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بالغ حصفي
املوز املتواجد اب ألسواق املغربية سلمي وما يمت تداوهل جمرد أأخبار زائفة:
 املغرب ال يس تورد فاكهة املوز من الصومال
 اخلرض والفواكه املس توردة ختضع تلقائيا للمراقبة ابحلدود وتكون مصحوبة بشهادة
الصحة النباتية
عىل اثر تداول فيديو عىل منصات التواصل الاجامتعي يزمع اس ترياد حشنة موز فاسد من الصومال
حتتوي عىل أأحد ادليدان اليت تسبب تسمم يف املعدة ويدعو املواطنني يف نفس الوقت اىل
الامتناع عن رشاء و أألك املوز ،يهنيي املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ( أأونسا)
اىل عمل الر أأي العام بأأن ا ألمر جمرد أأخبار اكذبة ويرحج أأن يكون الفيديو مفربك .عىل اعتبار أأن
الفيديو يظهر وجود دودة حشة كبرية يف حني أأن التعليق يتحدث عن بكترياي الهيليكوابكتي اليت
ال ميكن أأن ترى ابلعني اجملردة.
واذ ينفي أأونسا هذه ا ألخبار الاكذبة مجةل وتفصيال ،يؤكد بأأن املغرب ال يس تورد املوز من
الصومال ،بل يتوفر عىل انتاج حميل همم من فاكهة املوز ،كام أأنه يس تورد هذه الفاكهة اب ألساس من
جزر الكناري ودول أأمرياك الالتينية اكالكوادور وكوس تارياك وكولومبيا .
يشار اىل أأن خمتلف اخلرض والفواكه املس توردة مبا فهيا املوز ختضع تلقائيا للمراقبة ابحلدود من
طرف مصاحل أأونسا ،عالوة عىل أأهنا تكون مصحوبة بشهادة الصحة النباتية الصادرة عن السلطات
اخملتصة لبدل املنشأأ ،واليت تثبت خلوها من ا ألمراض أأو الفات.

جدير ابذلكر أأن نفس الفيديو مت تداوهل عىل نطاق واسع مبجموعة من ادلول العربية اليت نفت
بدورها هذه االشاعة اليت تدخل يف اطار ا ألخبار الزائفة.
المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية ،تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه
والغابات؛ أنشئت بموجب القانون رقم 25-08؛ خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية .وتمارس لحساب
الدولة ،مع مراعاة االختصاصات الممنوحة بموجب التشريعات والقوانين إلى جهات حكومية أخرى ،االختصاصات المتعلقة بالحفاظ على
صحة الحيوانات والنباتات بحماية وحماية صحة المستهلك.
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