
 موضوع المدارس الخاصة يستحوذ على الوقت المخصص لمناقشة المشروع إذ طالب العديد من النواب بوضع حد 9شكالياته ومتابعة مؤسسات التعليم التي تتالعب 
في التصاريح لالستفادة من الدعم

محمد أمكراز يعلن أن131 ألف مقاولة صرحت بأنها تضررت من جائحة كورونا

ملناقشة األخالقيات العلمية وتدبير وفيات »كورونا« نبيلة الرميلي املديرة اجلهوية لوزارة الصحة تؤكد لـ»الصحراء 
املغربية« أنه سيستقبل احلاالت اجلديدة غير احلرجة

يعمل رفقة فريقه يف جامعة نيويورك من أجل منح العاملني يف مجال الطب رؤية أوسع

أعلن الجمعية املغربية للطب الشرعي 
للطب  عربي  مؤتمر  أول  تنظيم  عن 
البث  تقنية  عبر  بعد،  عن  الشرعي 
املباشر، اليوم الثالثاء، ستناقش أشغاله 
عالقته  في  «كورونا»  فيروس  موضوع 
بمجاالت تدخل الطب الشرعي، عبر بث 
مباشر من خالل صفحة الجمعية الطبية 
على كل من موقع «اليوتوب» وصفحتها 

على «الفيسبوك».
مجموعة  املؤتمر  أشغال  في  ويشارك 
الشرعي،  الطب  في  املتخصصني  من 
يمثلون عددا من الدول العربية، ضمنها 
تونس، األردن، السودان، لبنان، الجزائر، 
الخبراء  جانب  إلى  ومصر  موريتانيا، 
الشرعي  الطب  في  واالختصاصيني 
البرمجة  لذلك، تضم  من املغرب. وتبعا 
أخالقيات  مناقشة  للمؤتمر  العلمية 
جائحة  بخصوص  العلمي  البحث 
املقاربة  عرض  جانب  إلى  «كورونا» 
املغربية والتونسية في التصدي لجائحة 
على  التعرف  مع  «كورونا»،  فيروس 
البروتوكول العالجي في دولة األردن في 
مجال تدبير وفيات «كورونا»، مع عرض 
التجربة الجزائرية في تسيير اإلشكاالت 

بفيروس  املتعلقة  الشرعية  الطبية 
«كورونا».

كما يتبادل اختصاصيو الطب الشرعي 
بسبب  املوت  حول  والتجارب  األفكار 
اإلصابة بعدوى فيروس «كوفيد19»، من 
الوفيات  جثث  إدارة  طرق  عرض  خالل 
املؤكدة واملشتبه في إصابتها بفيروس 
في شمال وغرب إفريقيا،  كوفيد 19»   »
حول  بتوصيات  الخروج  ليعقبها 
التعامل مع الجثث غير املعروفة وإدارة 
املقابر. أما اختصاصيو الطب الشرعي 
من  املوضوع  فيناقشون  السودان،  في 
خالل االستفسار حول «مدى االستعداد 
للموت جماعيا بسبب فيروس كورونا؟»، 
الدولية  اللجنة  اقتراح  جانب  إلى  هذا 
حول  األفكار  تبادل  األحمر  للصليب 
مناطق  في  للجنة  التنفيذية  االستجابة 
«كوفيد  املسلحة جراء جائحة  النزاعات 
19».كما اهتم البرمجة العلمية للمؤتمر 
علمية  بمناقشة  الشرعي  للطب  العربي 
االجتماعي  والجانب  الطب  بني  تجمع 
النفسي من خالل مداخلة متخصصني من 
موريتانيا، ترتكز على الوصمة أو السمة 
التي تلحق باألشخاص بعد االنتهاء من 
فترة الحجر الطبي التي تفرضها الشروط 

الوقائية من عدوى جائحة «كورونا».

بفضاء  أحد  الذي   ، املؤق امليداني  املستشفى  أصبح 
املعرض الدولي بالدارالبيضاء جاهزا الستقبال املصابني 
أشغال  انتهاء  بعد   ،19 كوفيد  املستجد  كورونا  بفيروس 

تهيئته، وإحداثه في زمن قياسي )لم يتجاوز أسبوعني(.
الجهوية  املديرة  الرميلي،  نبيلة  أكدت  الصدد،  هذا  وفي 
لـ«الصحراء  الدارالبيضاءـ سطات،  الصحة بجهة  لوزارة 
املغربية«، أن املستشفى امليداني أصبح جاهزا الستقبال 
املرضى، بعد أن انته األشغال وكل ما يتعلق باللوجستيك 
واملوارد البشرية. وأضاف الرميلي أن املستشفى امليداني 
كورونا،  بفيروس  املصابة  الجديدة  الحاالت  سيستقبل 
نقل  يمكن  ال  أنه  إلى  مشيرة  الحرجة،  غير  الحاالت  أي 
املرضى الذين يتلقون العالج في املستشفيات العمومية إليه، 
يمكن  ال  املركزة  بالعناية  للعالج  تخضع  التي  الحاالت  ألن 
نقلها، وأن 80 في املائة من الحاالت املصابة بفيروس كوفيد 
املستشفى  بناء  قرار  أن   إلى  تكون مستعصية. يشار  19 ال 
امليداني تم بشراكة بني السلطات املحلية بجهة الدارالبيضاء-
جماعة  ومجلس  الدارالبيضاء-سطات  جهة  )مجلس  سطات 

مع  وبالتعاون  الدارالبيضاء  عمالة  ومجلس  الدارالبيضاء 
املديرية الجهوية للصحة(، بتمويل بلغ 45 مليون درهم بمساهمة 

كل مجلس بمبلغ 15 مليون درهم.
ويعد املستشفى امليداني املؤق أكبر مستشفى على املستوى 
الوطني واإلفريقي على مساحة تقدر بحوالي عشرين ألف متر 
مربع  أي ما يقارب هكتارين، إذ اتخذ قرار إحداثه في إطار 
التدابير االستباقية الرامية إلى تعزيز البنية الصحية الستقبال 
مزيد من الحاالت في حالة وقوع األسوأ ال قدر اهلل، حسب ما 

أكدته السلطات املنتخبة.
ويتوفر املستشفى على أزيد من 700 سرير موزعة على أربعة 
أجنحة، كل واحد منها مزود بنظام معالجة الهواء مرتبط بنظام 
التبريد، إضافة إلى عدد من املراحيض، مع تثبي نظام الحراسة 
على  فضاء  وتخصيص  األسرة،  لجميع  بالنسبة  بالكاميرات 
شكل » قرية« للطاقم الصحي يشمل 20 غرفة لألطباء املكلفني 
والتدخالت  للفحوصات  وقاعات  مكاتب  وأربعة  بالحراسة، 
الطبية املختلفة، إضافة إلى فضاء للعزل الطبي يضم 6 غرف، 
بالنسبة للحاالت الحرج. يشار إلى أنه عهد بمهام اإلشراف 
لإلسكان،  الدارالبيضاء  املحلية  التنمية  لشركتي  املنتدب 

والدارالبيضاء للتظاهرات والتنشيط.

في زمن الجائحة، حيث تبدو العلوم التقليدية قاصرة نوعا 
ما عن التصدي لجائحة كورونا ، لم ال تتم االستعانة بوسائل 
علمية أحد من قبيل »الذكاء االصطناعي« ملساعدة العاملني 
وباء  الذين يخوضون حربا ضروسا ضد  الطبي  املجال  في 
الخبير  يعمل  التي  األملعية  الفكرة  ذي  هي  الفتاك.  كورونا 
املغربي أنس باري وفريقه البحثي في جامعة نيويورك املرموقة 
يبذلون  الذين  لألطباء  أوسع  رؤية  ملنح  بلورتها  على  حاليا 
قصارى الجهود لتطويق انتشار الفيروس والحد من  وتمكن 
أستاذ علوم الكمبيوتر والتحليالت التنبؤية )شكل من أشكال 
يحتل  الذي  نيويورك  جامعة  معهد  في  االصطناعي(  الذكاء 
التطبيقي،  الرياضي  البحث  مجال  في  عامليا  األولى  املرتبة 
من تصميم أداة ذكاء اصطناعي لحصر تطور فيروس كورونا 
تأثيره.  من  للحد  اتخاذها  يجب  التي  اإلجراءات  وتحديد 
وسيمكن هذا الحل عمليا من اإلبالغ عن مدى جدية الحالة 
السريرية للمصابني بالوباء، وسيساعد األطباء على تحديد أي 
من املرضى يحتاجون بالفعل إلى أسرة طبية وأيهم يمكنهم 
االستيعابية  الطاقة  محدودية  باعتبار  منازلهم،  إلى  العودة 
للمستشفيات.. وقال الخبير املغربي في حديث لوكالة املغرب 
العربي لالنباء، »عندما ظهر وباء كورونا املستجد في الصني 
توقع أن يتطور إلى جائحة تنعكس على االقتصاد العاملي 
وتسبب العديد من الوفيات في العالم، لسبب بسيط هو أننا 
نعيش في عالم مترابط«، مضيفا »في بداية شهر يناير املاضي 
مع  شراكة  وأقمنا  كمبيوتر،  وعلماء  أطباء  يضم  فريقا  قدت 
بفيروس  املتعلقة  التنبؤات  على  للعمل  صينيني  مستشفيني 

كورونا«.
املتحدة  األمم  لدى  أيضا مستشارا  الذي عمل  باري  وأردف 
لتطوير استراتيجية عاملية للذكاء االصطناعي وإسداء املشورة 
بشأن كيفية استخدام الذكاء االصطناعي لخدمة املجتمع، أن 
الهدف كان تصميم ونشر أدوات دعم القرار باستخدام قدرات 

لتوقع  رئيسي،  بشكل  تنبؤية  وتحليالت  االصطناعي،  الذكاء 
كورونا  بفيروس  املصابني  املرضى  لدى  املستقبلية  النتائج 

املستجد.
هاته  االصطناعي  الذكاء  أداة  تكون  أن  في  أمله  عن  وأعرب 
»مفيدة لألطباء في توقع النتائج على املرضى في مرحلة مبكرة 
مبرزا أن الغاية تتمثل في مساعدة  وتقييم خطورة الحاالت« 
الطبيب على اتخاذ قرارات حول كيفية تخصيص املوارد داخل 

املستشفيات بناء على املعطيات العلمية«.
الذي  التنبئي  التحليل  تقنية  فإن   ، الغاية  لهذه  وتحقيقا 
الدروس  االعتبار  بعني  تأخذ  وفريقه  باري  أنس  يستخدمه 

املستفادة من التجارب السابقة.
حول  لكتاب  املشارك  املؤلف  باري  يقول  الصدد،  هذا  وفي 
التحليالت التنبؤية يصنف ضمن األفضل من حيث املبيعات 
تستخدم  التي  الخوارزميات  من  بمجموعة  األمر  »يتعلق 
ما  إن   )...( توقعات  وضع  أجل  من  سابقة  تجارب  ا  بيانات 
نقوم بتصميمه في مجال الرعاية الصحية هو تقنية التحليالت 
التنبؤية التي تستخدم حاالت املرضى الذين ثبت إصابتهم 
بالفيروس للتنبؤ بالسلوك املستقبلي بالنسبة للحاالت الجديدة. 
وبناء على هذه التوقعات ستتوفر لألطباء رؤية أكثر وضوحا 
وبالتالي  مستقبال  املرضى  لهؤالء  يحد  أن  يمكن  ما  حول 
سابقا  عمل  الذي  املغربي  الخبير  وتابع  آني«.  قرار  اتخاذ 
في البنك الدولي وكمستشار في املشاريع البحثية لصناديق 
«، قائال »فخور بكوني مغربيا يرأس  التحوط في »وول ستري
فريقا متعدد التخصصات في جامعة نيويورك يضم باحثني 
والذكاء  الطب  في  متنوعة  وخبرات  مختلفة  جنسيات  من 
االصطناعي وعلوم الكمبيوتر«. وأكد أن الهدف املنشود »هو 
إنقاذ األرواح بمساعدة األطباء على اتخاذ املزيد من القرارات 
املستندة إلى البيانات من خالل الذكاء االصطناعي«، مشيرا 
مع  والتعاون  العمل  على  حاليا  يركز  البحثي  فريقه  أن  إلى 
املستشفيات الرئيسية في مدينة نيويورك التي تعد بؤرة الوباء 

في الواليات املتحدة.

صادق لجنة القطاعات االجتماعية بمجلس النواب، أمس 
25.20 بسن  رقم  قانون  باإلجماع على مشروع  االثنني، 
تدابير استثنائية لفائدة املشغلني املنخرطني بالصندوق 
املصرح  لديهم  والعاملني  االجتماعي  للضمان  الوطني 
فيروس  جائحة  تفشي  تداعيات  من  املتضررين  بهم، 
كورونا كوفيد- 19، كما أحيل على املجلس من قبل مجلس 
املستشارين. وحظي املشروع، الذي أحاله رئيس الحكومة 
على مجلس املستشارين األسبوع املاضي، على إجماع 
املستشارين خالل جلسة عمومية خاصة، بالنظر إلى ما 
استثنائية  اجتماعية  تدابير  من  املشروع  هذا  يتضمنه، 
تكلل  واملواطنني،  املواطنات  من  واسعة  لفائدة شريحة 

باملصادقة، باإلجماع، على هذا املشروع.
واملتعلق  الحكومة،  به  جاءت  الذي  التعديل  وباستثناء 
بتعديل للمادة الرابعة بضرورة إغناء هذه املادة بتأجيل 
الذين  للمشغلني  بالنسبة  املقاوالت  بعض  اشتراكات 
توقفوا نهائيا أو توقفوا جزئيا عن العمل، التأجيل إلى 
ما بعد 30 يونيو، بهدف استفادة األجراء من التعويضات 
في الضمان االجتماعي. هذا التعديل أثار نقاشا وتقرر أن 
يتم عرضه في الجلسة العامة املزمع عقدها اليوم الثالثاء، 

نال باقي املواد موافقة النواب أعضاء اللجنة.

وينص هذا املشروع، في مادته األولى، على القيام، خالل 
يونيو   30 غاية  إلى   2020 مارس   15 من  املمتدة  الفترة 
2020، بصرف تعويض لفائدة األجراء واملتدربني قصد 
شهر  برسم  بهم  واملصرح  اإلدماج  أجل  من  التكوين 
فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 
من قبل املشغلني في وضعية صعبة جراء جائحة فيروس 
كورونا كوفيد- 19. ويعتبر نص هذا املشروع، في مادته 
الثالثة، أن هذه الفترة في حكم توقف مؤق لعقد الشغل.
التعويضات  تقتطع  أن  على  فتنص  الثانية،  مادته  أما 
واملصاريف من الصندوق الخاص لتدبير جائحة كورونا، 
في حني تنص املادة الرابعة، على تعليق أداء االشتراكات 
املستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، خالل 
الفترة املمتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ يحدد 
بنص تنظيمي، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي 
يصرفها هذا الصندوق، وكذا في نظام التأمني اإلجباري 
بهذا  للمشمولني  بالنسبة  وذلك  املرض،  عن  األساسي 
املشروع،  بها هذا  التي جاء  التدابير  تهم  كما  القانون. 
وفق مادته الخامسة، إرجاع املبالغ التي تم صرفها بناء 
الوطني  الصندوق  إلى  املشغل،  كاذب من  على تصريح 
للضمان االجتماعي تح طائلة تطبيق العقوبات الجاري 
إمكانية  أيضا  املشروع،  تدابير  وتشمل  العمل.  بها 
تمديد الفترة املشار إليها أعاله بنص تنظيمي إذا دع 

الضرورة إلى ذلك، فضال عن خضوع العمليات املذكورة 
وفقا  املختصة  األجهزة  بها  تقوم  التي  املالية  للمراقبة 
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ال 
سيما املفتشية العامة للمالية واملديرية العامة للضرائب، 
بها  تقوم  التي  واملواكبة  التتبع  عملية  إطار  في  وذلك 
الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي القيام بها.
الوق  على  الخاصة  املدارس  موضوع  واستحوذ 
حيث  اللجنة،  داخل  املشروع  هذا  ملناقشة  املخصص 
التعليم  النواب بوضع حد إلشكاليات  من  العديد  طالب 
في  تتالعب  التي  املؤسسات  ومتابعة  الخصوصي، 
في  مذكرين  الدعم،  من  االستفادة  أجل  من  التصاريح 
الصدد نفسه، أن أباء التالميذ أدوا الواجبات املدرسية. 
ألن  املتالعبني  ذكر  ضرورة  على  اللجنة  أعضاء  وشدد 

هناك مؤسسات تعليمية خاصة مواطنة.
 وانتقد حزب األصالة واملعاصرة البنوك، مؤكدا أنها ال 
تلتزم بالقرارات الصادرة عن لجنة اليقظة االقتصادية، 
الزبناء  على  فيها  تحتم  عقود  تهيئة  إلى  وسارع 
الفوائد  زيادة  الترجيح بني خيارين، كالهما ينص على 
والغرامات عن كل تأخير. وطالب الحزب باعتماد الحزم 
القرارات واإلجراءات ذات الصلة  والصرامة في تطبيق 
املقاوالت  بعض  أجراء  تمكن  عدم  كاشفا  باملوضوع، 

جائحة  تدابير  من  االستفادة  من  والصغيرة  املتوسطة 
التقليدية،  والصناعات  املخابز  قطاع  قبيل  من  كورونا 
الصندوق  تعويضات  من  وخاصة  البحري،  والصيد 
في  بهم  أنه مصرح  علما  االجتماعي،  للضمان  الوطني 

هذا الصندوق.
كما عبر الحزب عن تخوفه من مؤسسات التعليم الخاصة 
التي ينبغي التمييز بينها، ألنه ما يقارب من 80 في املائة 
من املؤسسات الخاصة العاملة بالقطاع التربوي ال تصل 
أن  مبرزا  درهم شهريا،   700 إلى  بها  التدريس  أقساط 
الغالبية الساحقة من أولياء األمور الذين يتوجهون إليها 
موظفون متوسطو الدخل، أو عاملون بالقطاع غير املهيكل 
الوق  في  الحزب  وشدد  العمل.  عن  بدورهم  انقطعوا 
نفسه على ضرورة التمييز بني هذا النوع من املؤسسات، 
التي توجد من ضمنها مؤسسات أخرى مراعية للشؤون 
االجتماعية، ولديها مستخدمون كثر معرضون للتسريح، 
والتي تصرف 65 في املائة من مداخيلها على أجورهم، 
مؤكدا على ضرورة أن يكون مشروع القانون عادال وأن 

يقدم التعويضات على أساس تصنيف كل مقاولة.
كما أكد الحزب على أنه »ليس من املعقول أن يؤدي ثمن 
ضرورة  هنا  ومن  فقط  املتوسطون  األجراء  األزمة  هذه 
وخلق  تصاعدية  مثال ضريبة  أخرى  آليات  في  التفكير 
مثال  الجائحة  هذه  خالل  مجهودا  بذلوا  للذين  عالوات 

رجال النظافة« من جانبه انتقد حزب التقدم واالشتراكية، 
الرقم الذي قدمه وزير الشغل خالل مناقشة هذا املشروع 
مقاولة  ألف   48 أن  كشف  حيث  املستشارين،  بمجلس 
تالعب بالتصريحات، معتبرا أن هذا األمر يطرح إشكالية 

فيما يخص الحكامة والحفاظ على املال العام. 
كما انتقد حزب الكتاب، عدم تمكن الوزارة باالحتياطات 
الوق ضيق  »صحيح  قائال  املتالعبني،  لضبط  الالزمة 
اليوم  واإلمكانيات البشرية التي ستراقب ضعيفة ولكن 
يجب أن نعرف املتالعبني ومستغلي الفرص واملواطنني 
الوزارة وضع جميع  أن  الحزب  الحقيقيني«. وأضاف 
هناك  أن  رغم  واحدة،  كفة  في  الخصوصية  املدارس 
أنه  موضحا  الخاص،  التعليم  في  مواطنة  مؤسسات 
على الوزارة اليوم أن توضح للمغاربة وتعلن عن أسماء 
مع  سابقا  فعلته  بما  أسوة  املتالعبة  الخاصة  املدارس 
في  إخراج  إلى  نفسه،  الصدد  في  داعيا  النقل.  رخص 
أقرب وق الئحة املدارس املتالعبة، وأن تطبق اإلجراءات 

الالزمة ضدها ألن النوايا وحدها غير كافية.
وفي رده على تدخالت أعضاء اللجنة، شدد محمد أمكراز، 
وزير الشغل واإلدماج املهني، على ضرورة إرجاع املشغل 
إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي كل تعويض أو 
مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب، وذلك تح طائلة 
تطبيق العقوبات املنصوص عليها في التشريع الجاري 

به العمل. وقال أمكراز إن صندوق الضمان االجتماعي 
إلى ميزانية  له  أعيدت  التي  املبالغ  إرجاع  سيعمل على 
تقديم  سيتم  املشروع  هذا  بموجب  أنه  مبرزا  الدولة، 
بقيمة  للعمل،  بفقدانهم  املصرحني  لألجراء  تعويضات 
عن  درهم  و2000  مارس،  عن نصف شهر  درهم   1000

شهر أبريل وماي ويونيو.
كما أوضح في الصدد نفسه، أن مشروع القانون هذا، 
إلى  الضرورة  دع  إذا  تنظيمي  بنص  يتم  بأن  يسمح 
للمادة 8 من نفس  إليها طبقا  الفترة املشار  ذلك تمديد 
للمراقبة  ستخضع  العملية  هذه  أن  معلنا  املشروع، 
التي تقوم بها األجهزة املختصة وفقا للنصوص  املالية 
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة املفتشية 

العامية للمالية، واملديرية العامة للضرائب.
اإللكترونية  البوابة  في  التصريحات  أن  الوزير  وكشف 
بلغ 131 ألف  الغرض منذ شهر مارس،  لهذا  املحدثة 
من  كورونا  جائحة  من  تضررت  بأنها  صرح  مقاولة 
الضمان  صندوق  في  منخرطة  مقاولة  ألف   216 أصل 
مجموع  من  املائة  في   61 يقارب  ما  وهو  االجتماعي، 
الذي  الوق  في  الصندوق،  هذا  في  املنخرطة  املقاوالت 
ناهز عدد األجراء املصرحني بتوقفهم عن العمل 808 آالف 
أجير، من القطاع الخاص من أصل مليوني و600 ألف 

أجير، أي31 في املائة من األجراء.

مشروع قانون 25.20 يحظى بإجماع لجنة القطاعات االجتماعية بمجلس النواب

ليلى أنوزال

التشغيلية  نتائجها  املغرب  اتصاالت  مجموعة  وصف 
أن  «الجيدة»، موضحة  بـ   2020 من  األول  الربع  برسم 
عدد الزبائن ارتفع بزيادة 11.3 في املائة، في حني ارتفع 
املبيعات املوحدة بزائد 4.0 في املائة بفضل اإلقبال القوي 
على بيانات النقال في املغرب والفروع. وأفادت املجموعة، 
واإلهالك  والضرائب  الفوائد  قبل  األرباح  أن  أيضا، 
واالستهالك بنسبة 2.2 في املائة، كما ارتفع النتيجة 

الصافية املعدلة حصة املجموعة بنسبة 1.4 في املائة.
 ،2020 سنة  من  األول  الربع  نتائج  إصدار  وبمناسبة 
اإلدارة  مجلس  رئيس  أحيزون،  السالم  عبد  صرح 
الجماعية «يعود الفضل في نتائج هذا الربع األول إلى 
نمو عدد الزبناء وإيرادات البيانات في جميع دول حضور 
الصحية  باألزمة  املتسم  الحالي  السياق  في  املجموعة. 
والحجر، يتم تعبئة املجموعة بالكامل لحماية العاملني 
توفر  ضمان  من  املجموعة  تمكن  والزبناء.  بالشركة 
واستمرارية خدماتها في ظل ظروف استثنائية يفرضها 
التكنولوجية  مواردها  بتسخير  قام  وبذلك  الوباء. 
للرفع من إمكانيات شبكاتها ملواجهة ارتفاع استخدامات 

البيانات».
وكشف النتائج املعلن عنها أن عدد زبناء املجموعة وصل 
إلى ما يقرب من 69 مليون زبون في نهاية مارس 2020، 

بزيادة 11.3 في املائة أساس سنوي، مدفوعا بنمو قاعدة 
 ( املائة  في   15.8 (زائد  الفروع  وفي  املغرب  في  الزبناء 
فاتح  منذ  املجموعة  نطاق  في   Tchad Tigo دمج  مع 
يوليوز 2019. وبخصوص رقم معامالت املجموعة، فقد 
حقق هذه األخيرة رقم املعامالت موحد وصل إلى 9309 
ماليني درهم، بارتفاع نسبته زائد 4.0 في املائة، وبلغ 
األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك في 
الفوائد  قبل  األرباح  بلغ   ،2020 سنة  من  األول  الربع 
ملجموعة   EBITDA واالستهالك  واإلهالك  والضرائب 
اتصاالت املغرب 4794 مليون درهم، بزيادة زائد 3.1 في 
  (EBITA) املائة. وبلغ نتيجة التشغيل املعدلة املوحد
للمجموعة لألشهر الثالثة األولى من 2020، 2913 مليون 

درهم، بزيادة قدرها 0.3 في املائة.
وفي نهاية مارس 2020، بلغ النتيجة الصافية املعدلة 
التدفقات  وعن  درهم،  مليون   1597 املجموعة  حصة 
مليون   2893 فبلغ  التشغيلية،  األنشطة  من  النقدية 
درهم، بزيادة 4.3 في املائة. وأفادت املجموعة أن الربع 
مسبوقة  غير  دولية  بأزمة  تميز   2020 سنة  من  األول 
واألمن  العمل  ظروف  تعديل  مع  كوفيد،  بوباء  مرتبطة 
الصحي للعاملني بالشركة، واستطاع اتصاالت املغرب 
من  سواء  جيدة  ظروف  في  أنشطتها  استمرار  ضمان 
لطلبات وقدرات شبكتها، وكذلك على  االستجابة  ناحية 

مستوى مراكز االتصال الخاصة بها ووكاالتها.

كشف مصدر مطلع عن تسجيل إصابات جديدة مؤكدة 
رجال  في صفوف   19 كوفيد  املستجد  كورونا  بفيروس 

األمن.
عناصر  بثالثة  نفسه،  املصدر  حسب  األمر،  ويتعلق 
أكدت  والذين  طنجة،  بميناء  األمنية  باملنطقة  يعملون 
نتائج التحاليل املخبرية التي أجري لهم تسرب (كوفيد 
19) إلى أجسادهم، لترتفع بذلك حصيلة املصابني بالوباء 

في جهاز األمن إلى 42.
وجاء اكتشاف الحاالت الجديدة بعدما خضع، إلى جانب 
األمنيني الثالثة، 45 من زمالئهم، والذين يعملون باملنطقة 
نفسها، لالختبار ذاته، والذي جاءت نتائجه مطمئنة، إذ 
أظهرت عدم انتقال العدوى إليهم. وكان املديرية العامة 
أكدت، في بالغ أصدرته في وق سابق،  الوطني  لألمن 
أنها سجل 39 إصابة مؤكدة في صفوف موظفي الشرطة 
على الصعيد الوطني، منذ رصد الجائحة باململكة، 8 منهم 
تعافوا بشكل نهائي بعد تحاليل مخبرية، بينما أشارت 
للرعاية  يخضعون   ،31 عددهم  والبالغ  الباقي،  أن  إلى 
الطبية ولحالة العزل الصحي، في انتظار تماثلهم للشفاء.
جرى  ما  لصحة  نفيا  تضمن  الذي  البالغ،  في  وذكرت 
تداوله حول فرض حالة الحجر وإقفال مقرات ومفوضيات 
موظفيها  إصابة  بدعوى  الوطني  لألمن  تابعة  للشرطة 
بالوباء، أنها تتخذ كافة التدابير الوقائية واالحتياطات 
الالزمة لحماية موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم مهامهم، 
املتمثلة في حماية األشخاص واملمتلكات وضمان فرض 
حالة «الطوارئ الصحية»، مشيرة إلى أن مصلحة الوطن 
وضمان األمن الصحي للمواطنات واملواطنني هما الهدف 
التي ينشدها جميع موظفي  األسمى والغاية األساسية 

األمن الوطني.
مع  األمن  صفوف  في  اإلصابات  هذه  تسجيل  ويأتي 
في وق  انتهاء املرحلة األولى من «الطوارئ الصحية» 

يجابه عناصره بمختلف تراب اململكة خرق هذا التدبير 
الوقائي بحزم عبر تشديد عمليات املراقبة في جميع املدن 
والحواضر املغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخالتها مع 
التطبيق  فرض  أجل  من  العمومية،  السلطات  مختلف 
األمن  التدبير، بما يضمن تحقيق  لهذا  السليم والحازم 

الصحي لعموم املواطنات واملواطنني.
وتشير أحد حصيلة للعمليات املنجزة في هذا اإلطار 
إلى أن املرحلة األولى من «الحجر الصحي»، منذ إقرارها 
47.143 شخصا،  املاضي، شهدت ضبط  مارس   20 في 
من بينهم 25.480 شخصا قدموا أمام النيابات العامة 
النظرية.  الحراسة  لتدبير  إخضاعهم  بعد  املختصة 
وسجل الحملة هذا الرقم بعد إيقاف، في الـ 24 ساعة 
التي سبق مساء أول أمس األحد، 2940 شخصا، أودع 
1692 شخصا منهم تح تدبير الحراسة النظرية رهن 
إشارة األبحا التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة 
إلجراءات  املضبوطني  باقي  أخضع  بينما  املختصة، 

البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وأوضح بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني أن إجراءات 
الجهوي  واألمن  األمن  واليات  حسب  تتوزع،  الضبط 
شهدت  التي  البيضاء  الدار  أمن  والية  على  واإلقليمي، 
إيقاف 6566 شخصا، ووالية أمن الرباط 6296، ووالية 
أمن القنيطرة 5084، ووالية أمن وجدة 4308، ووالية أمن 
مراكش 4197، ووالية أمن أكادير 3408، واألمن اإلقليمي 
بسال 2995، ووالية أمن مكناس 2404، ووالية أمن بني 

مالل 1836، ووالية أمن فاس 1492.
شخصا،   1576 إيقاف  تطوان  أمن  والية  شهدت  كما 
طنجة  أمن  ووالية   ،1266 بالجديدة  اإلقليمي  واألمن 
اإلقليمي  واألمن   ،1146 سطات  أمن  ووالية   ،1181
بورزازات 954، ووالية أمن العيون 775، واألمن الجهوي 
واألمن   ،442 بآسفي  اإلقليمي  واألمن   ،596 بالرشيدية 
بالحسيمة الجهوي  األمن  وأخيرا   ،435 بتازة   الجهوي 

186 شخصا.

عبد السالم أحيزون: الفضل يف نتائج هذا الربع األول يعود إىل 
نمو عدد الزبناء وإيرادات البيانات يف جميع دول حضور املجموعة

تسجيل إصابات جديدة بكورونا يف صفوف األمن 
وارتفاع الحصيلة إىل 45

رقم معامالت املوحد التصاالت املغرب وصل إلى 9309 ماليني درهم

مجابهة خرق »الطوارئ الصحية« بحزم متواصل بضبط أزيد من 47 ألفا يف 
املرحلة لتطبيق هذا اإلجراء الوقائي

المصطفى بنجويدة

عادل غرفاوي

الجمعية املغربية للطب الشرعي تنظم أول 
مؤتمر عربي عرب تقنية التواصل عن بعد املستشفى امليداني املؤقت بالدارالبيضاء أصبح جاهزا 

الستقبال املصابني بفريوس كورونا املستجد

أنس باري خبري مغربي يوظف يف أمريكا الذكاء االصطناعي 
يف التصدي لجائحة كورونا

عزيزة غالم
فاطمة ياسين

نيويورك: نوفل النهاري

احتفل عدد من األطباء واملمرضني، أول أمس األحد، 
بالجديدة،  اإلقليمي  باملستشفى  الطبي  العزل  بغرفة 
بفيروس  مصاب  سنوات،   9 يبلغ  طفل  ميالد  بعيد 
أشخاص  تسعة  يوجد  حيث   ،»19 »كوفيد  كورونا 

هذا  خلق  وقد  نفسه.  بالفيروس  مصابون  آخرين 
الطبي  الطاقم  لدى  وكذا  الطفل  لدى  فرحة  االحتفال 
املشرف على املرضى. وتبقى الحالة الوبائية بالجديدة 
مستقرة بعد تسجيل 11 حالة مؤكدة، واستبعاد 90 
وفاة  تسجيل  مع  سلبي،  مخبري  تحليل  بعد  حالة 

حالتني، فيما بلغ عدد الحاالت املشتبه فيها 102.

طاقم طبي يحتفل بعيد ميالد طفل بغرفة العزل الصحي بمستشفى الجديدة

الجديدة: بوشعيب نفساوي

[18396/20]
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الــولـــوج مجــانــي 
طيـلـة حالة الطــوارئ الصحيـــة

صحـــف المجمــوعـــة  
مـتــاحـــة عـــلى منصـــــة  خلـيـك فــي دارك
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nuageux

 nuageux Pluie faible Pluvieux A
orageuses

Nuages bas Nuages élevés Grêle Neige Orage ent de sables Gelée Brouillard Brune

verses

LÉGENDESLÉGENDES
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PRÉVISIONS MÉTÉO, 
AUJOURD'HUI

n Pluies ou averses parfois orageuses sur le Nord, l’Oriental, le Rif, 
le Haut et le Moyen Atlas.
n Ciel passagèrement nuageux sur les plaines avec gouttes éparses 
et ciel peu nuageux à clair ailleurs.
n Chasse-sable par endroits sur les provinces du Sud.
n Vent modéré à parfois assez fort de nord à ouest sur le Nord, 
l’Oriental, l’Atlas, les plaines atlantiques et les provinces du Sud, 
faible à modéré de nord à ouest ailleurs.
n Températures minimales de l’ordre de 2 à 7°C sur l’Atlas et le Rif, 7 
à 12°C sur l’Oriental, le Saïss, les versants sud-est et les plateaux des 
phosphates et d’Oulmès et de 13 à 18°C ailleurs sur les plaines, les 
régions du Centre, le Sud-Est, les provinces du Sud et près des côtes.
n Températures maximales de l’ordre de 8 à 13°C sur l’Atlas et le Rif, 
13 à 18°C sur l’Oriental, la Méditerranée, le Saïss 
et les plaines du Nord, 18 à 23°C sur les plaines, 
les régions cru Centre, le Souss et sur les côtes 
atlantiques, 23 à 28°C sur les versants sud-est et 
le nord des provinces du Sud et de 28 à 32°C sur 
les extrêmes sud et le sud-est du pays.

Villes  Mini     Maxi     Mini  Maxi
                            Aujourd’hui            Demain

TEMPERATURE AUJOURD’HUI & DEMAIN

MER  AGITÉE 
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FORTE LE SOIR 
AU SUD

As-Sobh   04h15
Ad-Dohr    12h31
Al-Asr     16h07
Al-Maghrib   19h07
Al-Ichaa     20h27

As-Sobh   04h20
Ad-Dohr    12h35
Al-Asr     16h09
Al-Maghrib   19h10
Al-Ichaa     20h29
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États-Unis : Un présentateur télé réalise des bulletins météo... avec son chat

En pleine période de confinement, le météorologue 
américain Jeff Lyons a présenté la météo sur la chaîne 

américaine «14 News» depuis chez lui… avec son chat. 
Lors d’un bulletin, sa chatte, Betty, s’est invitée dans le 
champ de la caméra. De quoi troubler le présentateur et 
amuser les spectateurs qui en ont redemandé, rapporte le 
«Huffington Post». «Je ne sais pas comment commencer 
ce bulletin météo, il y a eu un incroyable mouvement au-
tour de ce chat idiot. Voici ma chatte Betty, elle est deve-
nue une star sur le Net, d’après ce que m’ont dit ma nièce 
et mon neveu», a expliqué le présentateur dans une vidéo 
publiée sur Facebook. Avec ce succès, Betty a multiplié les 
apparitions à l’écran. Son propriétaire lui a même accordé 
une place particulière dans ses différents bulletins et on 
peut la voir manger, ou encore faire sa toilette. Non sans 
humour, le présentateur a ensuite déclaré : «Ne jamais 
travailler avec des enfants et des animaux». «Je devrais 

suivre ce conseil, mais je pense que j’ai été remplacé», a 
commenté Jeff Lyons dans une publication Facebook, au-
dessus d’un cliché montrant Betty en train d’occuper son 
poste de travail. n

Ce chorégraphe confiné enflamme le web 
sur un air de Barry White

Depuis deux semaines, 
internet s’emballe 

pour les chorégraphies 
confinées de Mehdi Ker-
kouche. Il revisite la danse 
en format Instagram, sur 
des airs de Barry White et 
Yann Tiersen. Pour les ar-
tistes, la période de confi-
nement imposée par la 
pandémie de coronavirus 
peut-être compliquée. Pas 
de télétravail, des spec-
tacles annulés et peu de 
visibilité sur une reprise 
de leur activité. Loin de 
s’en formaliser, le choré-
graphe Mehdi Kerkouche 
a imaginé des chorégra-
phies confinées, effec-
tuées à distance avec ses danseurs de la compagnie EMKA. 
À Paris, Biarritz ou Lyon, chacun a joué sa partition depuis sa 
chambre ou son salon et le résultat est bluffant.  La première 
vidéo, dansée sur le tube «My Everything» de Barry White, 
a dépassé les 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Les 
internautes se sont véritablement enflammés pour cette 
prouesse technique filmée en format Instagram (façon por-
trait). Ce succès a poussé le chorégraphe à récidiver avec une 
deuxième vidéo mettant en scène six danseurs de la com-
pagnie EMKA sur une musique issue de la bande originale 
d’Amélie Poulain et signée Yann Tiersen. n [18395/20]
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