باغ للبنك الدولي، أن تمويل دعم 
الشمول  أج��ل  من  التنمية  سياسات 
الرقمي والمالي، يرتكز على اإلصاحات 
التي سبق للسلطات إطاقها، والرامية 
إلى تحسين الشمول المالي، من خال 
بنية  م��ن  واألف����راد  ال��ش��رك��ات  تمكين 
أساسية رقمية أكثر تنافسية فضا عن 

الخدمات الضرورية.
النمو  تحفيز  إل���ى  أي��ض��ا،  وي���رم���ي، 
تيسير  خ��ال  م��ن  ال��خ��اص  بالقطاع 
حصول الشركات الناشئة والمشروعات 

الشبابية على التمويل.
ونقل الباغ عن المدير اإلقليمي لدائرة 
الدولي،  البنك  ل��دى  العربي  المغرب 
تفشي  »أثبت  قوله  جيسكو هنتشيل، 
األهمية  المستجد  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 
لضمان  ك��وس��ي��ل��ة  للرقمنة  ال��ك��ب��ي��رة 
وتشجيع  األعمال  أنشطة  استمرارية 
أنه »خال هذه  إلى  االبتكار«، مشيرا 
الرقمي  التحول  وتيرة  زادت  األزم��ة، 
س��ري��ع��ا، م��م��ا أك���د ق���درة ال��ب��اد على 

التوسع أكثر«.
وأضاف »اليوم، أكثر من أي وقت آخر، 
تفتح الرقمنة على المغرب نوافذ جديدة 
من الفرص، تتراوح من زيادة انسيابية 
تقديم  إل��ى  االق��ت��ص��ادي��ة،  المعامات 
خدمات أفضل للمواطنين والشركات«، 
مشيرا إلى أن الهدف من خال الدعم 
اإلمكانيات  ه��ذه  زي���ادة  ه��و  ال��ح��ال��ي 
وتعزيز التحوالت الرقمية من أجل نمو 

أكثر شموال.
ويأتي برنامج تمويل سياسات التنمية 

من أجل الشمول المالي والرقمي، الذي 
تم تعديل أهدافه ليتصدى لألولويات 
فيروس  بتفشي  المتصلة  الناشئة 
كورونا، لدعم جهود السلطات لرقمنة 
الخدمات األساسية لألفراد والشركات، 
األس��ر والشركات على  ق��درة  وزي���ادة 

الصمود.
القطاع  خ��ب��راء  كبير  ق��ال  جهته  م��ن 
المالي والرئيس المشارك لفريق العمل، 
على  الحصول  »إن  عيسي،  جبريا 
المالية  الخدمات  خال  من  التمويل، 
والحماية  االئتمان  وبرامج  الرقمية 
االجتماعية والتأمين، سيتيح لألفراد 
واألسر الشروع في األنشطة وتوسيعها، 
الصحة،  أو  التعليم  في  واالستثمار 
أنماط  وتحسين  ال��م��خ��اط��ر  وإدارة 

حياتهم بشكل عام«.
االقتصادية  الخبير  أبرزت  وبدورها، 
لفريق  المشاركة  والرئيسة  األول���ى 
خال  من  أنه  القاضي،  داليا  العمل، 
سيدعم  األص��غ��ر،  التمويل  تشجيع 
الشركات  ح��ص��ول  س��ب��ل  ال��ب��رن��ام��ج 
النقد األجنبي، مضيفة  الناشئة على 
أن األمر يتعلق بإجراء مهم كي تتمكن 
الشركات الناشئة المبتكرة في المغرب 
من المنافسة محليا وعالميا. فسيسمح 
المتاحة  الخدمات غير  باستيراد  لها 
في المغرب لتعزيز منتجها والمعروض 
قدرتها  وزي���������ادة  ال����خ����دم����ات  م����ن 

التنافسية.«
التنمية  أول  خبير  أك���د  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
لفريق  ال��م��ش��ارك  وال��رئ��ي��س  الرقمية 
العمل، آرثر فوتش، أن الربط الرقمي، 
الذي يعد العمود الفقري لزخم اإلصاح 
بنية  توفير  يتطلب  حاليا،  ال��ج��اري 
على  وق���ادرة  منتظمة  رقمية  تحتية 

المنافسة.
وأض�����اف »ه�����ذا م��ه��م ب��ش��ك��ل خاص 

سائر  في  الرقمي  الشمول  لتشجيع 
أنحاء الباد لتوسيع التغطية، بما في 
يقتضي  وهذا  القروية.  المناطق  ذلك 
تطبيق إصاحات لزيادة التشجيع على 
المنافسة واالستثمار بغية زيادة سبل 
الحصول على خدمات النطاق العريض. 
النطاق  بنية  إتاحة  وقد ثبتت أهمية 
األعمال  أنشطة  العريض الستمرارية 
أنها ستلعب  أثناء األزم��ة، فضا عن 

دورا رئيسيا للتعافي االقتصادي في 
أجواء مابعد أزمة كورونا«.

ويدعم البرنامج اإلصاحات الرئيسية 
للسياسات لتشجيع المنافسة وتيسير 
النطاق  وق��ط��اع  االت���ص���االت  إت��اح��ة 
للمشاريع  لتتوفر  للجميع،  العريض 

واإلدارات فرص التحول الرقمي.
ويمهد برنامج تمويل سياسات التنمية 
ال��م��ال��ي والرقمي  ال��ش��م��ول  م��ن أج��ل 

الطريق أيضا لبرنامج »إنطاقة« لريادة 
األعمال من خال مساعدة اإلصاحات 
المؤدية إلى تطور الشركات الناشئة 
وخلق فئات جديدة من األصول لتمويل 
المراحل المبكرة للمشاريع المبتكرة. 
األنشطة  م��ش��ارك��ة  البرنامج  وي��دع��م 
الحكومية  المشتريات  في  الصغيرة 
كعامل مساعد في الشمول االقتصادي 

والتعافي.

البنك الدولي :

 500 مليون دوالر لفائدة الشمول الرقمي والمالي بالمغرب

فرنسا.. مؤهالت المغرب »األكيدة« تجعل منه قطبا صناعيا »نشطا ومتفردا« على أبواب أوروبا
أكد المشاركون في ندوة افتراضية نظمت بمبادرة 
 LPA-CGR للمحامين«  »إل.بي.أ-سي.جي.إر  من 
avocats، واحد من أكبر مكاتب األعمال الفرنسية 

في  أيضا  والحاضر  الحجم،  من حيث 
التي  »األكيدة«  المؤهات  أن  المغرب، 
قطبا  منه  تجعل  المغرب  بها  ي��زخ��ر 
أبواب  على  ومتفردا«  »نشطا  صناعيا 

أوروبا.
واس��ت��ع��رض ال��م��ش��ارك��ون ف��ي هذه 
الندوة االفتراضية، الذين يمثلون على 
الصناعية  ال��ق��ط��اع��ات  ال��خ��ص��وص، 
الجهود  الوطني،  لاقتصاد  الرئيسية 
المبذولة والسياسة المتبصرة المنتهجة 
من طرف السلطات العمومية المغربية 
خلف قيادة صاحب الجالة الملك محمد 
السادس، بما يمكن المغرب من التموقع 
كمنصة صناعية »ذات جاذبية كبيرة« 

لكبار المستثمرين العالميين.
وخال افتتاح هذا االجتماع، تطرق 
رومان بيرثون، المحامي الشريك ل� »إل.
لإلطار  بالتفصيل،  بي.أ-سي.جي.إر«، 
القانوني »الليبرالي والجذاب« للمملكة، 
هذا  بفضل  تمكن  المغرب  أن  م��ؤك��دا 

»أرضية خصبة  إلى  التحول  من  القانوني،  اإلطار 
جدا« لاستثمارات.

وقال إن المغرب لديه ترسانة قانونية مهمة تحمي 
االستثمارات في جميع المجاالت، والملكية الفكرية 
وال��ص��ن��اع��ي��ة، إل���ى ج��ان��ب أن��ظ��م��ة م��ح��ددة تشجع 

االستثمارات مصحوبة بتدابير تحفيزية.
الوضع  ب��ي��رث��ون-  ذل��ك -ح��س��ب  إل��ى  وينضاف 
المتقدم الذي تتمتع به المملكة لدى االتحاد األوروبي، 
ومختلف اتفاقيات التجارة الحرة التي وقع عليها 
المغرب، وقربها من أوروبا وموقعها االستراتيجي 
كمفترق طرق بين أوروبا وإفريقيا، مع سوق يزيد 

تعداده عن مليار مستهلك.
العام  المدير  صديقي،  علي  سلط  جانبه،  م��ن 
واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  ب��وزارة  للصناعة 

االستراتيجية  على  ال��ض��وء  وال��رق��م��ي،  األخ��ض��ر 
الصناعية الوطنية للمغرب، وذلك من خال مصاحبة 
االستثمار الصناعي المهيكل، وتنشيط المنظومات 
الصناعية جيدة األداء، وإنشاء 50 منظومة في 14 

قطاعا صناعيا.
وأوضح خال هذه الندوة االفتراضية التي أدارتها 
لينا الفاسي الفهري، المحامية لدى مكتب »إل.بي.أ-
سي.جي.إر«، أن هذه السياسة مكنت من إحداث أزيد 
من 500 ألف منصب شغل في الصناعة خال الفترة 

ما بين 2014 و2019.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن المكانة التي تحتلها 

المملكة اليوم كأرضية صناعية واقتصادية مهمة، 
االستقرار  ف��ي  ال��خ��ص��وص،  على  تفسيرها  تجد 
العمل  على  االس��ت��دام��ة  يضفي  ال���ذي  السياسي 
الماكرو- واالستقرار  السياسي، 
ضمانة  يعتبر  ال���ذي  اق��ت��ص��ادي، 
للمستثمرين،  بالنسبة  ل��ل��رؤي��ة 
وكذا  الهامة،  التحتية  والبنيات 
اإلرادي������ة ال��س��ي��اس��ي��ة م���ع جودة 
ملحوظة في العاقة بين القطاعين 

العام والخاص.
من جهة أخرى، اعتبر الصديقي 
أنه إذا كانت مرحلة ما بعد »كوفيد-
19« تمثل تحديا، فإنها تشكل أيضا 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة، م����ذك����را بأن  ف���رص���ة 
االستراتيجية المغربية ترتكز على 
ثاثة محاور رئيسية، هي مواصلة 
وتسريع تنمية التنافسية، وتعزيز 
الصناعة  م���ن  ال���ك���رب���ون  ح����ذف 
الوطنية، والمشاركة في بناء نظم 
الصناعيين  الشركاء  م��ع  ج��دي��دة 

للمملكة.
من جانبها، قدمت مريم لحلو-
ل�«فارما  العامة  المديرة  الفيالي، 
5«، الشركة المتخصصة في األدوية الجنيسة، تجارب 
يتعلق  األم��ر  أن  م��ؤك��دة  المغربي،  األدوي���ة  قطاع 
بصناعة »راسخة وفعالة« تتوفر علىى أزيد من 60 
عاما من الخبرة، والتي تحتل المرتبة الثانية في 

إفريقيا من حيث حجمها.
وحسب السيدة لحلو-الفيالي، فإن هذه الصناعة 
التقدم  ت��واك��ب  متنوعة  ج��د  صناعية  أداة  تمثل 
التكنولوجي، والتي كانت في مستوى مسؤوليتها 

خال أزمة »كوفيد19-«.
وذكرت بأن قطاع صناعة األدوية المغربي، الذي 
ألدق  امتثاله  نتيجة  إقليمية،  مرجعية  أض��ح��ى 

المعايير الدولية، وقدرته التنافسية وخبرته األكيدة، 
حاضر في أزيد من 40 دولة مع وحدات صناعية بكل 
إفريقيا والشرق األوسط، مؤكدة على ضرورة  من 
االستثمار والتنمية المشتركة بين الشمال والجنوب، 
من أجل تعزيز األمن الصحي واالستقالية العاجية 

في المنطقة.
كما جرى تسليط الضوء على قطاع السيارات من 
قبل هشام هنيوي، مدير الموارد البشرية بليوني 
المغرب، الشركة التابعة لمجموعة ليوني األلمانية، 
واحدة من أكبر الشركات المشغلة في المغرب، الذي 
استراتيجية  صميم  ف��ي  ي��وج��د  التكوين  أن  أك��د 
المجموعة، من خال إحداث أربعة مراكز للتكوين 
أكاديمية  إط��ار  ف��ي  الصناعة  وزارة  م��ع  بشراكة 

ليوني.
وفي سياق وباء »كوفيد19-«، جرى التركيز بشكل 
خاص على استراتيجية ومعايير اإلنتاج، مع إشراك 
الشركاء االجتماعيين في مجموع النقاشات وأوراش 

العمل.
وتوجهت استراتيجية الشركة المصنعة ألساك 
السيارات، التي تأثرت بشدة جراء األزمة الصحية 
الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بإغاق 10 
إحداث  نحو  شهرين،  م��ن  ألزي��د  إنتاجية  م��واق��ع 
منظومة مرنة عبر تغيير نمطها التراتبي تتمحور 

حول التواصل.
فري  »طنجة  مديرة  خليل،  إلهام  قالت  بدورها، 
زون«، إن منصة طنجة المتوسط جرى تصنيفها كأول 
التناغم  بفضل  وذلك  إفريقيا،  في  منصة صناعية 
اللوجستية  وال��خ��دم��ات  ال��م��ي��ن��اء  ب��ي��ن  ال��ح��اص��ل 
زهاء  تأوي  المنصة  هذه  أن  مضيفة  والصناعية، 
1000 مقاولة مع إحداث ما يقرب من 80 ألف منصب 
شغل في الجزء الصناعي، مشيرة إلى أن المشروع 
المندمج يروم االستجابة لمجموع صاحيات الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، قصد إقرار أنشطة 

ذات قيمة مضافة عالية.
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المغرب يتولى رئاسة تحالف »الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة«
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 
الحافظي،  الرحيم  العام، عبد  أن مديره  للشرب، 

سيتولى، ابتداء من سنة 2021، رئاسة 
مجلس إدارة تحالف »الشراكة العالمية 
أكبر  يضم  الذي  المستدامة«  للكهرباء 

شركات الكهرباء في العالم.
للكهرباء  الوطني  المكتب  وأوض��ح 
والماء الصالح للشرب في باغ له أنه، 
بعدما أصبح عضوا مراقبا سنة 2018 
المكتب  ق��ب��ول  ت��م  التحالف،  ه��ذا  ف��ي 
له الحق  2019 كعضو  باإلجماع سنة 
في التصويت بمجلس إدارة »الشراكة 
العالمية للكهرباء المستدامة«، مضيفا 
أن المكتب سيتولى رئاسة هذه المنظمة 

المرموقة ابتداء من سنة 2021.
وأضاف المصدر ذاته أنه من خال 
سيسعى  التحالف،  هذا  رئاسة  توليه 
المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء 
والماء الصالح للشرب إلى تعزيز تبادل 
األفكار والمعلومات االستراتيجية حول 
على  تأثير  لها  سيكون  التي  العوامل 
التحول العميق لقطاع الطاقة الكهربائية 

من  بالحد  المتعلقة  ال��ج��وان��ب  خاصة  بالعالم 
ذا  وك  والامركزية  والرقمنة  الكربون  انبعاثات 

تحرير قطاع الكهرباء.

وأشار إلى أنه من المقرر أيضا االستفادة من 
الخاصة  المواضيع  ل��ت��دارس  التحالف  رئاسة 

بإفريقيا والتحديات التي يتعين مواجهتها لتعميم 
الولوج إلى الكهرباء في هذه القارة.

وحسب الباغ، فإن هذه هي المرة األولى التي 

تترأس فيها مؤسسة إفريقية هذا التحالف مما 
وعالمية  عالية  خبرات  تعبئة  للمغرب  سيتيح 

لخدمة القارة اإلفريقية.
وتعد الشراكة العالمية 
للكهرباء المستدامة تحالفا 
لشركات الكهرباء الرائدة 
وضع  هدفها  العالم  ف��ي 
ومهمتها  مشتركة  رؤي��ة 
تنمية  تعزيز  الرئيسية 
ال��ط��اق��ة ال��م��س��ت��دام��ة من 
إلى  الولوج  تعميم  خال 

الكهرباء.
ويعتبر المكتب الوطني 
الصالح  والماء  للكهرباء 
للشرب المؤسسة الوحيدة 
من القارة اإلفريقية والعالم 
تتمتع  ال���ت���ي  ال���ع���رب���ي 
بعضوية في هذه المنظمة، 
شركات  أكبر  جانب  إل��ى 
 EDF م���ث���ل  ال���ك���ه���رب���اء 
بفرنسا، وENEL بإيطاليا، 
وAEP بالواليات المتحدة 
 Kansai Electricبالصين، و SGCCاألمريكية، و
Power باليابان، وشركة Hydro-Québec بكندا، 

وكذا شركة Rushydro بروسيا.

نظم قطاع إصاح اإلدارة التابع لوزارة االقتصاد 
والمالية وإصاح اإلدارة، لقاء عن بعد حول موضوع 
»المقاربة التشاركية للمرافق العمومية في مكافحة 
لليوم  جائحة كورونا )كوفيد19-(«، وذلك تخليدا 

اإلفريقي للمرفق العام.
ذكر باغ لقطاع إصاح اإلدارة أن االحتفاء باليوم 
اإلفريقي للمرفق العام الذي يصادف 23 يونيو من 
كل سنة، يعد حدثا استراتيجيا في برنامج االتحاد 
اإلفريقي، ويروم االعتراف بدور الخدمات العمومية 
في تطوير وتنمية المجتمعات وتعزيز المواطنة في 

تحقيق التنمية الشاملة.
وأض����اف ال��م��ص��در ذات���ه أن ه���ذا ال��ل��ق��اء يروم 
بتوصيات  للخروج  النقاش  إغناء  في  المساهمة 

عملية من شأنها أن توحد الجهود في اتجاه تفعيل 
الحكامة  م��ب��ادئ  وتكريس  المواطنة،  المشاركة 
المبادرات  كل  محور  المواطن  وجعل  العمومية، 
ال��ت��ن��م��وي��ة، وش��ري��ك��ا أس��اس��ي��ا ف��ي ت��دب��ي��ر الشأن 

العمومي.
وقدم الكاتب العام لقطاع إصاح اإلدارة، أحمد 
العمومري، خال هذا اللقاء مجموعة من التدابير 
واإلجراءات التي اتخذت للحد من تفشي الوباء منها 
لتدبير  خ��اص  صندوق  إح��داث  الخصوص،  على 
تداعيات الجائحة، وإحداث لجنة اليقظة االقتصادية 
التي أوكلت إليها مهمة أخذ التدابير الازمة للحد 

من التداعيات االقتصادية لألزمة الصحية.
وأكد العمومري على ضرورة اعتماد تكنولوجيات 

المعلومات واتخاذ اإلجراءات الازمة لدعم اإلدارات 
التدابير  إلى  الرقمنة، مشيرا  العمومية في مجال 
واإلجراءات التي قام بها القطاع، كإصدار عدد من 
اإلدارات  لدعم  الازمة  اإلج���راءات  تهم  المناشير 
العمومية في تبني الحلول الرقمية والعمل عن بعد 
الوقائية واإلحترازية  وتتبع اإلجراءات والتدابير 
المتخذة لتدبير مرحلة حالة الطوارئ الصحية وما 

بعدها بالمرافق العمومية.
وتم خال هذا اللقاء الذي شارك فيه أكثر من 70 
مشاركا، منهم ممثلون عن مجموعة من القطاعات 
الوزارية تبادل التجارب القيمة، في إطار المقاربة 
تم  حيث   ،19 كوفيد  جائحة  لمكافحة  التشاركية 
التطرق لمواضيع التقاضي عن بعد خال مرحلة 
الحجر الصحي، والمبادرات موجهة لألشخاص في 
وضعية هشة،واألشخاص في حالة التشرد، ومخطط 
المتخذة  واإلج��راءات  البيداغوجية،  االستمرارية 
لتجنب انتشار جائحة كورونا في الوسط السجني، 
واإلجراءات والتدابير المتخذة في إطار التشغيل، 
ومبادرات وسيط المملكة اتجاه مختلف الفاعلين 

خال مرحلة جائحة كورونا.
كما ناقش اللقاء مواضيع تتعلق بالبيئة ومعالجة 
لتطوير  رقمية  منصة  واح��داث  الطبية،  النفايات 
المحتوى  وت��ح��ي��ي��ن  االن��ت��رن��ي��ت،  ع��ل��ى  ال�����دروس 
التاريخية،  وال���دراس���ات  ال��رق��م��ي،  البيداغوجي 

وغيرها.
وخلص الباغ إلى أن هذا اللقاء مكن المشاركين 
من الوقوف على كل الجهود المبذولة التي مكنت 
المملكة من التصدي لجائحة كورونا والتخفيف من 
آثارها، ومن تحقيق العديد من المكاسب التي ينبغي 
تثمينها في أفق إعداد النموذج التنموي الجديد، 
مع ترتيب األولويات على المستويين االقتصادي 
واالجتماعي، واالستفادة من فرص التحول الجديدة 
التي أفرزتها هذه األزمة، وذلك باالرتكاز على رؤية 
مشتركة يتقاسمها مختلف الفاعلين بما يضمن كسب 

رهانات االلتقائية واالنسجام واالستدامة.
وحسب الباغ، سيتم إعداد تقرير خاص يشمل 
مختلف التوصيات التي انبثقت عن هذا اللقاء لرفعه 

لاتحاد االفريقي.

قطاع إصالح اإلدارة يخلد اليوم اإلفريقي للمرفق العام

األسهم األوروبية تتراجع 
في ظل زيادة عدد حاالت 
اإلصابة بفيروس كورونا

ارتفاع أسعار الذهب مع تنامي 
المخاوف من موجة ثانية 

لفيروس كورونا

ت��راج��ع��ت األس��ه��م األوروب����ي����ة، بسبب 
القطاعات الدفاعية مع استمرار المستثمرين 
في توخي الحذر في ظل زيادة عدد حاالت 

اإلصابة بفيروس كورونا عالميا.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 لألسهم 
أسهم  وتراجعت  بالمائة   0.5 األوروب��ي��ة 
واالتصاالت  والمشروبات  الغذاء  شركات 
بالمائة.  0.7 و0.8  والرعاية الصحية بين 
وكان المؤشر قد أنهى الجلسة السابقة قرب 

أعلى مستوى في أسبوعين.
مؤشر ستوكس  على  أكبر خاسر  وك��ان 
600 مجموعة إيفولوشن جيمنج السويدية 
عرضت  أن  بعد  بالمائة   7.4 السهم  ون��زل 
كرونة  مليار   19.6 مقابل  إن��ت  ن��ت  ش��راء 
سهم  وقفز  دوالر(  مليار   2.12( سويدية 

األخيرة 30 بالمئة.
وارتفع سهم شركة )إيه.إم.إس( النمساوية 
المنتجة ألجهزة االستشعار 4.3 بالمائة بعد 
السهم  تصنيف  مورجان  جيه.بي  رفع  أن 
»محايد«  من  المحفظة«  في  ال��وزن  »لزيادة 
بينما قفز سهم ديالوج سيميكونداكتور 6.8 
اإلي���رادات  توقعات  رفعت  بعدما  بالمائة 

الفصلية.

الذهب ألعلى مستوياته  ارتفعت أسعار 
على  الطلب  تلقى  إذ  س��ن��وات،  ثماني  ف��ي 
آمنا  م��اذا  ال��ذي ي عتبر  النفيس  المعدن 
حاالت  ارتفاع  بشأن  المخاوف  من  الدعم 
اإلصابة بفيروس كورونا، وآمال بمزيد من 

التحفيز لمكافحة الضرر االقتصادي.
وارتفع الذهب في المعامات الفورية 0.1 
لألوقية  دوالر   1767.93 إل���ى  ب��ال��م��ائ��ة 
)األونصة(، بعد أن المس 1773 دوالرا وهو 
في   2012 أك��ت��وب��ر  منذ  مستوياته  أع��ل��ى 
التعامات المبكرة في آسيا، فيما صعدت 
العقود األمريكية اآلجلة للذهب 0.2 بالمائة 
إلى 1785.80 دوالر. وتبنت البنوك المركزية 
في أنحاء العالم إج��راءات تحفيز قوية ت 
ساعد  مما  منخفضة،  الفائدة  أسعار  بقي 
 16 من  بأكثر  االرتفاع  على  الذهب  أسعار 
المعدن  عتبر  العام. وي  بداية  منذ  بالمئة 
في  تحوط  أداة  واس��ع  نطاق  على  األصفر 

مواجهة التضخم وانخفاض العمات.
األخرى،  النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 
تراجع الباديوم 0.1 بالمائة إلى 1921.46 
بالمئة   0.3 الباتين  دوالر لألوقية، وهبط 
إلى 826.54 دوالر ونزلت الفضة 0.3 بالمائة 

إلى 17.89 دوالر.

النفط، بعد جلسة  استقرت أسعار 
إزاء  االرتباك  من  حالة  نتيجة  متقلبة 
الواليات  بني  التجاري  االتفاق  مصير 

املتحدة والصني.
وتراجع خام القياس العاملي برنت 
إلى  باملئة   0.6 يعادل  ما  أو  26 سنتا 
42.82 دوالرا للبرميل، بعد أن نزل في 

وقت سابق ألدنى مستوى في اجللسة 
وتراجع  للبرميل.  دوالرا   42.21 عند 
اخلام األمريكي 38 سنتا أو ما يعادل 
للبرميل  دوالرا   40.35 إلى  باملئة   0.9
املتدني  امل��س��ت��وى  إل���ى  ه��ب��ط  أن  ب��ع��د 

البالغ 39.76 دوالرا.
سابق  وقت  في  األسعار  وارتفعت 

األنشطة  فتح  إع��ادة  مع  اجللسة،  من 
االق���ت���ص���ادي���ة ف���ي ب��ع��ض ال���والي���ات 
األم��ري��ك��ي��ة وف���ي ع���دد م��ن ال����دول بعد 
إجراءات العزل العام املرتبطة بفيروس 

كورونا.
وفي ما يتعلق باإلمدادات، خفضت 
املتحدة  ال��والي��ات  في  الطاقة  شركات 

النفطية  احل��ف��ر  منصات  ع��دد  وك��ن��دا 
العاملة إلى مستوى قياسي منخفض.

غلوبال  أم��ري��ك��ا  أوف  ب��ن��ك  ورف���ع 
للعام  النفط  ألسعار  توقعه  ريسيرش 
اجلاري، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر 
برنت 43.70 دوالرا للبرميل في 2020 

مقابل 37 دوالرا في تقدير سابق .

استقرار أسعار النفط في ظل االرتباك السائد إزاء مصير االتفاق التجاري بني واشنطن وبكني

مال وأعمال
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12 أخبار دولية

السابق  األمريكي  الرئيس  أك��د 
باراك أوباما وقوفه إلى جانب نائبه 
السابق جو بايدن في حملته كمرشح 
عن  المقبلة  الرئاسية  لانتخابات 
الحزب الديمقراطي الذي يبدو أنه 
مر إلى السرعة القصوى في نزاله 

ضد الرئيس دونالد ترامب.
الشعبية  على  دال  مؤشر  وف��ي 
الكبيرة التي مايزال أوباما يحظى 
بها، حققت حملة جمع التبرعات عبر 
األنترنيت لفائدة جو بايدن حصيلة 
مالية فاقت 11 مليون دوالر، تأتى 
 175 تبرعات  من  أزيد من نصفها 

ألف مانح محلي.
وقال أوباما مخاطبا مؤيديه عبر 
تقنية الفيديو: »ال يوجد أحد أثق به 
أك��ث��ر ل���م���داواة ج����راح ه���ذا البلد 
والعودة إلى المسار الصحيح أكثر 

من صديقي العزيز جو بايدن«.
واع��ت��ب��ر ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق أن 
الوضع الذي سيرثه بايدن ،في ظل 
والركود  ك��ورون��ا  وب���اء  ت��داع��ي��ات 
العرقية،  وال��ت��وت��رات  االق��ت��ص��ادي 
أصعب بكثير مما اعترضه عندما 
أوائل سنة  السلطة في  إلى  وصل 
2009، لكنه عبر مع ذلك، عن يقينه 
بتحقيق »نقلة كبرى« للتغلب على 

ترامب.
وسبق ألوباما الذي أعلن دعمه 
لبايدن في أبريل الماضي، أن عبر 
الحاجة«  عن  مناسبة  من  أكثر  في 
في  سياسي  تغيير  إل��ى   « الملحة 

البلد.
نشرت  للرأي  استطاع  وأظهر 
نتائجه أن بايدن وسع فارق النقاط 
الذي يفصله عن دونالد ترامب الى 

14 نقطة.وتعد هذه النتيجة االسوأ 
في  األم��ري��ك��ي  للرئيس  اآلن  حتى 
استطاع للرأي، حيث حصل بايدن 
على 50 بالمئة من األصوات مقابل 

36 بالمئة لترامب.
وأظهرت معظم استطاعات الرأي 
التي جرت في االونة األخيرة تقدم 
ب��اي��دن ع��ل��ى ت��رام��ب ب��م��ع��دل عشر 

نقاط.
الذي  الجديد  االستطاع  وأف��اد 
تايمز(  )نيويورك  صحيفة  أجرته 
المرشح  أن  )س��ي��ي��ن��ا(  وم��ع��ه��د 
الديمقراطي حقق تقدما كبيرا في 
أوساط النساء واالمريكيين من أصل 
إفريقي والاتينيين. كما نال أصوات 
والبيض  ال�����ذك�����ور  ال���ن���اخ���ب���ي���ن 
واألشخاص في منتصف العمر أو 

أكبر .

الرئاسيات األمريكية: أوباما يؤكد وقوفه إلى جانب نائبه السابق جو بايدن

فاديمير  ال���روس���ي  ال��رئ��ي��س  دع���ا 
بوتين، الى تأسيس نظام أمني دولي 
المعاصر  العالم  إليه  »يحتاج  جديد، 
كل  لمواجهة  س��ري��ع  بشكل  المتغير 

التحديات».
وقال إن روسيا منفتحة على الحوار 
والتعاون حول كافة القضايا الدولية 
الملحة، وأنها مستعدة لتأسيس نظام 
أمني دولي جديد، يحتاج إليه العالم 
المعاصر المتغير بشكل سريع، مبرزا 

يمكن  فقط  المشتركة  ب«الجهود  أن��ه 
التي  الجسيمة  للتهديدات  التصدي 

تواجه العالم« .
واعتبر بوتين أن النصر على النازية 
حدد   « الثانية  العالمية  ال��ح��رب  ف��ي 
مستقبل العالم لعقود، وبقي لألبد في 
التاريخ كأعظم نصر من حيث الحجم 
واألهمية والسمو الروحي األخاقي«.

وقال بوتين، في كلمة قبيل انطاق 
العرض العسكري الكبير في الساحة 

بمناسبة  م��وس��ك��و  وس���ط  ال��ح��م��راء 
انتهاء  على  ال�75  بالذكري  االحتفال 
الحرب العالمية الثانية، »سنتذكر دائما 
الشعب السوفياتي، بمايين الناس من 
قوميات مختلفة من جميع جمهوريات 
االت���ح���اد ال��س��وف��ي��ات��ي، ه��و م��ن دحر 

النازية«.
وش��دد بوتين على »ض��رورة صون 
الحقيقة النزيهة حول الحرب والدفاع 
االتحاد  »دفع شعب  موضحا   ،« عنها 
السوفياتي ثمنا باهظا لحرية أوروبا، 
العبء  أن  ن��ت��ذك��ر  أن  واج��ب��ن��ا  وم���ن 
الرئيسي للنضال ضد النازية وقع على 

كاهل الشعب السوفياتي« .
مدى  نتفهم  »نحن  بوتين  وأض��اف 
بين  وال��ث��ق��ة  ال��ص��داق��ة  تعزيز  أهمية 
الحوار  ع��ل��ى  واالن���ف���ت���اح  ال��ش��ع��وب 
والتعاون بشأن القضايا األكثر إلحاحا 
على جدول األعمال الدولي، و من بينها 
إنشاء نظام أمني مشترك موثوق به، 
يتغير  ال���ذي  العالم  يحتاجه  وال���ذي 
من  حمايته  يمكننا  فقط  معا  بسرعة، 

الفيروسات الخطيرة الجديدة«.
وتحتفل روسيا يوم 9 ماي، من كل 
سنة، بعيد النصر على ألمانيا النازية 
في »الحرب الوطنية العظمى«، إال أنه 
يونيو  ال�24  إلى  االحتفال  تأجيل  تم 

بسبب انتشار وباء »كوفيد19-«.

بوتين يدعو الى تأسيس نظام أمني دولي جديد

معارضة أزيد من ألف برلماني أوروبي لمشروع ضم الضفة الغربية المحتلة
أل��ف برلماني أوروب����ي، رسالة  م��ن  أزي��د  أص��در 
مفتوحة من أجل وقف مشروع ضم أجزاء كبيرة من 

الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في هذه الرسالة الموقعة من طرف جميع 
السياسية  االت��ج��اه��ات  ك��اف��ة  تمثل  ال��ت��ي  األح���زاب 
األوروبية »نحن، برلمانيو أوروبا بأكملها، الملتزمون 
نتشاطر  ق��واع��د،  على  يقوم  عالمي  نظام  أج��ل  م��ن 
مخاوف جدية بشأن خطة الرئيس ترامب المتعلقة 
ضم  واحتمال  اإلسرائيلي-الفلسطيني،  بالصراع 
إسرائيل لتراب الضفة الغربية. نحن قلقون للغاية 
بشأن السابقة التي سيحدثها هذا األمر على مستوى 

العاقات الدولية بشكل عام«.
وعلى مدى عقود -يضيف الموقعون على الرسالة- 
اإلسرائيلي- للصراع  ع���ادل  لحل  أوروب���ا  روج���ت 
للقانون  وفقا  الدولتين،  حل  شكل  في  الفلسطيني 
الدولي وق��رارات مجلس األمن األممي ذات الصلة، 
مشيرين إلى أن خطة الرئيس ترامب، تنحرف لألسف 

عن المعايير والمبادئ المتفق عليها دوليا.
وأوضحت الرسالة أن هذه الخطة »تعزز السيطرة 
الفلسطينية  األراض���ي  على  ال��دائ��م��ة  اإلسرائيلية 
المجزأة، تاركة الفلسطينيين من دون سيادة، مع منح 
الضوء األخضر إلسرائيل لضم أجزاء كبيرة من الضفة 

الغربية من جانب واحد«.

وسجلت الرسالة أنه بناء على مسار خطة ترامب، 
فإن التحالف اإلسرائيلي الذي تم تشكيله، مؤخرا، 
ينص على أنه بوسع الحكومة المضي قدما في عملية 

الضم ابتداء من 1 يوليوز 2020.
وحذر الموقعون من أن هذه الخطوة »ستكون قاتلة 
اإلسرائيلي-الفلسطيني،  ال��س��ام  آلف��اق  بالنسبة 

وستقوض أبسط المعايير الموجهة للعاقات الدولية، 
بما في ذلك ميثاق األمم المتحدة«.

وأعرب أعضاء البرلمان األوروبي عن »قلقهم البالغ 
اإلسرائيليين  ح��ي��اة  ع��ل��ى  اإلل���ح���اق  ت��أث��ي��ر  ح��ي��ال 
والفلسطينيين، وكذا إزاء حمولته المثيرة لاضطراب 

في المنطقة الموجودة عند أبواب قارتنا«.

وأضافوا أن هذه المخاوف »ليست أقل خطورة، 
في الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع وباء كوفيد-
19، أخطر حالة طوارئ جماعية واجهناها منذ عقود«. 
وكتب الموقعون »اعترافا بالتزام أوروبا الطويل األمد 
بالحل السلمي للصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني، ندعو 
القادة األوروبيين إلى العمل بشكل حازم لرفع هذا 
التحدي. يجب على أوروبا أن تأخذ بزمام المبادرة 
للجمع بين الفاعلين الدوليين لمنع الضم، والحفاظ 
العادلة  وال��ت��س��وي��ة  ال��دول��ت��ي��ن  ح���ل  آف�����اق  ع��ل��ى 

للصراع«.
وصرح الممثلون األوروبيون، بما في ذلك الممثل 
بأن  ب��وري��ل،  ج��وزي��ب  األوروب����ي  لاتحاد  السامي 
الخطوات نحو اإللحاق، في حال تنفيذها، لن تمر دون 
اعتراض، مؤكدين »أنهم يؤيدون هذا التأكيد بشكل 
كامل: تملك األراضي بالقوة ليس له مكان في العام 
2020 ومن شأنه أن تترتب عنه تداعيات متناسبة«.

وأبرزا أن الفشل في تقديم إجابة مائمة، من شأنه 
عدم  على  ترابية  مطالب  ذات  أخ��رى  دول  تشجيع 
احترام المبادئ األساسية للقانون الدولي، مشيرين 
إلى أن النظام العالمي القائم على القواعد ضروري 
أوروبا.  في  الطويل  المدى  على  واألم��ن  لاستقرار 
»لدينا مصلحة كبيرة في حمايته ونتحمل المسؤولية 

عنه«.

مشتبها   41 ال��ت��رك��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات  اعتقلت 
بتورطهم في المحاولة االنقابية الفاشلة بتركيا 
ليوم 15 يوليوز 2016، وانتمائهم لتنظيمي »بي 
ك���ا ك���ا« و«غ����ول����ن«، ال��ل��ذي��ن ت��ص��ف��ه��م��ا أنقرة 

ب«اإلرهابيين«.
وذك����رت ي��وم��ي��ة »ح��ري��ي��ت« أن���ه »ف���ي إطار 
العمليات التي نفذت في 23 محافظة باسطنبول، 
من  بهم  مشتبها   65 أص��ل  من   41 اعتقال  تم 
أنصار تنظيمي حزب العمال الكردستاني »بي 

كا كا« وتنظيم »غولن« ».
وأوضحت أنه يوجد ضمن المشتبه بهم الذين 
صدرت أوامر باعتقالهم »قبطان ومازم وضابط 
ثانوي وجندي متعاقد وطلبة عسكريين، بما في 
ذلك أحد الضباط في القوات البحرية والجوية 
والبرية وخفر السواحل والدرك و5 أشخاص 

من المدنيين«.
التي  التحقيقات  نطاق  »ف��ي  أن��ه  وسجلت 

تم  بإسطنبول،  العام  المدعي  مكتب  أج��راه��ا 
التوصل إلى أن شخصا كان يدعي أنه »طالب 
علم«، كان يتولى التواصل مع الفعاليات التابعة 

للمنظمتين في األماكن العامة«.
وأضافت أنه تم القبض على 21 من أصل 29 
من   4 أن  وتبين  اسطنبول،  في  بهم  مشتبها 
المشتبه بهم المتبقين هم خارج المدينة، إضافة 
إلى اثنين آخرين ال يمكن القبض عليهما حاليا 

بسبب الحجر الصحي لفيروس كورونا«.
رجل  وزعيمه  »غولن«  تنظيم  تركيا  وتتهم 
الواليات  ف��ي  المقيم  غ��ول��ن،  ال��ل��ه  فتح  ال��دي��ن 
 15 في  الفاشل  لانقاب  بالتخطيط  المتحدة، 
251 قتيا و2200  الذي خلف   ،2016 يوليوز 

جريح.
كما تتهم التنظيم بالوقوف وراء حملة طويلة 
المؤسسات  اختراق  خال  من  الدولة  إلسقاط 

التركية، ال سيما الجيش والشرطة والقضاء.

تركيا.. اعتقال 41 مشتبها بانتمائهم 
لتنظيمي »بي كا كا« و«غولن«
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13 قضايا المجتمع

استرجاع مصاريف الحج بالنسبة للمنتقين في قرعة موسم 
األسفار وكاالت  من  بتأطير  هـ   1441

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية 
والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي )قطاع 
الحج  م��ص��اري��ف  اس��ت��رج��اع  ب��أن  السياحة( 
بالنسبة للمواطنين المنتقين في عملية قرعة 
1441ه�،  م،   2020 سنة  برسم  الحج  تنظيم 
بتأطير من وكاالت األسفار السياحية، سينطلق 
 24 غاية  إلى   2020 يوليوز  فاتح  ابتداء من 

منه.
وأوضح باغ للوزارة أن وكاالت بريد بنك 
من  ب��األم��ر  المعنيين  تمكين  ف��ي  س��ت��ش��رع 
مصاريف الحج التي سبق إيداعها بها، ابتداء 
من األربعاء فاتح يوليوز 2020 إلى غاية يوم 

الجمعة 24 منه.
وأضاف المصدر ذاته أنه على المواطنين 
المعنيين التوجه إلى أي وكالة من وكاالت بريد 
ببطائق  مصحوبين  الفترة،  هذه  خال  بنك 
تعريفهم الوطنية مع االحترام الكامل للضوابط 
والشروط المعمول بها في إطار حالة الطوارئ 
الصحية أو اإلجراءات االحترازية والوقائية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم االحتفاظ بنتائج 
عملية القرعة الخاصة بموسم 1441 هجرية، 
2020 ميادية، العتمادها برسم موسم 1442 

هجرية، 2021 ميادية.
للحج  الملكية  اللجنة  أن  ال��ب��اغ  وسجل 
تحدد  أن  وبعد  ال��ع��ام،  أواخ��ر  في  ستجتمع 
هذه  دف��ع  سيكون  المقبل  ال��ح��ج  م��ص��اري��ف 

المصاريف، في األجل الذي سيعلن عنه، تأكيدا 
الستمرار الرغبة في أداء هذه الشعيرة. وتأتي 
هذه اإلجراءات، حسب المصدر ذاته، بناء على 
القرار المتخذ من طرف اللجنة الملكية للحج 
ال���رام���ي إل����ى اس���ت���رج���اع م��ص��اري��ف الحج 
واالحتفاظ بنتائج القرعة، وذلك على اثر الباغ 
العربية  المملكة  س��ل��ط��ات  ع��ن  ص���در  ال���ذي 
السعودية والذي تقرر فيه، في ظروف انتشار 
اإلسامية  الشريعة  لمقاصد  ومراعاة  الوباء 

في حفظ النفس البشرية، إقامة شعيرة الحج 
هذه السنة بشكل آمن صحيا بأعداد محدودة 
ومقيمين  س��ع��ودي��ي��ن  م��واط��ن��ي��ن  م���ن  ج����دا 
وخلص  الجنسيات.  مختلف  من  بالسعودية 
الباغ إلى أن مصالح قطاع السياحة تبقى رهن 
إشارة المواطنين للتواصل معهم بخصوص 
استفساراتهم أو تقديم شكاياتهم عن طريق 
 haj@tourisme.gov.ma :البريد اإللكتروني

أو الهاتف: 0662071475.

الكثيرون  افتقدها  التي  الحيوية  المرافق  من 
والكثيرات خال فترة الحجر الصحي هي الحمامات 
برنامجهم  في  قارا  موعدا  تعتبر  التي  العمومية 
األسبوعي، لما توفره من شروط الراحة واالسترخاء 
والنظافة، حيث ال يشكل االستحمام في المنزل بديا 
عنها. وقد شكل إعان السلطات العمومية عن إعادة 
فتح الحمامات في إطار الشروع في المرحلة الثانية 
من تخفيف الحجر الصحي على المستوى الوطني 
ولو بطاقة 50 بالمائة، خبرا لطالما انتظره الزبناء 
متأهب  بين  انقسموا  الذين  للحمامات،  األوفياء 
الساعات  وف��ي  بل  فتحها،  بمجرد  إليها  للتوجه 
األولى من صباح الخميس، ومتردد إلى حين اتضاح 
الرؤية بشأن التدابير المتخذة ألجرأة الشروط التي 
فرضتها السلطات المختصة على أرباب الحمامات 
الستئناف نشاطهم. وتبدو الفئة المتأهبة للتوجه 
للحمام بمجرد فتحه واثقة من قدرتها على احترام 
مختلف اإلجراءات االحترازية التي تقيها العدوى 
بفيروس كورونا، ومتأكدة من قدرة أرباب الحمامات 
التي  المعنية  السلطات  توجيهات  تطبيق  على 
ستسهر بكل تأكيد على تتبع تنفيذ قراراتها، بينما 
ال تجد الفئة األخرى مناصا من التريث قليا في 
حول  التفاصيل  من  المزيد  على  االط��اع  انتظار 
الموضوع، السيما في ظل تداول العديد من األخبار 
بشأن غياب اإلجماع في صفوف أرباب الحمامات 
حول إعادة الفتح من عدمه، وكذا اعتماد كل حمام 
لتدابير خاصة به، والسيما التسجيل القبلي قبل 
القدوم إلى الحمام، أو أخذ مواعيد بواسطة الهاتف. 
ومن جهة أخرى، تسود حالة من الترقب في صفوف 
باعتبارهم  والطيابات«  »الكسالة  الحمامات  عمال 
بالمستحمين  احتكاكا  األكثر  ستكون  التي  الفئة 
وقربا منهم. وفي هذا الصدد، تؤكد نعيمة، وهي 
»طيابة« بأحد الحمامات بحي المحيط بالرباط،في 
رب  أن  لألنباء،  العربي  المغرب  لوكالة  تصريح 
عند  غد  ي��وم  بالعمل  لتلتحق  بها  اتصل  الحمام 
السابعة صباحا دون تقديم تفاصيل عن اإلجراءات 

التي سيتم اتباعها لضمان سامتها وكذا سامة 
مرتادي الحمامات. وفي انتظار اتضاح الرؤية، تقول 
نعيمة إنها متخوفة بعض الشيء من األمر، خاصة 
وأنها حامل في شهرها السادس. وفي هذا الصدد، 
قال ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات 
أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات 
بالمغرب، في تصريح مماثل ،إن السلطات فرضت 
مجموعة من الشروط التي يستحيل تطبيقها داخل 
الحمامات من قبيل ارتداء الكمامات واستغال 50 
بالمائة من الطاقة االستيعابية، وكذلك فرض التباعد 
االجتماعي، مؤكدا أن الجامعة تفضل االنتظار إلى 
حين إعادة فتح الحمامات بشكل عادي ولو تأخر 
سامة  على  حريصون  »ألننا  الوقت  بعض  األم��ر 
تطبيق  ج��دا  الصعب  من  وسيكون  المستحمين 

التباعد االجتماعي بينهم«.
وأشار إلى أنه رغم الموقف الثابت للجامعة، إال 
أنها تركت كامل الحرية ألرباب الحمامات لمن أراد 
التريث قليا أو إعادة الفتح يوم غد وفق الشروط 
التي فرضتها السلطات، على أن يتحملوا المسؤولية 
مع  تواصل  ألي  غيابا  مسجا  لقرارهم،  الكاملة 
الجامعة من طرف الجهات المختصة حول كيفية 
الواقع.  تنزيل هذه الشروط والتدابير على أرض 
فتح  إلى ضرورة  الخصوص،  بهذا  أوعشى  ودعا 
حوار جاد ومسؤول حول هذه األمور الهامة، مؤكدا 
أن الجامعة لن تتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه 

أوضاع القطاع في حالة تجاهل طلبها.
وأكد أن قطاع الحمامات يعيش وضعية صعبة 
زادت حدتها بعد التوقف عن العمل ألكثر من ثاثة 
أشهر، وهو من أكثر القطاعات تضررا من تداعيات 
جائحة كورونا، مما سيزيد من تعميق أزمة المهنيين 
وهشاشة المشتغلين به، مشيرا إلى أن عملية إعادة 
تشغيل الحمامات تتطلب نفقات إضافية إلصاح 
والتجهيزات جراء  البنايات  لحقت  التي  األضرار 
التوقف عن العمل لمدة طويلة، والسيما الصهاريج 
والصنابير التي تعرضت للتلف. وبعدما توقف عند 

األهمية التي يكتسيها قطاع الحمامات في النسيج 
االقتصادي واالجتماعي الوطني حيث يشكل مصدر 
رزق للعديد من األسر، فضا عن مكانته في الموروث 
والثقافة الشعبية المغربية، أشار أوعشى إلى أنه 
ليست هناك إحصائيات محددة حول عدد المستغلين 
بالقطاع، إال أن التقديرات تشير إلى أن هناك حوالي 
12 ألف حمام بمختلف أنحاء التراب الوطني تتيح 
120 ألف فرصة عمل مباشرة وغير  ما يقرب من 
مباشرة. وأوضح أن الشغيلة المباشرة في الحمام 
وعامل  الصندوق  وعامل  الحمام  رب  من  تتكون 
»الفرناتشي«، في حين تشمل الشغيلة غير المباشرة 

كا من »الكسالة« و«الطيابات« الذين يشتغلون مع 
الزبائن ويتقاضون أجورهم منهم مباشرة.

وخلص أوعشى إلى أن الوضع يستدعي تدخا 
عاجا إلنقاذ القطاع، خاصة في ظل معاناة أرباب 
والكهرباء  الماء  فواتير  تراكم  بسبب  الحمامات 
وواجبات الكراء وأجور المستخدمين، وغيرها من 
المصاريف، داعيا السلطات المختصة إلى اتخاذ 
تدابير وإجراءات استثنائية ملموسة لفائدة مهنيي 
القطاع للتخفيف من آثار الجائحة، خاصة اإلعفاء 
من الضرائب واالستفادة من قروض بدون فائدة، 

لمساعدة القطاع على االقاع من جديد .

مرتادو احلمامات بني »التأهب« و«التريث« في انتظار وضوح الرؤية

للشرطة  الوالئية  املصلحة  عناصر  متكنت 
القضائية مبدينة فاس على ضوء معلومات دقيقة 
التراب  ملراقبة  العامة  املديرية  مصالح  وفرتها 
الوطني، من توقيف سائق شاحنة للنقل الطرقي 
للبضائع يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك لاشتباه 
مجال  في  تنشط  إجرامية  شبكة  في  تورطه  في 

ترويج املخدرات.

الوطني  لألمن  العامة  للمديرية  ب��اغ  وذك��ر 
م��ن شاحنة  ع��ل��ى  ف��ي��ه  املشتبه  ت��وق��ي��ف  أن���ه مت 
»الغوازي«  القروية  باجلماعة  باملغرب،  مسجلة 
امللحة،  ومدينة جرف  بامحمد  قرية  بني  الواقعة 
الشاحنة  داخ��ل  التفتيش  عمليات  أسفرت  حيث 
عن حجز طنني )02( من مخدر احلشيش، مكونة 
من 75 رزمة مخبأة ضمن شحنة من مادة التنب، 

من  كونه  في  يشتبه  مالي  مبلغ  عن حجز  فضا 
عائدات هذا النشاط اإلجرامي.

االحتفاظ  مت  أن���ه  ذات����ه  امل���ص���در  وأض�����اف 
النظرية  احل��راس��ة  ت��دب��ي��ر  حت��ت  ف��ي��ه  باملشتبه 
عليه  الذي تشرف  التمهيدي  البحث  إشارة  رهن 
العامة املختصة، فيما تتواصل األبحاث  النيابة 
احملتملة  االم��ت��دادات  باقي  لتحديد  والتحريات 

املتورطني  كل  وتوقيف  اإلج��رام��ي،  النشاط  لهذا 
فيه.

وخلص الباغ إلى أن هذه العملية تندرج في 
واملشتركة  املتواصلة  األمنية  املجهودات  سياق 
ب��ني م��ص��ال��ح األم���ن ال��وط��ن��ي وامل��دي��ري��ة العامة 
ملراقبة التراب الوطني، ملكافحة االجتار والتهريب 

الدولي للمخدرات واملؤثرات العقلية.

توقيف سائق شاحنة للنقل الطرقي للبضائع يشتبه تورطه في شبكة إجرامية

في إطار عمليات إعادة المواطنين العالقين في 
الخارج بسبب جائحة فيروس »كوفيد19-«، نظم 
المغرب، رحلة إنسانية من بروكسيل إلى أكادير.

وشملت هذه الرحلة، التي كان على متنها 150 
راك��ب��ا، ال��م��واط��ن��ي��ن ف��ي وض��ع��ي��ة ه��ش��ة، السيما 
صغار  واألطفال  والمسنون  المرضى  األشخاص 

السن.
وأشرف على هذه العملية بمطار بروكسيل سفير 
للوكسمبورغ،  الكبرى  ببلجيكا والدوقية  المغرب 
محمد عامر، والقناصل العامون للمملكة بكل من 
الخطوط  وم��دي��ر  وأن��ف��ي��رس،  ولييج،  بروكسيل، 
محمد  ال��ب��ن��ل��وك��س،  بمنطقة  المغربية  الملكية 

العمراوي.
العودة  برنامج  إطار  في  العملية  هذه  وتندرج 
المنظم من طرف المملكة، والذي هم إلى حد الساعة 
مئات المغاربة العالقين بالخارج، وذلك في سياق 
حالة الطوارئ الصحية، المفروضة من طرف العديد 
إثر تفشي وباء فيروس كورونا  البلدان على  من 

المستجد.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد 
21 و27  بين  ما  30 رحلة  أعلن عن برمجة نحو 
يونيو الجاري، إلعادة 4644 مغربيا عالقا في 17 

بلدا، وذلك في سياق جائحة »كوفيد19-«.

المغاربة العالقون 
في الخارج.. تنظيم رحلة 

أولى للعودة من بلجيكا
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أسبوعية وطنية جامعة

14 متفرقات

ساكنة المدينة تتطلع إلى إنتعاش في مختلف القطاعات االقتصادية

1 - الكوارث تأتي تباعا....

. بعد موسم فاحي جاف خال السنة الماضية ،حل 
موسم فاحي اكثر منه جفافا  هذه السنة مما ضاعف 
من محنة الفاحين الصغار جراء انعدام الكآل  لرؤوس 
ماشيتهم وشح مياه الشرب وضعف محصول الحبوب 
وال��ق��ط��ان��ي وغ���اء اس��ع��ار االع����اف وان��ه��ي��ار اثمنة 

الماشية.
فرض  ال��ذي  كورونا  وب��اء  انتشار  بلة  الطين  وزاد 
الحجر الصحي واغاق االسواق االسبوعية والمجازر 
وحظر التنقل مما اضر بشكل بالغ بقطاع الدواجن التي 
انهارت اسعارها وقطاع االغنام والماعز واالبقار التي 
انخفضت اثمانها  لفائدة »الشناقة«والجزارين وانتشار 

تواصلية  استراتيجية  غياب  في  العيد  الغاء  اشاعة 
للحكومة.ووجد الكسابة انفسهم دون دخل ودون اعاف. 
كما تضرر قطاع تربية النحل بسبب صعوبة تنقيله  وفقر 

مرعاه.

2 - ال ملجأ  سوى السماء !

المعنية  المصالح  قامت  هل  الفاحين  تسال  حين 
بالقطاع الفاحي بدعمهم والتضامن معهم يجيبونك«لنا 
الفاحة  وزارة  .وم��س��اع��دات  ك���ذاب«  غيرو  وم��ن  الله 
ومصالحها الخارجية هي دوما للفاحين الكبار النافذين 
باالقليم.فلهم التعويضات عن الخسائر ودعم المخطط 
على  لبوطاكاز  كدعم  سنتيم  مليار   240 االخضر)منه 

المستوى الوطني !( وخدمات الطب البيطري والمياه 
الجوفية  والشعير المدعم با حساب وفضا عن كل ذلك 

التامين. 
ويشكل الفاحون الصغار باقليم موالي يعقوب غالبية 
الفاحين الذين تضرروا -يقول السي محمد البكوش 
المتعاقب  الجفاف  داود-م��ن  مستشار بجماعة سيدي 
واغاق االسواق  ونقص الشعير المدعم وعدم تعميم 
الفاحي خاصة  المحصول  البيطرية وتضرر  الصحة 
بسبب االمطار المتاخرة مما جعل المجلس الجماعي 

المساعدات  من  القفف  االف  ي��وزع 
الغذائية للساكنة.

ويتضح جليا غياب وزارة الفاحة 
واإلقليمية  ال��ج��ه��وي��ة  وم��دي��ري��ت��ه��ا 
وصندوق التنمية الفاحية وصندوق 
الفاحين  دعم  عن  القروية  التنمية 
الصغار والتضامن معهم خال هذه 
ال��ك��ارث��ة ال��ت��ي ق��د ت���ؤدي ال���ى بيع 
واصولهم  الراض��ي��ه��م  ال��ف��اح��ي��ن 
والهجرة الى المدينة في الوقت الذي 
يطمح فيه صاحب الجالة الى خلق 
طبقة متوسطة فاحية تكون رافعة 
للتنمية القروية.كما يشتكي الفاحون 
القرض  بنك  تحصيل  استمرار  من 
الفاحي للقروض من الفاحين دون 
مراعاة الوضع المالي الكارثي الذي 
»ال  التامين  وك��ال��ة  وم��ن  يعيشونه 
تامين  ووك���االت   »Mamda»مامدا

اخرى تتلكآ في تامين رؤوس الماشية  ويصبون جام 
غضبهم على الغرفة الفاحية التي لم تقم بمبادرة تذكر 

لمؤازرتهم في محنتهم.

3-اية حلول للتخفيف من وقع الكارثة على الفاح 
الصغير؟

باالقليم  الصغير  للفاح  ال��م��ازوم  الوضع  يتطلب 
التعجيل باطاق حزمة من االجراءات المستعجلة عساها 
تخفف من معاناته يراها السي الحاج عبد القادر لعفو 
وهو فاح بمنطقة عين الشقف ضرورية من قبيل »توفير 
االعاف ودعم االعاف المركبة وصرف دعم مالي لفائدة 
الوقائع   ضد  التضامن  صندوق  من  الفاحين  صغار 
الكارثية وتعميم خدمات الصحة البيطرية لتشمل قطيع 
الكساب الصغير وتاجيل تسديد القروض دون احتساب 
فوائد  او إلغائها  على سبيل التضامن وتوفير حماية 
ل���ل���ع���م���ال وال����ع����ام����ات 
الزراعيين حتى ال نعرف 
شاكلة  على  للوباء  ب��ؤرا 

بؤرة ميمونة«
ام��������ا ع����ل����ى ال����م����دى 
مشكل  يبقى  ال��م��ت��وس��ط 
المياه  استعمال  ترشيد 
الجوفية مشكا حيويا قد 
على  الحصول  غدا  يهدد 
الماء الصالح للشرب مما 
يستوجب تشديد المراقبة 
على حفر الثقوب  المائية 
لمياه  خ��زان��ات  وتشييد 
تلية  وس������دود  االم����ط����ار 
واستبدال الزراعات االكثر 
استهاكا للمياه بزراعات 
ب��دي��ل��ة ك��زراع��ة ال��ك��ب��ار .
ويكمن حل هذه المشاكل 
في توعية الفاحين الصغار وتكتلهم وتنظيمهم في هيأت  
كقطاع  فاحي  قطاع  كل  في  بالعاملين  خاصة  مهنية 
...يدافعون  الحليب او قطاع اللحوم اوقطاع الحبوب 
فيها عن مصالحهم عوض االكتفاء بغرفة فاحية يهيمن 

فيها كبار الفاحين.
< بقلم: احمد تواغد/فاس

إلى  أك���ادي���ر  م��دي��ن��ة  س��اك��ن��ة  تتطلع 
إنتعاش في مختلف القطاعات االقتصادية 
الحجر  ب��إج��راءات  التقيد  تخفيف  بعد 
الصحي في جميع عمالتي و أقاليم جهة 
سوس ماسة، وذلك تبعا لقرار السلطات 
استئناف  بإمكانية  المتعلق  العمومية 
العديد من األنشطة االقتصادية، بعدما 
فرضت التدابير المتخذة لمكافحة وباء 
ثاثة  انتشاره طيلة  ومنع   »19 »كوفيد 
المستوى  ع��ل��ى  واق��ع��ا ج��دي��دا  أش��ه��ر 

االقتصادي واالجتماعي.
والفاعلون  ال��م��ه��ن��ي��ون  وي���ت���رق���ب 
االقتصاديون بمدينة أكادير، بعد االعان 
ع���ن ت��خ��ف��ي��ف ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي، بعد 
عدة  بمناطق  ال��ج��اري��ة  االس��ت��ع��دادات 
بالمدينة تحضيرا لموسم الصيف »أكادير 
النظافة  ح��م��ات  م��ن  ان��ط��اق��ا   ،»2020
والتعقيم والتطهير، التي شملت المنطقة 
السياحية والحدائق والساحات العمومية 
ت��س��ري��ع اس��ت��ئ��ن��اف مختلف  وغ��ي��ره��ا، 
بها  والنهوض  االقتصادية،  القطاعات 
واألنشطة  ال��س��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  خ��اص��ة 

المرتبطة به.
إلى  االنبعاث  مدينة  ساكنة  وتتطلع 
عودة قوية للقطاع السياحي، الذي يشكل 
أحد األعمدة الثاثة التي يتأسس عليها 
النسيج االقتصادي ألكادير وجهة سوس 
ال��ف��اح��ة والصيد  إل���ى ج��ان��ب  م��اس��ة، 
قطاعا  السياحة  تعتبر  حيث  البحري، 
يشغل اآلالف من الكفاءات واليد العاملة 
المؤهلة، كما ترتبط به مجموعة أخرى 
م���ن األن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة م���ن قبيل 
الصناعات التقليدية، والمطاعم، والنقل 
وغيرها من األنشطة التي تساهم في خلق 
العديد من فرص الشغل المباشرة وغير 

المباشرة.
اإلط�����ار، س��ج��ل مهنيون  ه���ذا  وف���ي 
بأكادير، في تصريحات لوكالة المغرب 
السلطات  ق��رار  أهمية  لألنباء،  العربي 
المغربية القاضي بالتخفيف من الحجر 

األنشطة  استئناف  لتسريع  الصحي 
االقتصادية بالنسبة آلالف المستخدمين 
المتوقفين عن العمل طيلة فترة الحجر 
الصحي التي فرضت من قبل السلطات 

المختصة لمكافحة وباء »كوفيد 19«.
وق��ال إدري��س خ��دري، أح��د الفاعلين 
االقتصاديين، »إن تخفيف الحجر الصحي 
بشكل تدريجي سيمكن المواطن والفاعل 
إلى  ال��ع��ودة  م��ن  المغربي  االق��ت��ص��ادي 
الحياة االقتصادية واالجتماعية بشكل 
ب��ف��ي��روس كورونا  اإلص���اب���ة  م���ن  آم���ن 
خال  األشخاص  كل  داعيا  المستجد«، 
هذه الفترة إلى االلتزام بتدابير الوقاية 
والسامة الصحية التي كانت مفروضة 
الحجر  م����ن  األول�������ى  ال���ف���ت���رة  خ�����ال 

الصحي.
وأضاف أن كل إخال بالدابير الوقائية 
قد يؤدي إلى انتكاسة والعودة إلى تدابير 
مشددة من الحجر الصحي، مشيرا إلى 
التدابير االستباقية التي اعتمدها المغرب 
كورونا خففت  تفشي جائحة  لمواجهة 
بشكل كبير من انتشار الوباء، وجعلت 
مواجهة  في  يحتدى  نموذجا  المغرب 

الجائحة.
العيدوس،  يونس  ق��ال  جهته،  وم��ن 
سائق سيارة أجرة صغيرة بمدينة أكادير، 
بدأت  ال��ص��ح��ي  ال��ح��ج��ر  تخفيف  »ب��ع��د 
ونشاطها  عافيتها  تستعيد  المدينة 
المعهود«، معربا عن أمله في أن يعود 
سابق  إلى  بالمدينة  السياحي  النشاط 
ع��ه��ده خ��ص��وص��ا م��ع اس��ت��ق��ب��ال فصل 
الصيف وإقرار تدابير أخرى للتخفيف 
كاالصطياف  ال��ص��ح��ي  ال��ح��ج��ر  م���ن 

بالشواطئ وغيرها..
وأضاف أنه، كسائق لسيارة األجرة، 
استشعر نوعا من التحسن في مختلف 
األنشطة على مستوى المدينة، وخاصة 
في قطاع سيارات األجرة، مشيرا إلى أن 
استئناف هذه األنشطة ال تغني عن التقيد 
وااللتزام بما جاء في مخطط التخفيف 

في  والمتمثل  السلطات،  أق��رت��ه  ال���ذي 
استغال نسبة ال تتجاوز 50 في المائة 
من الطاقة االستيعابية لسيارات األجرة، 
واالل���ت���زام ب��ق��واع��د ال��ن��ظ��اف��ة وارت����داء 

الكمامات.
الوزاني،  فاطمة  أعربت  جهتها،  من 
لقرار  استحسانها  عن  جمعوية،  فاعلة 
كبادرة  الصحي  الحجر  من  التخفيف 
إلعادة إنعاش القطاع السياحي بأكادير، 
إلى جانب  القطاع،  أن هذا  إلى  مشيرة 
األنشطة المرتبطة به، شهد ظرفية صعبة 
خال فترة فرض حالة الطوارئ الصحية 

والحجر الصحي.
وبالمقابل، حذرت الفاعلة الجمعوية 

خطورة  م��ن  وزائ��ري��ه��ا  المدينة  ساكنة 
التي  االحترازية  باإلجراءات  االستهانة 
للحد من  العمومية  السلطات  وضعتها 
انتشار الفيروس، مسجلة في نفس الوقت 
أن المغاربة أبانوا خال األشهر الماضية 
عن وعي والتزام تامين بقواعد الحجر 
حماية  ف��ي  منهم  مساهمة  ال��ص��ح��ي، 

أنفسهم ووطنهم.
أقرت  العمومية  السلطات  أن  يذكر 
مجموعة من اإلجراءات والتدابير لتأطير 
مرحلة تخفيف الحجر الصحي وذلك وفق 
مجموعة من المحددات التي تروم تحقيق 
توازن بين تطورات الوضعية الوبائية 
في المملكة، ومتطلبات العودة التدريجية 

إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة 
االقتصاد الوطني.

وأهابت بجميع المواطنات والمواطنين 
مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم 
بكافة التدابير االحترازية المعلن عنها 
من تباعد جسدي، وقواعد النظافة العامة، 
الواقية،  ال��ك��م��ام��ات  ارت����داء  وإل��زام��ي��ة 
وتحميل تطبيق »وقايتنا«، وذلك من أجل 
تنزيل المرحلة الثانية من تخفيف الحجر 
الصحي، مشددة على أنه في حالة ظهور 
أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم 
العمل على اتخاذ جميع التدابير الازمة 
تداعياتها  م���ن  وال���ح���د  ل��ت��ط��وي��ق��ه��ا 

السلبية.

تخفيف احلجر الصحي بأكادير

الفالح الصغير باقليم موالي يعقوب بني مطرقة اجلفاف وكورونا وسندان الالمباالة!
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