
النجف- كربالء  عبداحلسني غزال 
امرأة  اصابة  كورونا  ازمة  خلية  اعلنت   
قال  فيما  كربالء  في  بالفيروس  مسنة 
ان ثالث حاالت  الشمال  في  كركوك  محافظ 
تقم  لم   . املستشفى  وستغادر  شفيت 
صالة  العراق  في  العليا  الدينية  املرجعية 
الجمعة اليوم للمرة األولى منذ سقوط نظام 
في  السابق صدام حسني  العراقي  الرئيس 
كورونا  فيروس  انتشار  2003، خشية  العام 

املستجد، بحسب السلطات الشيعية.
في  كوفيد-19  مرض  تفّشي  من  وخوفًا 
العراق، حيث أسفر عن وفاة ثالثة أشخاص 
وإصابة 38 آخرين، أعلنت السلطات الدينية 
عن  الشيعة  لدى  املقدسة  كربالء  مدينة  في 
إغالق مسجد مقام اإلمام الحسني الذي تقام 
مالمح  بدت  فيما  الجمعة.  صالة  عادة  فيه 
املجال  في  واضحة  السياسية  االذرع  لي 
الديني من خالل رفض التيار الصدري قرار 
املرجعية ضمنيا من خالل اقامة جمعة في 

النجف املجاورة .
يصل  الذي  الصحن  بقي  ذلك،  رغم  لكن 

العباس،  وأخيه  الحسني  اإلمام  مرقدي 
بأعداد  جاؤوا  الذين  الزوار  أمام  مفتوحًا 
كبيرة الجمعة. وسبق لسلطات املحافظة أن 
األشخاص  دخول  الجمعة،  من  بدءًا  منعت 

من غير القاطنني في كربالء إلى املحافظة.
وأشار مسؤول في العتبة الحسينية لوكالة 
صالة  أداء  »وقف  إن  الفرنسية  الصحافة 
العام  منذ  مرة  ألول  يحدث  اليوم،  الجمعة 
مقربة  مصادر  أيضًا  أكدته  ما  وهو   ،»2003

من آية اهلل السيد علي السيستاني.
إلى  يظهر  ال  الذي  للسيستاني،  وسبق 
العلن، أن خصص جزءًا من خطب الجمعة 
السابقة للوضع الصحي في العراق، حيث 
نقص  وسط  نسمة  مليون   40 نحو  يعيش 

مزمن في الطبابة واألدوية واملستشفيات.
علي  اإلمام  مقام  فتح  فقد  النجف،  في  أما 
رجل  من  شديدة  ضغوط  بعد  الزوار،  أمام 
تجمع  الذي  الصدر،  مقتدى  الشيعي  الدين 
آالف من مناصريه إلقامة صالة الجمعة في 

مسجد الكوفة.
واكتفى  الصالة،  لم يحضر  الصدر  أن  غير 

بإرسال ممثل عنه.
وفي سامراء، حيث مرقد اإلمامني العسكريني 
الدينية  السلطات  ألغت  فقد  بغداد،  شمال 
الحالي،  األسبوع  مقررة  كانت  ثانية  زيارة 
اتخذته في شباط/فبراير  قد  قرار كانت  في 

املاضي.

االعالن عن شفاء ثالث اصابات بفيروس كورونا في كركوك
السيستاني يلغي صالة اجلمعة في كربالء 

والصدر يضغط لفتح مقام اإلمام علي 
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اسطنبول -اثينا -الزمان 
وجيزة  لفترة  جديدة  صدامات  اندلعت 
التركية  الجمعة على الحدود اليونانية 
أطلقت  التي  اليونانية  الشرطة  بني 
قنابل الغاز املسيل للدموع واملهاجرين 
الذين رشقوا عناصرها بالحجارة، بعد 
الحدود  فتح  أنقرة  إعالن  من  أسبوع 
إلى  بالتوجه  الراغبني  املهاجرين  أمام 

أوروبا.
مئات  تجمع  قصيرة،  مناوشات  بعد 
بازاركولي  مركز  أمام  املهاجرين 
في  كاستانييس  واسمه  الحدودي 
الجانب اليوناني، وهم يهتفون "حرية" 
ما  وفق  البوابات"،  و"افتحوا  و"سالم" 

ذكر مصور لفرانس برس.
الشائك  السياج  فوق  البعض  ورفع 
نعيش  أن  "نريد  عليها  كتب  الفتات 

بسالم".
وقال أمير مسعود وهو إيراني الجنسية 
وجهه  على  واقيًا  قناعًا  يرتدي  كان 

للدموع،  املسيل  الغاز  من  لالحتماء 
لوكالة فرانس برس "نريد ببساطة حياة 

أفضل، وضعًا أفضل،العيش بحرية".
القوات  اليونانية  السلطات  واتهمت 
املسيل  الغاز  قنابل  بإطالق  التركية 
الجانب  من  الدخانية  والقنابل  للدموع 
مسؤول  وقال  الحدود.  من  اليوناني 
يوناني "كانت هناك هجمات منسقة هذا 

الصباح".
وتؤكد أثينا أن السلطات التركية توزع 
تمنع  التي  األسالك  لقطع  أدوات  أيضًا 
الجانب  إلى  العبور  من  املهاجرين 

اليوناني.
طيب  رجب  الرئيس  أعلن  أن  بعد 
فتح  عن  شباط/فبراير   28 في  اردوغان 
آالف  عدة  توجه  اليونان،  مع  الحدود 
لألذهان  معيدين  إليها  املهاجرين  من 
التي هزت  الهجرة  أزمة  ما حدث خالل 

القارة في عام 2015.
وندد االتحاد األوروبي بشدة باستخدام 

وفي  "البتزازه"  املهاجرين  قضية  تركيا 
حني تطلب أنقرة من األوروبيني دعمها 
عسكرية  عملية  تنفذ  حيث  سوريا  في 

وتواجه تدفقا للالجئني على حدودها.
ومع تجمع آالف املهاجرين على الحدود 
اليونانية التركية، كان عليهم أن يجدوا 
ينام  حني  وفي  الليل.  لقضاء  وسيلة 
صنع  البرد،  رغم  العراء  في  كثيرون 
عائالت  غالبًا  وهم  املحظوظني  بعض 
لديها أطفال، خيامًا من القماش املشمع 

يخرجون منها منهكني كل صباح.
شعورهم  عن  الجمعة  بعضهم  وعّبر 
أنقرة معتبرين  املتزايد باإلحباط حيال 
عندما  خدعتهم  التركية  السلطات  أن 
عبور  بامكانهم  أن  يعتقدون  جعلتهم 

الحدود بسهولة.
برس  لفرانس  إيراني  وهو  سينا  وقال 
"قالوا لنا: +إما أن تعبروا بطريقة غير 

شرعية أو أن ترحلوا من هنا+. لكننا لم 
نأِت لنعبر الحدود بطريقة غير شرعية". 

وأضاف "نحن هنا ألن تركيا سمحت لنا 
بذلك". وكانت حافالت متوقفة في مكان 
الحدودي  بازاركولي  مركز  من  قريب 
الجمعة تقترح نقل املهاجرين نحو نهر 
ماريتسا (نهر إفروس باللغة اليونانية) 

الذي يفصل بني تركيا واليونان.
املهاجرين  الستغالل  كامل  نظام  وُأقيم 
أتراك  متجولون  باعة  بات  الذين 
الطعام  أو  املياه  زجاجات  يبيعونهم 
أو معدات لصنع خيام بعشرة أضعاف 

ثمنها.
غداة  الحدودية  املواجهات  وتأتي 
لوقف  اتفاق  على  في موسكو،  التوقيع 
إطالق النار في منطقة إدلب، شمال غرب 
سوريا، بني اردوغان والرئيس الروسي 

فالديمير بوتني.
التركية  الرئاسة  في  مسؤول  وصرح 
أن  الحكومية  األناضول  أنباء  لوكالة 
أنقرة  أن  يعني  ال  النار  إطالق  وقف 

ستغلق حدودها مع أوروبا.

صدامات باحلجارة وقنابل الغاز على احلدود التركية اليونانية بني املهاجرين والشرطة

فاحت عبد السالم: 
مالبس داخلية

باريس- الزمان  
عن  األسد  بشار  السوري  الرئيس  اعرب 
إدلب  في  التركية  الروسية  للهدنة  »ارتياحه« 
بوتني   الروسي  الرئيس  مع  اتصال  خالل 
بحسب بيان الرئاسة السورية مساء الجمعة ، 
فيما ال تزال واشنطن تعرقل اصدار بيان  تأييد 
التركي  الروسي  لالتفاق  املتحدة  االمم   في 
بشأن هدنة ادلب  واعتبرت الرئاسة الفرنسية 
تم  الذي  التركي  الروسي  االتفاق  أن  الجمعة 
التوصل إليه مساء الخميس في موسكو لوقف 
إطالق النار في شمال غرب سوريا ال يزال هشًا 

ويتضمن عددًا من »النقاط الغامضة«.
الروس  »توافق  الفرنسية  الرئاسة  وقالت 
واألتراك على قاعدة أنتجت اليوم وقفًا إطالق 
نار لم يترسخ جيدًا بعد«، مشيرًة إلى »خفض 
للتصعيد العسكري لكن مع استمرار عدد من 

التحركات ميدانيا«.
من  عددًا  االتفاق  هذا  »يتضمن  وأضافت 
التعامل  يصعب  ومسائل  الغامضة،  النقاط 
الطرق  من  االنسحاب  بشأن  خصوصًا  معها، 
دعم سياسي  5، وحديثًا عن  وأم  أم4  الدولية 

وإنساني... ال وضوح بشأن ترتيباته«.
بوتني  فالديمير  الروسي  الرئيس  وأعلن 
مساء  إردوغان  طيب  رجب  التركي  ونظيره 
إدلب  في  النار  إلطالق  وقف  عن  الخميس 
في  األخيرة  األسابيع  في  للعنف  بعد تصعيد 

دوريات  تسيير  على  االتفاق  وينص  املنطقة. 
مشتركة بدءًا من 15 آذار/مارس، على مسافة 
واسعة في محيط طريق »ام فور« الدولي الذي 
يربط محافظة الالذقية الساحلية بمدينة حلب، 
ثاني كبرى مدن سوريا. ويتطلع الطرفان إلى 
كيلومترات  ستة  بمسافة  آمن«  »ممر  إنشاء 
منطقة  ضمنيًا  يعني  ما  الطريق،  جانبي  من 
الرئاسة  وتابعت  كيلومترًا.   12 بعرض  عازلة 
واضحة  تبقى  الروسية  »األجندة  الفرنسية 
لصالح  سوريا  كامل  على  السيطرة  أي  جدًا، 
األتراك  »على  وأضافت  األسد«.  بشار  نظام 
روسيا  مع  الصعبة  شراكتهم  بني  االختيار 
الحلفاء  من  يطلبوه  أن  يمكن  الذي  والدعم 
ومن األوروبيني«. ودحضت باريس فكرة عجز 
األزمة  في  وأنقرة  موسكو  أمام  األوروبيني 
التي  املالية  الوسائل  إلى  مشيرًة  السورية، 
اإلعمار  وإعادة  الالجئني  ملساعدة  يملكونها 
الدولي  التحالف  ووجود  للبالد  املستقبلية 
في شمال شرق  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ضد 
سوريا. وأكد اإلليزيه »ما دام فالديمير بوتني 
قادرًا على القصف هنا أو هناك، ورجب طيب 
واحدة،  مرًة  أوراق  عدة  لعب  على  إردوغان 
فسيملكون   ... مقاتلني  نشر  على  واإليرانيون 
األفضلية على األرض، لكنهم ال ينتجون معادلة 

مستقرة في سوريا«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 ترحيب سوري ورفض أمريكي وباريس:
نقاط غامضة في االتفاق الروسي التركي بإدلب

واشنطن- مرسي ابو طوق 
دونالد  األميركي  الرئيس  طرح   
أن  احتمال  الجمعة  ترامب 
تستعيد حركة طالبان الحكم بعد 
من  األميركية  القوات  انسحاب 

أفغانستان.
من  »ليس  إنه  ترامب  وقال 
املفترض أن يحصل ذلك، لكن هذا 
احتمال«. وال تزال طالبان تخوض 
حربا ضد الحكومة االفغانية التي 
اليشملها اتفاق وقف اطالق النار 
بني الحركة والواليات املتحدة اال 
في بند تسليم كابول االسرى الى 
طالبان ، وهو ما ترفضه الحكومة 
حتى االن . ورفضت ايران االتفاق 

بني طالبان وواشنطن .
األبيض  البيت  من  ترامب  وأكد 
»تتولي  ان  الدول  على  يتعني  أنه 
أنه  معتبرًا  نفسها«،  مسؤولية 
الحكومة  على  املطاف  نهاية  في 

األفغانية ضمان أمنها بنفسها.
وأضاف »ال يمكننا أن نبقى هناك 
خالل األعوام العشرين القادمة... 
ال يمكن أن نمسك بيد أحدهم إلى 

األبد«.

ترامب يطرح احتمال استعادة
طالبان احلكم في أفغانستان

داعش يتبنى مهاجمة التجمع السياسي في  كابول والقتلى تسعة وعشرون
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تونس- الزمان 
التونسية  الداخلية  وزارة  أعلنت   
الجمعة مقتل عنصر  أمني واصابة ستة 
من  الثنني  انتحاري  هجوم  اثر  اشخاص 
القريبة  االمن  قوات  ضد  »االرهابيني« 
قرب مقر السفارة األميركية في عملية هي 

األولى منذ 19 حزيران/يونيو 2019.
وقبل ثمانية أشهر استهدف هجوم مزدوج 
في تونس قوات االمن وقد تبناه »تنظيم 
الدولة االسالمية« وقتل فيه أمني ومدني. 
عناصر  انتشار  تعزيز  عملية  وشوهدت 
االمن وسط العاصمة قرب وزارة الداخلية. 
نفرْين  »قيام  الداخلية  وزارة  واعلنت 
الّساعة   2020 آذار/مارس   6 الجمعة 
باستهداف  تغ(   10,00( 11,00 صباحا 
 2 البحيرة  بمنطقة  مرّكزة  أمنّية  دورّية 
وذلك  األمريكية  للّسفارة  املقابل  بالّشارع 
عن  العملّية  أسفرت  نفسيهما«.  بتفجير 
»مصرع اإلرهابّيْين وإصابة خمسة أعوان 
وإصابة  الخطورة  متفاوتة  إصابات  أمن 
مدنّي إصابة خفيفة«،وفقا للبيان. وكشف 
وزير الداخلية هشام املشيشي في مؤتمر 
للهجوم  األولية  الحصيلة  ان  صحافي 
خمسة  وجرح  أمني  مقتل  عن  اسفرت 
في  وكلهم  امرأة  الى  باالضافة  آخرين 

املستشفى و«حالتهم مستقرة«.
عبوة  استعمال  »تم  املشيشي  وتابع 
وجاري  الهجوم  في  الصنع  تقليدية 
في  شارك  ومن  مصدرها  من  التحقق 
منفذي  هوية  عن  يكشف  ولم  صنعها« 
بيان  وفي  اليائس«.  »االرهابي  الهجوم 
أّول  »املالزم  ان  الداخلية  أفادت  الحق 
ويبلغ  أستشهد«  امليساوي  محّمد  توفيق 
أطفال.  لثالثة  وأب  عاما   52 العمر  من 
ان  املكان  في  الشرطة  من  وأكدت مصادر 
نارية  دراجة  بواسطة  تنقال  املهاجمني 
انفجار  دوّي  وسمع  االمنيني  من  واقتربا 
أن  عاما(   49( بوكرع  هيكل  وأفاد  واحد. 
»مقر عملي يبعد 300 مترا ورغم ذلك فان 

قوة االنفجار زعزعت زجاج املبنى« وتابع 
لفرانس برس »دبت الفوضى والخوف بني 
باسم  الرسمي  املتحدث  وأكد  زمالئي«.  
الوزارة خالد الحيوني الذاعة موزييك اف 
ام »ال ننفي الصبغة االرهابية لكنها عملية 
يائسة )...( الدورية األمنية هي التي كانت 
األميركية«.  السفارة  وليست  مستهدفة 
في  االميركية  السفارة  ذكرت  جهتها،  من 
»فرق  ان  فيسبوك  على  مقتضب  بيان 
الطوارئ بصدد االستجابة لالنفجار الذي 
عدم  يرجى  األميركية.  السفارة  قرب  وقع 
التواجد باملنطقة ومراقبة وسائل اإلعالم 
وضعت  وقد  األمنية«.  التعليمات  واتباع 
تأّهب  حالة  في  األمنّية  الوحدات  كاّفة 
محتملة،  مخاطر  أية  ملواجهة  قصوى 
شابا  الشرطة  وأوقفت  للداخلية.  وفقا 
عشرينيا في املكان، بحسب مراسل وكالة 
الصحافة الفرنسية. وقالت مصادر امنية 
القبض  من  ابعد  تذهب  التحقيقات  ان 
على شخص للتوصل الى خيوط العملية 
االدلة  عناصر  انتقل  وقد   . وارتباطاتها 

بواسطة  املكان  الى  بسرعة  الجنائية 
جسد  من  أشالء  وش3هدت  مروحية 
مكان  من  مقربة  عللى  متناثرة  املهاجمني 
مذعورين  املارة  صور  وأظهرت  التفجير. 
قرب السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة 
مركز  عن  كيلومترات  بضعة  تبعد  التي 
العاصمة. واشار الحيوني الى ان العملية 
لهجمات  الرابعة  الذكرى  مع  تتزامن 
 ،2016 آذار/مارس  في  قردان.  بن  مدينة 
أمنية  منشآت  الجهاديني  عشرات  هاجم 
الى  أدى  ما  )جنوب شرق(  قردان  بن  في 
13 عنصرا من قوات األمن وسبعة  مقتل 
املسلحني  عشرات  على  والقضاء  مدنيني 
تنظيم  اي  الهجوم  يتنب  ولم  املتطرفني. 

جهادي حتى اآلن.
حال الطوارئ

نددت أحزاب سياسية بالهجوم كما نشر 
»ُندين  يؤكد  بيان  الشعب  نواب  مجلس 

إدانة شديدة هذه الجريمة النكراء«.
نور  الخارجية  الشؤون  وزير  تلقى  كما 
وزير  من  هاتفية  مكاملة  الرّي  الدين 

الوطني  الوفاق  بحكومة  الخارجية 
فيها  يعّبر  سيالة  الطاهر  محمد  الليبية 
الشديدة  الليبية  الحكومة  »إدانة  عن 
للتفجير اإلرهابي«. وال تزال تونس تعيش 
التي شنها مسلحون  الهجمات  على وقع 
والشرطة  االمن  قوات  واستهدفت 
والجيش والسياح كما يستمر فرض حال 
2015 حني استهدف  العام  الطوارئ منذ 
وسط  الرئاسي  لألمن  حافلة  انتحاري 
امنيا.   12 مقتل  الى  ادى  ما  العاصمة 
أساسا  املسلحة  الجماعات  وتتمركز 
محافظة  في  الشعانبي  جبال  منطقة  في 
والحدودية  البالد  غرب  فيؤ  القصرين 
بدأت  حني   2011 ثورة  منذ  الجزائر  مع 
الظهور.  في  املتشددة  الدينية  الجماعات 
التيار  على  املحسوبني  من  مئات  وكان 
واملدرسة  السفارة  هاجموا  السلفي 
االميركيتني في 14 ايلول/سبتمبر 2012، 
احتجاجا على فيلم مسيء لالسالم أنتج 

في الواليات املتحدة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 قتيل وجرحى في هجوم انتحاري مزدوج
قرب السفارة االميركية بتونس 

 القاهرة -مصطفى عمارة 
ان  املستوى  رفيع  دبلوماسي  مصدر  كشف 
مصر طلبت من السعودية واالمارات وقف اي 
مساعدات اقتصادية الى اثيوبيا إللزامها بتنفيذ 
واتفاق  املبادئ  كاتفاق  عليها  املوقع  االتفاقات 
كال  من  مستثمرين  هناك  ان  خاصة  واشنطن 
البلدين لهم استثمارات بالسد ومن املنتظر ان 
تكون قضية سد النهضة  على راس ملوضوعات 
املطروحة فى مؤتمر القمة العربية القادم ورغم 
استبعاد املصدر اللجوء الى الخيار العسكري 

فى الوقت الراهن اال ان مصر قد تجد نفسها 
مضطره الى اللجوء الى هذا الخيار.

 فى السياق ذاته قال د/ نصر عالم وزير الري 
واملوارد املائية السابقة فى تصريحات ملراسل 

-الزمان- 
اجل  من  امريكي  تدخل  حدوث  يتوقع  انه   
ان  خشيته  وان  للمفاوضات  اثيوبيا  عودة 
مصر  ان  اال  لعودتها  شروط  اثيوبيا  تضع 
مباحثات  فى  االتفاق  باتمام  التمسك  عليها 
واشنطن وتوقع عالم ان تعمل مصر مع الجانب 

االمريكي وان تحاول انهاء املوضوع بالتفاوض 
لكن ال بد ملصر ان تكون مستعدة  للسيناريو 
اخرى  خيارات  هناك  ان  اال  واالخطر  االسوء 
العرب  مع  التنسيق  مثل  اليها  اللجوء  يمكن 
اثيوبيا  فى  االستثمارات  سالح  الستخدام 
ملنع  الكبرى  الدولية  املنظمات  مع  والتوصل 
منع  ايضا  ويمكن  اثيوبيا  فى  شئ  اي  تمويل 
السويس  قناة  من  املرور  من  الثيوبية  السفن 
كنوع من الحصار االقتصادي فيما اكد د ايمن 
تستلزم  الدبلوماسية  التصريحات  ان  سالمة 

مسارات   5 انتهاج  املصرية  الدبلوماسية  من 
الخمس  للدول  دبلوماسية  مذكرات  ارسال   -1
اثيوبيا  ان  وكيف  الدائمني  لالعضاء  الكبرى 
النية فى املفاوضات 2-  انتهكت مبادئ حسن 
من  والعديد  الدولية  العدل  محكمة  الى  اللجوء 
والهند  وايطاليا  سويسرا  فى  الوطنية  املحاكم 
اعالن  اتفاقية  ان  واضاف  املتحدة  والواليات 
املبادئ حددت ملء وتشغيل سد النهضة اال بعد 
اتفاق ممن السودان ومصر فضال عن القانون 

الدولي يلزمها بعدم االضرار بالغير

مسعى مصري للطلب من السعودية واإلمارات الضغط على إثيوبيا لتنفيذ اتفاق واشنطن

الرباط- الزمان 
في  الدخول  املغربية  السلطات  قررت 
سعر  تحرير  سياسة  من  ثانية  مرحلة 
في  املندرجة  املحلية،  العملة  صرف 
القدرة  تعزيز  إلى  يهدف  إصالح  إطار 
التنافسية لالقتصاد املغربي وتحسني 
واملال  االقتصاد  وزارة  بحسب  نموه، 
الجمعة. وقال بيان للوزارة إنها قررت 
توسيع  املغرب،  بنك  رأي  على  »بناًء 
نطاق تقلب الدرهم« لينتقل من2,5 في 
املئة إلى +5 في املئة، وذلك بناء على 
على  املغرب  بنك  يحدده  مركزي  سعر 
اليورو  من  تتكون  أساس سلة عمالت 
 40( األميركي  والدوالر  املئة(  في   60(
حيز  القرار  هذا  ويدخل  املئة(.  في 
النفاذ بدءًا من االثنني، ليدشن املرحلة 
هامش  توسيع  سياسة  من  الثانية 
في  انطلقت  التي  الدرهم  سعر  مرونة 
و«حققت   2018 الثاني/يناير  كانون 

أهدافها« وفق البيان.
وانتقل هامش تقلب الصرف حينها من 

0,3 في املئة إلى 2,5 في املئة.
حّث  قد  الدولي  النقد  صندوق  وكان 
السلطات املغربية على السير في هذا 

االتجاه.
القرار  هذا  أن  الوزارة  وأوضحت 
وتدريجية  »يعتبر عملية طوعية  الذي 
مراحل،  عدة  على  تتوزع  ومنتظمة 
على  املغربي  االقتصاد  قدرة  سيعزز 
الخارجية،  الصدمات  امتصاص 
وبالتالي  التنافسية  قدرته  وسيدعم 

سيساهم في تحسني نموه«.
مالئم  سياق  في  يأتي  ذلك  إّن  وقالت 
بمستوى  خاص  بشكل  »يتسم 
األجنبية  للعمالت  مناسب  احتياطي 
عامة  التضخم ومديونية  في  والتحكم 

يمكن تحملها وقطاع مالي قوي«.

)املصرف  املغرب  بنك  أن  إلى  وأشارت 
املركزي( »سيواصل السهر« على حسن 
سير سوق الصرف وسوف يتدخل، إذا 

لزم األمر، لضمان سيولته.

املغرب يدخل املرحلة الثانية
من حترير سعر صرف العملة


