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Cette vision africaine du Maroc remonte à plusieurs 
années, mais connaît un grand coup d’accélérateur. 

Le Maroc un pont des échanges de 
capitaux. 

Nouvelle stratégie de business marocain en 
Afrique. 

 Le Maroc a conclu de nombreux accords avec les 
pays d’Afrique, qui prennent la forme de conventions 
commerciales, par ailleurs les relations commerciales 
entre le Royaume et l’Afrique sont asymétriques 
étant donné qu’elles bénéficient d’innombrables 
avantages. Les relations s’intensifient et les échanges 
commerciaux entre le Royaume et le reste du 
Continent ne cessent de s’accroître dernièrement. Il 
s’agit de la Guinée, Le Sénégal, La Côte d’Ivoire, Le 
Ghana, Le Togo, L’angola, Le Nigeria…

Aujourd’hui, l’Afrique constitue un marché important  
elle représente des opportunités assez évidentes 
mais il faut maitriser le facteur risque.
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8  èm e   é d i t i on  du  s a l on  i n t e r n a t i on a l 
« P I S C I N E  E X P O  M A RO C  2 0 1 7 »

Au parc des expositions de l’Office des Changes. Piscine Expo 2017, ce salon a confirmé le 
grand intérêt qu’accordent les professionnels dans les secteurs de la PISCINE, SPA ET BIEN-
ÊTRE, ils étaient là pour s’informer des dernières avancées et nouvelles technologies dans le 
domaine.

La réputation mondiale de ce salon fait de lui, un carrefour annuel incontournable et enregistre 
d’une édition à l’autre une forte augmentation de nouveaux participants internationaux et 
nationaux.

Consultez 
notre rubrique 
Vidéothèque 
sur le site 
web  pour 
plus de détails 
concernant le 
salon.

1 1 9  m m  d e  p lu i e s  on t  é t é  en re g i s t r é s  en  2 4 h

La région de Rabat-Salé-Kénitra, 119 mm de pluies ont été enregistrés 
en 24h  (du 23 février à 6h au 24 à 6h). Un record jamais franchi 
depuis 1981. Les relevés montrent également que ces précipitations 
représentent l’équivalent du double de la moyenne de la pluviométrie 
mensuelle de février (64,5 mm) sur cette période, ainsi que de 3 mois 
de précipitations dont plus de 40% sont tombées en 2 heures. Les 
chutes d’eau ont causé d’importants dégâts aussi et la dégradation 
de sections de routes dans les provinces de Skhirat-Temara, Kenitra, 
Khémisset, Sidi Kacem et Khouribga.
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D
ans sa 16ème édition 

du FICAM La Fonda-

tion Aïcha en parte-

nariat avec l’Institut 

français de Meknès 

organise (Festival International de Ci-

néma d’Animation de Meknès) du 17 au 

22 mars 2017. Un rendez-vous cinéma-

tographique incontournable au Maroc et 

en Afrique, attire chaque année un pub-

lic nombreux.

L’édition 2017 consacrera un focus au 

Cinéma d’Animation des Pays-Bas à 

travers la présence d’invités de marque : 

Michael Dudok de Wit, réalisateur de La 

tortue rouge, long-métrage d’animation 

nommé aux Césars et aux Oscars 2017, 

Rosto, reconnu à l’échelle internationale 

pour ses courts-métrages indépendants 

et Willem Thijssen, producteur.

Le Festival accueillera également de 

nombreuses personnalités prestigieuses 

du film d’animation international telles 

que Michel Ocelot, Jean-François Lagu-

ionie, Claude Barras, Vincent Patar et 

Stéphane Aubier, Bill Plympton, David 

Silverman..

La programmation est constituée d’une 

sélection inédite de longs et de courts-

métrages et de rencontres avec des pro-

fessionnels invités. Un Ciné-Concert 

Minuscule, la vie privée des insectes 

sera en outre présenté dans la plupart 

des villes participantes.
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FICAM 2017 16e édition 
à Meknès

C rém a i  Pro fe s s i on n e l s  d e  l ’ Hôte l l e r i e

Un rendez-vous convivial pour 
recueillir les tendances, célébrer 
la créativité, primer l’excellence 
et rendre hommage au partage. 
Crémai dans sa 8ème édition 
un carrefour international des 
professionnels de la restauration, 
inauguré par le ministre Moulay 
Hafid Elalamy et le directeur du 
salon Kamal Essoulami Rahal. 
Organisée par Rahal Events à 
l’Office des foires et des expositions 
de Casablanca. Soyez au rendez-
vous du 21 au 24 Mars 2017.

E c o n o m i e



Centrale Danone 
lance «Sihati Fi 

Taghdiyati»
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Lancé par Centrale Danone  édition 2017 «Sihati Fi Taghdiyati»  un 
programme de sensibilisation qui vise les élèves des écoles primaires, 
du 21 janvier au 25 mars.
L’objectif  est d’accompagner les jeunes populations à prendre conscience 
de la nécessité d’adopter une alimentation saine et équilibrée. Un kit 
pédagogique adapté sera fourni aux enseignants. Il traite des thématiques 
liées à l’apprentissage des saveurs, aux produits laitiers, à la pyramide 
alimentaire et au goûter équilibré.

اعتقال سيدة بالبيضاء اعتدت عىل رشطي مرور

 تم إيداع السيدة بسجن عكاشة والتي  
مزاولة أثناء  املرور   اعتدت عىل رشطي 
املهني عىل مستوى شارع محمد  عمله 
أوقفها بعدما  الفداء  وشارع   السادس 
بصحبة فاخرة  سيارة  تسوق   وهي 
عدم مخالفة  ارتكابها  بدعوى   عائلتها 
بوثائق اإلدالء  فطلب  اليمني   احرتام 
تحرير الرشطي  أراد  أن  وبعد   السيارة 
صاحبة بالسيدة  فإذا  املخالفة   محظر 
 املخالفة تتجرأ وتنزع بقوة أوراقها منه
اليمنى اليد  مستوى  عىل  أصابته   وقد 
 بجروح ثم وجهت له بعد ذلك لكمتني
العائلة وتدخلت  الوجه  مستوى   عىل 
تدخل لوال  بلة  الطني  تزيد  يك   كذلك 
الهجوم هذا  استنكروا  الذين   املواطنني 
عمله مزاولة  أثناء  املرور  رشطي   عىل 
وحضور مسؤوليه  إشعار  وتم   املهني 
إىل عني كذلك  الدراجني  فرقة   عدد من 
املعتدية السيدة  اقتياد  وتم   املكان 
املصلحة إىل  الخاصة  األمن  سيارة   عرب 
وللذكر املوضوع   يف  للبحث   املختصة 
الرشطي رافقوا  املواطنني  من   فإن عدد 
 كشهود عيان وأيضا هناك كامريا رقمية
الذي املكان  بنكية يف  أمام وكالة   مثبتة 

 وقع فيه االعتداء

www.HeureDuJournal .com
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 أعلنت  السيدة جميلة املصيل الوزيرة
العايل التعليم  وزير  لدى   املنتدبة 
العلمي وتكوين األطر عن  والبحث 
 تنظيم امللتقى الوطني األول للحكامة
املقبل، ماي  شهر  خالل   الجامعية 
 مشرية إىل أن هذه املبادرة األوىل من
مختلف إلبراز  فرصة  تشكل   نوعها 
 الجهود املبذولة من طرف الجامعة
التدبريي أدائها  لتطوير   املغربية 

ومردوديتها األكادميية والبحثية

بافتتاح كلمتها  يف  الوزيرة   ودعت 
 النسخة الخامسة من “أيام الربمجيات
التي نظمتها املفتوح”   ذات املصدر 
التطبيقية للعلوم  الوطنية   املدرسة 
 بخريبكة صباح يوم الثالثاء (23 فرباير
 2016)، تحت شعار” انرتنيت األشياء:
الجديد”. الصناعي  املغرب   رافعة 
 (دعت) إىل اغتنام الفرص املتاحة يف
اتجاه يف  األشياء”،  “إنرتنيت   مجال 
الداعم التكنولوجي  للتطوير   الدفع 
 للتنمية االقتصادية واالجتامعية للبالد.
 مربزة انخراط املغرب يف تعزيز البنية
القدرات  األساسية لإلنرتنت وتقوية 

 التكنولوجية

هذا يف  الوزيرة  السيدة   وأبرزت 
 الجانب، أن الوزارة عمدت إىل تشجيع
 مجموعة من املؤسسات إىل إحداث
 مسارات جامعية يف البيانات الضخمة
 وإنرتنت األشياء، كام دعمت املسجلني
إعطائهم عرب  التخصصات  هذه   يف 
 األولوية يف املنح، مضيفة بأن الوزارة
مجموعات بخربة  استعانت   أيضا 
 عالية يف هذا املجال، مشرية إىل أن
 “مايكروسوفت” ستعمل عىل دعم
 ووضع خربتها ومعارفها رهن إشارة
 الطلبة واألساتذة بكل من بني مالل
ستعمل فيام  وأكادير.   ومراكش 
يف جيد  تكوين  عىل ضامن   “إنتل” 
 هذا املجال مبؤسسات التعليم العايل
وضعت أنها  كام  تطوان،   مبدينة 
غاليليو” “بطاقة  املفتوحة   منصتها 
املغربية الجامعات  إشارة   رهن 
إنرتنت يف  املغربية  األطر   لتكوين 
 األشياء. وستشتغل “آي يب إم” مبدن

 الدار البيضاء وسطات والجديدة

أن عىل  املصىل  السيدة   وأكدت 
ابتكار  املغرب سيرشع ألول مرة يف 
 حلول مرتبطة بإنرتنت األشياء، وذلك

 عرب بحث تخرج لطلبة اشتغلوا عليها
عرب منصة إنتل غاليليو

 من جهة أخرى، نوهت السيدة الوزيرة
 بهذه التظاهرة العلمية املتميزة التي
 تسعى إىل تحسيس الطلبة بالتطورات
 الرسيعة يف مجال الربمجيات املفتوحة
باستعامل املقاوالت  وإقناع   املصدر 
 هذا الصنف من الربمجيات الفعالة
 واملرنة والقادرة عىل املنافسة. مشرية
املعلومات تكنولوجيا  عامل  أن   إىل 
 واالتصال يزخر بالطاقات واملبادرات
 الهادفة إىل ضامن االستفادة املجانية
املهندسني وتشجيع  منتجاته،   من 
 واملبتكرين عىل إغنائه باملستجدات
 التكنولوجية املفتوحة عىل االستعامل
 الحر من طرف الجميع. وهو ما من
 شأنه أن يضمن دمقرطة الولوج إىل
يسهم وأن  املعلومات   تكنولوجيا 
االقتصادية التنمية  يف  كبري   بشكل 

واالجتامعية

4047 العاميل  القرار   خلف 
األجرة سيارات  ومهني   لسائقي 
عىل ينص  الذي  األول   الصنف 
 احرتام نقطة االنطالقة توترات يف
للنقل منها من النقابية   األوساط 
 هو معارض ومنها من هو مؤيد
اتصال ربط  وبعد  القرار،   لهذا 
 هاتفي مع أحد املسؤولني بإحدى
لنا أكد  الذي  املهنية،   النقابات 
هذا تنفيذ  ورضورة  أهمية   عىل 
 القرار الذي ينص عىل احرتام نقطة
 االنطالقة والذي يسعى إىل الحد
 من الفوىض السائدة يف مجال النقل
لجميع السامح  وعدم   العمومي 

 سيارات األجرة الصنف األول التي
املجاورة  واملدن  القرى  من   تأيت 
أوالد خريبكة  العيون  من   سواء 
العايدي سيدي  املجاطية   صالح 
 الرحامنة الشالالت وغريها والتي
املعايري املحددة حسب  ال تحرتم 
 اللون املاكارو والخط كام جاء عىل
هذا فإن  النقايب  املسؤول   لسان 
وعىل معارضيه  يخدم  ال   القرار 
 أنه ال مكان للعشوائية والتسيب
 ولهذا وجب التصدي وبحزم لكل
االنطالقة نقطة  يحرتم  ال   من 
 وبتعاون مع عنارص األمن الوطني
 مشكورين قد تم وضع حاجزين

 قضائيني األول برتاب الفداء درب
 السلطان والثاين برتاب عني الشق
 الحي الحسني وتم ضبط العديد
القرار وإيداع لهذا  املخالفني   من 

 سياراتهم باملحجز البلدي

www.HeureDuJournal .com

ول أل ا طني  لو ا مللتقى  ا  تنظيم 
معية لجا ا مة  للحكا
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ضد الجرة  ا ت  را سيا ئقي  سا ج  حتجا  ا
4 0 4 7 رقم  ر  لقرا ا



تهمة من  رك  مبا حسني  ة  ء بربا يئ  نها  حكم 
ين هر متظا قتل 

 برأت محكمة النقض املرصية يوم الخميس 2 مارس، الرئيس املرصي املخلوع حسني
 مبارك من اتهامات بالتورط يف قتل املتظاهرين خالل ثورة 25 من يناير عام 2011،

ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا، وال يجوز الطعن عليه
 وقد ادين مبارك الذي يبلغ اآلن 88 عاما يف أول محاكمة له عام 2012، بعد عام من
بتهم بالقاهرة  الجنايات  أدانته محكمة  أن  بعد  املؤبد،  بالسجن  عليه   تنحيه، وُحكم 
 تتصل بقتل 239 متظاهرا، وظل محتجزا منذ القبض عليه يف أبريل 2011 يف عدد من

املستشفيات، وهو اآلن موجود يف املستشفى العسكري يف جنوب القاهرة
محمد السابق  الرئيس  عن  الدفاع  يتوىل  الذي  الديب،  فريد  املرصي  املحامي   وأكد 
 حسني مبارك، أن لديه ما يكفي من الردود واإلثباتات التي تنفي التهم املوجهة إليه،
التاريخ أن  عىل  مؤكدا  املتظاهرين،  بقتل  أمر  بتوجيه  اتهامه  مبارك  نفى  بدوره   و 

سيحكم عليه بأنه وطني خدم بالده مرتفعا عن أي مصلحة
من مساعديه  من  وأربعة  العاديل  حبيب  السابق  الداخلية  وزير  املحكمة  بّرأت   كام 

التهمة نفس 
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 كرميس األطفال

 اقامت جمعية اصدقاء الحي الحسني و املدرسة

مبساهمة و  امليكانيك  و  للكهرباء   الوطنية 

قام الذي  االحتفال  هذا  احياء  يف   عدة رشكاء 

الرتفيهية و  الثقافية  االنشطة  من   مبجموعة 

 لفائدة  االطفال و تأيت هذه املبادرة عىل غرار

اقيم بفضاء عاملة الحي الذي  الدويل   السباق 

الحسني

C u l t u r e
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C é l è bre  ton  an n i v e r s a i r e

Je ne peux jamais atteindre mes objectifs,
Je ne rêve plus, mon esprit semble oisif,
Apeuré, il s’éloigne de tout sens créatif,

Ma vie ressemble à un scénario répétitif,
 

Exempt de couleurs, plein de faits massifs,
Décidément, je mène un chemin au pif,
Je suis la foule, tout le monde est kif-kif,
Elle me dicte une infinité d’ordres nocifs,

 
Dans une toile de mots doux et méditatifs,
Pourquoi me distinguer des gens passifs,
Si la gloire choisit finement  les pensifs,
Ils sont armés d’un espoir toujours vif,

 
Oh mon ami, que fais-tu dans cet exil,
Loin de ta perle aussi rare que fragile,
Tu l’as écrasée, tu sembles alors docile,
Tu suis le troupeau,  que c’est facile !

 
Réveille-toi de ce sommeil long et futile,
Choisis ta voie, elle est désormais fertile,
Ton empreinte dans ce monde est utile,
Tu démolis bravement une grosse pile,

 
D’obstacles rencontrés, le bijou brille,

Comme une étoile au ciel, elle scintille,
La sérénité te gagne, tu te sens habile,

Tu célèbres ton anniversaire sur une île.

Les élèves-ingénieurs de l’Ecole Nationale 
Supérieur Arts Et Métiers de Meknès « 
ENSAM » organisent la 17ème édition du 
Forum Arts et Métiers Entreprise « FAME 
17 ». Un événement qui se tiendra les 15 
et 16 Mars 2017 au siège de l’école sous 
le thème « Le Maroc hub Euro-Africain : 
Défis et opportunités pour l’ingénieur ».

Durant ces deux journées, Le Forum Arts 
et Métiers Entreprise offre aux élèves 
ingénieurs des ateliers de formations 
(simulations d’entretiens d’embauche, 
correction de CV, coaching…) , des 
offres de stage, d’emploi sans oublier 
qu’ils pourront assister à un cycle de 
conférence. Tout cela pour permettre 
aux élèves d’avoir une vision plus claire 
du marché de l’emploi. La conférence 
plénière, qui porte comme titre le thème 
de cette édition, sera pilotée par des per-
sonnalités de grande envergure, portera 
sur deux axes majeurs :

• « Le Maroc hub euro-africain par excel-
lence. »

• « Quels défis et quelles opportunités 
pour l’ingénieur ? »

L’ENSAM a ouvert ses portes en sep-
tembre 1997 à Meknès, sous les Hautes 
Directives Royales, et est la première 
grande école nationale de type Arts et 

Métiers. L’école forme aujourd’hui des 
ingénieurs dans les six filières suivantes 
: Génie Electromécanique et Systèmes 
Industriels, Génie Civil, Génie Industriel 
et Productique, Génie Mécanique, Génie 
Thermique Industrielle et Energies 
Renouvelables, Génie Industrialisation 
des Produits et Procédés. La formation 
Arts et Métiers octroie à ses étudiants 
de riches connaissances techniques afin 
d’intégrer aisément le milieu industriel 
et s’ouvrir sur le paysage économique 
du pays
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السنوات خالل  املالعب  شغب  ظاهرة  حدة  تزايد  إثر   عىل 

جميع وعىل  جدي،  بشكل  مواجهتها  املغرب  حاول   األخرية 

وسط تحسيسية  بحمالت  القيام  من خالل  وذلك   األصعدة، 

 املشجعني لتوعيتهم بخطورة هذه الظاهرة، وعواقبها الوخيمة

 عليهم، وعىل املجتمع ككل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، تم

 االعتامد عىل مقاربة أمنية استباقية أكرث رصامة يف التعامل مع

الظاهرة، ويظهر ذلك يف إحداث فرقة أمنية متخصصة  هذه 

 يف تأمني التظاهرات الرياضية، وتقوم مبرافقة مشجعي الفريق

 يف تنقالتهم إىل مدن الفرق املنافسة، تفاديا لالصطدامات بني

 املشجعني، وهذه الفرقة األمنية املتخصصة، تبقى لحدود اليوم

انتظار البيضاء، يف  الدار   تجربة منوذجية، تقترص عىل مدينة 

 تعميمها عىل باقي املدن، ومن جهة ثالثة العمل عىل إخراج

أو املباريات  أثناء  املرتكب  العنف  ملكافحة  قانونية   نصوص 

القانون رقم 09.09، أو مبناسبتها، وهو  الرياضية   التظاهرات 

 والذي قام بتعديل وتتميم القانون الجنايئ ، من خالل إضافة

الفرع الثاين مكرر، وبالضبط الفصول من 1-308 إىل 308-19

التظاهرات ببعض  العنف  و  الشغب  احداث  تكرار  اثر   عىل 

 الرياضية و التي عرفت تسجيل احدات مؤسفة وصلت بعض

اصابات جسدية خطرية يف صفوف احداث  اىل حد   االحيان 

الخسائر اىل  باالظافة  العمومية  القوات  ورجال   املشجعني 

اطار الخاصة ويف  و  العامة  باملمتلكات  تلحق  التي   لجسيمة 

 التفكري يف منهجية جديدة للعمل تستثمر التجربة التي متت

 مراكمتها من طرف كل املتدخلني و تفعل كل اليات العمل التي

توفرها القوانني الجاري بها العمل

 كام أن مسببات ظاهرة الشغب يف التظاهرات الرياضية، تختلف

 يف مرجعيتها، فقد تكون ناتجة عن أسباب اجتامعية أو سياسية،

 وقد تكون دينية أو عرقية، وقد متتزج فيها جميعا، وبل تكون يف

 بعض األحيان، وليدة أسباب لحظية، وبالتايل تتحول التظاهرات

عن للخروج  فضاء  إىل  واملتعة  للفرجة  فضاء  من   الرياضية 

 الضوابط القانونية، فنصبح أمام كشكول من الجرائم، تتنوع ما

 بني الرضب والجرح والتخريب وإتالف ممتلكات الغري أو العامة،

 بل تصل إىل القتل يف العديد من الحاالت، والتاريخ يوثق للعديد

 من التظاهرات الرياضية التي تحولت إىل مأساة حقيقية، خلفت

 وراءها العديد من الضحايا، والخسائر املالية الفادحة، كام هو

 الحال حيث أصبحت ظاهرة الشغب يف املالعب الرياضية من

 الظواهر التي أصبحت تؤرق األمن داخل مختلف دول العامل،

 وذلك باعتبار ما تشكله من تهديد عىل حياة األفراد وأموالهم،

 بل حتى عىل حرياتهم، فإذا كانت الرياضة، بصفة عامة، تشكل

 أداة لتوحيد الشعوب، وتقريب املسافات، ولنرش السالم، ولنبذ

 العنرصية، فهي كام يقال تصلح ما أفسدته السياسة، إال أنها

 قد تزيغ عن هدفها، فتصبح مناسبة لقضاء مأرب أخرى، من

الريايض، وقد املحيط  يكونون من داخل  قد   طرف أشخاص 

يكونون من خارجه

داخل املشاغبني  ردع  وهو  منه،  الهدف  كان  القانون،   هذا 

 التظاهرات الرياضية، من خالل تجريم مجموعة من األفعال،

املطروح السؤال  يبقى  التي  العقوبات،  من  مجموعة   وسن 

 بشأنها هل هي قادرة عىل الحد من جنوح هؤالء املشاغبني؟

 ثم أمل يكن القانون الجنايئ بنصوصه التقليدية قادرا عىل ذلك؟

 ثم هل راعت هذه النصوص خصوصية هذه الظاهرة؟ يف ظل أن

 جانب كبري من املشاغبني داخل املالعب هم قارصين، وخاصة

 أن هاجس العقاب يطغى عىل هذا القانون؟ ويف األخري هل

 وفر املرشع املغريب اآلليات الكفيلة بتطبيق هذا القانون عىل

أرض الواقع؟

 هذه التساؤالت، وغريها، سنعمل عىل اإلجابة عنها من خالل

اتخاذ عدة إجراءات آنية واملتمثلة أساسا يف

اإلرساع  عرب  القطاعات  كل  بني  املؤسسايت  التنسيق   تعزيز 

 بإخراج النص التنظيمي الخاص باللجان املحلية املنصوص عىل

بتتميم املتعلق  القانون 09-09  باملادة 308-19 من   إحداثها 

 مجموعة القانون الجنايئ، حول العنف املرتكب أثناء املباريات

أو التظاهرات الرياضية

.

 ويف انتظار ذلك وليك تتمكن هذه اللجان من أداء الدور املنوط

املتعلقة الرتتيبات  كل  عىل  ترشف  أن  عىل  االتفاق  تم   بها، 

العامة النيابة  الرياضية مع رضورة حضور ممثيل   باملباريات 

 خالل االجتامعات التحضريية للمباريات وكذا أثناء التظاهرات

الرياضية

بالحزم   09-09 رقم  القانون  مقتضيات  تطبيق  عىل   السهر 

 والرصامة الالزمني بحق األشخاص املتورطني يف ارتكاب أعامل

العنف الريايض

 تفعيل املقتضيات الزجرية املنصوص عليها يف القانون 09-09 

املتورطني يف أعامل املتعلق مبنع األشخاص  الشق   والسيام يف 

إجبارهم إمكانية  املباريات مع  الريايض، من حضور   العنف 

بالرتدد أو تكليفهم  أو مكان آخر  إقامتهم   عىل مالزمة محل 

 عىل مراكز األمن أو السلطة املحلية، أثناء إجراء هذه املباريات،

 وقد تقرر يف هذا الصدد وضع آليات لتدبري قاعدة املعطيات

املتعلقة بهذه الفئة من األشخاص

غري  القارصين  متنع  مبقتضيات   09-09 رقم  القانون   إغناء 

 املرافقني من الولوج للمالعب الرياضية وتحدد مسؤولية أولياء

األمور تجاه ترصفاتهم

العامالت واألقاليم يف  التنقل الجامعي للجامهري خارج   منع 

 حالة ما إذا تبني أن هذا التنقل من شأنه تشكيل تهديد لألمن

العام

 الحزم يف تطبيق مقتضيات مدونة التأديب من طرف الجامعة 

 امللكية املغربية لكرة القدم يف حق كل األندية التي يتسبب

مباريات دون إجراء  أعامل شغب، مبا يف ذلك   جمهورها يف 

جمهور

 الرشوع يف تنفيذ برنامج تجهيز املالعب الرياضية التي تستقبل 

الحديثة التكنولوجية  بالوسائل  االحرتافية  البطولة   مباريات 

البوابات عرب  للمالعب  الولوج  مراقبة  املراقبة،  كامريات   ) 

التذاكر...) لتساعد عىل تنفيذ  االلكرتونية، تحديث نظام بيع 

 الربوتكوالت األمنية، يف هذا الصدد، تقرر أن يتم االنتهاء من

تنفيذ هذا الربنامج قبل نهاية السنة الحالية

الرياضية لتحسني  للمالعب  التحتية  البنيات  بتأهيل   اإلرساع 

 رشوط استقبال الجامهري الرياضية خصوصا عرب توفري املرافق

الصحية ووسائل الرتفيه وترقيم الكرايس وتوجيه الجمهور

املالعب  وتسيري  إلنجاز  الوطنية  الرشكة  جعل  عىل   العمل 

(SONARGES ) تتوىل السهر عىل التنظيم اللوجستييك لكل 

مباريات البطولة االحرتافية بتنسيق مع األطراف املعنية

الجامعة   إعداد أنظمة داخلية منوذجية للمالعب من طرف 

امللكية املغربية لكرة القدم ووضعها رهن إشارة األندية

 تويل السلطات اإلدارية املحلية تأطري جمعيات املشجعني عرب 

 إرشاكها يف االجتامعات التحضريية والتنسيق معها فيام يخص

األنشطة االحتفالية التي ترغب يف تنظيمها داخل املالعب

 إرشاف وزارة الشباب والرياضة عىل بلورة اسرتاتيجية وطنية 

 تواصلية للتحسيس بخطورة تفيش ظاهرة الشغب يف املالعب

الرياضية بتنسيق مع كافة األطراف املعنية

S p o r t
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 فعاليات السباق الدويل عىل
الطريق 10 كلم الدار البيضاء

 
عداءة و  عداء   2000 حوايل   شارك 
االوروبية يف و  االفريقية  الدول  من  عدد   ميثلون 
الدويل البيضاء  الدار  كلم   10 لسباق   8  الدورة 
26 يوم  الحسني  الحي  عاملة  احتضنته   الذي 
 فرباير 2017 و الذي نظمته جمعية اصدقاء الحي
 الحسني والذي كان تنظيام يف املستوى بشهادة

الجميع
 ومتيزت هذه الدورة بسيطرة شبه كاملة للعدائني
االله عبد  فاز  حيث  اإلناث  و  الذكور   املغاربة 
 الرشقاوي بهذه النسخة و قطع املسافة يف ظرف
املرتبة عادت  اإلناث  اما  ثانية.    47 دقيقة   28 
41 دقيقة   32 بتوقيت  بنشتيك  لفتيحة   االوىل 

ثانية



 علامء
 يعرثون عىل
 قارة غارقة
 يف املحيط

الهادي
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O f f r e s  d ’emp l o i :  Fa c e b o o k  s ’a t t a qu e  à 
L i n k e d i n

L
es internautes pour-

ront trouver des of-

fres d’emplois di-

rectement sur la 

page Facebook de 

l’entreprise qui les a publiées, ou 

rassemblées dans un nouvel on-

glet dédié du réseau. Certaines 

offres « sponsorisées » pourront 

même parfois apparaître dans 

le fil d’actualités, comme le font 

déjà des publicités.

Sur chaque annonce, il sera 

possible de cliquer sur un 
bouton pour ouvrir un 
formulaire de candidature. 
Il sera pré-rempli avec des 
informations glanées sur le 
profil Facebook de l’internaute 
concerné, qui pourra toutefois 
procéder à des modifications 
avant de l’envoyer.

Les entreprises de leur 
côté pourront contacter 
directement Les candidats 
qui les intéressent en utilisant 
Messenger, l’application de 
messagerie instantanée de 
Facebook.

Rempli avec des informations 

glanées sur le profil Facebook 

de l’internaute concerné, qui 

pourra toutefois procéder à 

des modifications avant de 

l’envoyer.

Les entreprises de leur côté 

pourront contacter directe-

ment les candidats qui les in-

téressent en utilisant Messen-

ger, l’application de messagerie 

instantanée de Facebook.
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 عرث علامء لدورية جيولوجيكال سوسايتى أوف أمريكا عىل قارة مساحة يابستها 4.5 مليون كيلومرت مربع (ثلثا مساحة
اسرتاليا)، ويقع 94 باملئة منها تحت املاء وال يظهر منها فوق السطح إال أعىل نقطتني وهام نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة

 و رصح خبري مبعهد العلوم الجيولوجية والنووية يف نيوزيلندا نيك مورتيمر قائال: إنه أمر محبط لنا نحن الجيولوجيني
وقارة للجميع، هناك سالسل جبلية  (القارة)  املحيط ستتضح  مياه  بإمكاننا سحب  كان  لو  املحيط هناك،  مياه   بسبب 

كبرية واضحة فوق قرشة املحيط

 وأضاف قائال منذ عرشينات القرن املايض تقريبا والناس يستخدمون ىف أبحاث الجيولوجيا من آن آلخر كلمة “قارية”
 لوصف أجزاء مختلفة من نيوزيلندا وجزر كاثام وكاليدونيا الجديدة، االختالف اآلن هو أننا نشعر أننا جمعنا معلومات

كافية لتغيري كلمة “قارية” إىل قارة

 وتزعم نيك مورتيمر فريق من الباحثني يف الدراسة التي حملت عنوان “زيالنديا القارة املخفية عىل األرض” والتي تشري
 إىل أن االكتشافات الجديدة تثبت ما كان العلامء يشتبهون فيه منذ فرتة، وقال مورتيمر إن الجيولوجيني عرثوا يف فرتة
الجديدة تشري إىل نيوزيلندا وصخور متحولة يف كاليدونيا  السابق عىل قطع جرانيت من جزر قرب  القرن   مبكرة من 

قارية جيولوجيا 

 ومن املعتقد أن “القارة زيالنديا” انفصلت عن أسرتاليا مع انقسام القارة العظمى التي كانت تعرف باسم جندوانا الند
 منذ نحو 80 مليون عام وغرقت تحت البحر، إذا أقر العلامء عىل ان االكتشاف األخري قد يحتم عىل راسمي الخرائط

إضافة قارة ثامنة إىل الخرائط واألطالس

Te c h  &  W e bTe c h  &  W e b
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 أواًل: أنّها تطفىء غضب الله سبحانه وتعاىل كام يف قوله صىل

تبارك الرب  الرس تطفىء غضب   الله عليه وسلم: إن صدقة 

وتعاىل

 ثانيًا: أنّها متحو الخطيئة، وتذهب نارها كام يف قوله صىل الله

عليه وسلم: والصدقة تطفىء الخطيئة كام تطفىء املاء النار

الله عليه وسلم: النار كام يف قوله صىل  أنّها وقاية من   ثالثًا: 

فاتقوا الّنار، ولو بشق مترة

 رابًعا: أّن املتصدق يف ظل صدقته يوم القيامة كام يف حديث

 عقبة بن عامر ريض الله عنه قال: سمعت رسول الله صىل الله

 عليه وسلم يقول: «كل أمرئ يف ظل صدقته، حتى يقىض بني

 الناس». قال يزيد: « فكان أبو مرثد ال يخطئه يوم إال تصدق فيه

 بيشء ولو كعكة أو بصلة »، قد ذكر النبي صىل الله عليه وسلم

 أن من السبعة الذين يظلهم الله يف ظله يوم ال ظل إال ظله:

رجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى ال تعلم شامله ما تنفق ميينه

 خامًسا: أّن يف الصدقة دواء لألمراض البدنية كام يف قوله صىل

 الله عليه وسلم: «داووا مرضاكم بالصدقة». يقول ابن شقيق:

 سمعت ابن املبارك وسأله رجل: عن قرحٍة خرجت يف ركبته

 منذ سبع سنني، وقد عالجها بأنواع العالج، وسأل األطباء فلم

 ينتفع به، فقال: اذهب فأحفر برئًا يف مكان حاجة إىل املاء، فإين

أرجو أن ينبع هناك عني وميسك عنك الدم، ففعل الرجل فربأ

 سادًسا: إّن فيها دواء لألمراض القلبية كام يف قوله صىل الله عليه

 وسلم ملن شىك إليه قسوة قلبه: إذا أردت تليني قلبك فأطعم

املسكني، وامسح عىل رأس اليتيم

البالء كام يف وصية أنواًعا من  بالصدقة  الله يدفع  أّن   سابًعا: 

 يحيى عليه السالم لبني إرسائيل: « وآمركم بالصدقة، فإن مثل

 ذلك رجل أرسه العدو فأوثقوا يده إىل عنقه، وقدموه ليرضبوا

 عنقه فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثري، ففدى نفسه منهم

 ». ]صحيح الجامع[ فالصدقة لها تأثري عجيب يف دفع أنواع البالء

 ولو كانت من فاجٍر أو ظامٍل بل من كافر فإّن الله تعاىل يدفع بها

 أنواًعا من البالء، وهذا أمر معلوم عند الّناس خاصتهم وعامتهم

وأهل األرض مقرون به ألنّهم قد جربوه

 ثامًنا: أّن العبد إمّنا يصل حقيقة الرب بالصدقة كام جاء يف قوله

تعاىل: لَن تََنالُواْ الرِْبَّ َحتَّى تُنِفُقواْ ِمامَّ تُِحبُّوَن

 تاسًعا: أّن املنفق يدعو له امللك كل يوم بخالف املمسك ويف

 ذلك يقول صىل الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه

 إال ملكان ينزالن فيقول أحدهام: اللهم أعط منفًقا خلفاً، ويقول

اآلخر: اللهم أعط ممسًكا تلًفا

النبي ماله كام أخرب  له يف  يبارك  الصدقة  أّن صاحب   عارًشا: 

صىل الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: ما نقصت صدقة من مال

 الحادي عرش: أنّه ال يبقى لصاحب املال من ماله إالّ ما تصدق

 به كام يف قوله تعاىل: }َوَما تُنِفُقواْ ِمْن َخرْيٍ فأَلنُفِسُكْم{ ]سورة

 البقرة: 272[. وملا سأل النبي صىل الله عليه وسلم عائشة ريض

 الله عنها عن الشاة التي ذبحوها ما بقى منها: قالت: ما بقى

منها إالّ كتفها. قال: بقي كلها غري كتفها

 الثاين عرش: أن الله يضاعف للمتصدق أجره كام يف قوله عز

َحَسناً قَرْضاً  اللََّه  َوأَقْرَُضوا  قَاِت  دِّ َوالُْمصَّ ِقنَي  دِّ الُْمصَّ }إِنَّ   وجل: 

وقوله  .]18 الحديد:  ]سورة  كَِريٌم{  أَْجٌر  َولَُهْم  لَُهْم   يَُضاَعُف 

ن ذَا الَِّذي يُْقرُِض اللَّه قَرْضاً َحَسناً فَيَُضاِعَفُه لَُه أَْضَعافاً  سبحانه: مَّ

كَِثريًَة َواللُّه يَْقِبُض َويَبُْسُط َوإِلَيِْه تُرَْجُعوَن

 الثالث عرش: أّن صاحبها يدعى من باب خاص من أبواب الجنة

 يقال له باب الصدقة كام يف حديث أيب هريرة ريض الله عنه

 أّن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال: «من أنفق زوجني يف

 سبيل الله، نودي يف الجنة يا عبد الله، هذا خري: فمن كان من

 أهل الصالة ُدعي من باب الصالة، ومن كان من أهل الجهاد

 ُدعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة ُدعي من باب

 الصدقة، ومن كان من أهل الصيام ُدعي من باب الريان». قال

 أبو بكر: يا رسول الله، ما عىل من ُدعي من تلك األبواب من

 رضورة فهل يُدعى أحد من تلك األبواب كلها: قال: نعم وأرجو

أن تكون منهم

 الرابع عرش: أنّها متى ما اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازة

 وعيادة املريض يف يوم واحد إالّ أوجب ذلك لصاحبه الجنة كام

الله الله صىل  الله عنه أن رسول   يف حديث أيب هريرة ريض 

 عليه وسلم قال: «من أصبح منكم اليوم صامئا؟» قال أبو بكر:

 أنا. قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟». قال أبو بكر: أنا. قال:

 «فمن عاد منكم اليوم مريضا؟». قال أبو بكر: أنا، فقال رسول

الله صىل الله عليه وسلم: ما اجتمعت يف أمرئ إالّ دخل الجنة

 الخامس عرش: أّن فيها انرشاح الصدر، وراحة القلب وطأمنينته،

 فإن النبي صىل الله عليه وسلم رضب مثل البخيل واملنفق كمثل

 رجلني عليهام جبتان من حديد من ثدييهام إىل تراقيهام فأما

 املنفق فال ينفق إال اتسعت أو فرت عىل جلده حتى يخفى أثره،

 وأما البخيل فال يريد أن ينفق شيئا إال لزقت كل حلقة مكانها

 فهو يوسعها وال تتسع. ]يف الصحيحني[ « فاملتصدق كلام تصدق

 بصدقة انرشح لها قلبه، وانفسح بها صدره، فهو مبنزلة اتساع

ق اتسع وانفسح وانرشح، وقوي  تلك الجبة عليه، فكلامَّ تصدَّ

دقة إالّ هذه الفائدة  فرحه، وعظم رسوره، ولو مل يكن يف الصَّ

 وحدها لكان العبُد حقيقيا باالستكثار منها واملبادرة إليها وقد

قال تعاىل: َوَمن يُوَق ُشحَّ نَفِسِه فَأُْولَِئَك ُهُم املُْفلُِحوَن

 السادس عرش: أنَّ املنفق إذا كان من العلامء فهو بأفضل املنازل

ا الدنيا ألربعة  عند الله كام يف قوله صىل الله عليه وسلم: إمنَّ

 نفر: عبد رزقه الله مااًل وعلاًم فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه

رحمه، ويعلم لله فيه حًقا فهذا بأفضل املنازل

 السابع عرش: أنَّ النبَّي صىل الله عليه وسلم جعل الغنى مع

الله القيام به، وذلك يف قوله صىل  القرآن مع   اإلنفاق مبنزلة 

 عليه وسلم: «ال حسد إالّ يف اثنني: رجٌل آتاه الله القرآن فهو

 يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مااًل فهو ينفقه آناء

 الليل والنهار»، فكيف إذا وفق الله عبده إىل الجمع بني ذلك

كله؟ نسأل الله الكريم من فضله

 الثامن عرش: أنَّ العبد موٍف بالعهد الذي بينه وبني الله ومتمٌم

 للصفقة التي عقدها معه متى ما بذل نفسه وماله يف سبيل

 الله يشري إىل ذلك قوله جل وعال: إِنَّ اللَه اْشرَتَى ِمَن املُؤِمِننَي

 أَنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهم ِبأََن لَُهُم الَْجنََّة يَُقاتِلُوَن يف َسِبيِل اللِه فَيَْقتُلُوَن

 َويُقتَلُوَن َوعداً َعلَيِْه َحّقاً يف التَّوَراِة َواإلِنِجيِل والقرآن َوَمْن أَوىَف

واْ ِببَيِعُكُم الَِّذى بَايَعتُم ِبِه َوَذلَِك ُهَو  ِبَعهِدِه ِمَن اللِه فَاستَبرِشُ

الَفوُز الَعِظيُم

 التاسع عرش: أنَّ الصدقة دليٌل عىل صدق العبد وإميانه كام يف

قوله صىل الله عليه وسلم: والصدقة برهان

خن الذي  العرشون: أنَّ الصدقة مطهرة للامل، تخلصه من الدَّ

اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة فقد كان  يصيبه من جراء 

 النَّبي صىل الله عليه وسلم يويص التَّجار بقوله: يا معرش التجار،

إنَّ هذا البيع يحرضه اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة

وزيادته وينقص،  يزيد   اإلميان 
 بالعمل الصالح، ونقصانه باملعايص
 واآلثام، وما من عبد إال وله ذنوبه،
يستدركون الذين  هم   واملؤمنون 
 املعصية بالتوبة واالستغفار والعمل
الله الله صىل  قال رسول   الصالح، 
 عليه وسلم (( جددوا إميانكم قيل:
 يا رسول الله وكيف نجدد إمياننا ؟
 قال: أكرثوا من قول ال إله إال الله

)) رواه أحمد والطرباين

وتقويته حتى اإلميان  زيادة   طرق 
 يشعر املرء بلذة اإلميان وحالوته

الخمس، الله  بصلوات  االلتزام   ــ 
ومن بأوقاتها  تكون   والصلوات 

 االفضل يف املسجد، والدعاء بالصالة،
 فإن الله يحب عبده الذى يلح عليه

 بالدعاء

 ــ ذكر الله يقوي اإلميان، قال رسول
 الله:  مثل الذي يذكر الله والذي ال

يذكره كمثل الحي وامليت

 ــ قراءة القران الكريم وفهم آياته
ومعانيه

 ــ االلتزام بالصيام يف كل شهر رمضان،
 وصيام األيام التي كان الرسول صىل

 الله عليه وسلم يصومها

شعائر أعظم  من  الوالدين  بر   ــ 
الدين

 ــ مجالسة الصالحني فان للرفيق اثر
 كبري يف حياة العبد والبعد عن رفقاء
 السوء الغارقني يف ملذات الدنيا كام
 جاء يف حديث النبي: املرء عىل دين

خليله فلينظر أحدكم من يخالل

وعظمته الله  خلق  يف  التفكر   ــ 
واختالف مخلوقاته

 ــ إن الله يحب عبده الذي يتقرب
ومن تعاىل:  لقوله  بالنوافل   إليه 

 يعمل مثقال ذرة خريا يره

الن وقدره،  الله  بقضاء  الرضا   ــ 
أقوى عوامل لله من  األمر   تسليم 

اإلميان
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النباتات التمرية الخرضاء استخداماً وأكرثها فائدة، وهو من أغنى وأنفع األغذية  يعترب األريض شويك أو الخرشوف من أشهر 

 لإلنسان ملا يحتويه من  نسب جيدة من الفيتامينات أ و ب وكذلك من األمالح املعدنية األساسية كاملغنيزيوم والفسفور والحديد

 والبوتاسيوم والزنك

فوائد القوق

 ــ يحتوي القوق عىل نوع مهم من السكريات املتعددة وتعترب من السكريات النافعة، حيث متد الجسم بالطاقة والحيوية الالزمة

ألداء األنشطة واملهام الحياتية اليومية

ــ يعترب القوق مصدراً ممتازاً ملضادات األكسدة مقارنًة بالخرض االخرى

ــ يتميز القوق بأهميته للجهاز الهضمي فهو يساعد عىل تحسني عملية الهضم مكافحة اإلمساك

ــ يحتوي عىل نسبة متدنية من الوحدات الحرارية

 ــ يعترب عنرصاً غنياً بحمض الفوليك، حيث يساعد عىل إنتاج خاليا أو كريات الدم الحمراء، وتكوين املادة الوراثية يف الجسم،

وهذا ما يفرس نصائح األطباء بتناوله وخاصة للحوامل، حيث يقي من تعرض األجّنة إىل التشوهات والعيوب الخلقية

ــ يعد مقوياً لعمل الوظائف الدماغية املختلفة، مبا فيها الرتكيز واالستيعاب والفهم والتحليل ورسعة البديهة وغريها من العمليات

ــ يساعد عىل ضبط مستوى الكوليسرتول برفع مستوى الكوليسرتول الجيد وخفض مستوى الكوليسرتول الضار

 ــ يعترب عالجاً فعاالً ملشاكل وأمراض الجلد املختلفة مبا فيها األكزميا، وكذلك الثعلبة التي تصيب فروة الرأس وتؤدي إىل تساقط

الشعر بكميات كبرية، كام يعد مضاداً للحساسية بأنواعها املختلفة

ــ يعترب من أقوى املضادات ملرض الرسطان بأنواعه املختلفة وخاصة الخاليا الرسطانية املسببة لرسطان الجلد والثدي

 التعب هو عرض شائع جداً يف مجتمعنا
 العرصي فنحن نشغل وقتنا من أول النهار
االرسة، يف  أو  العمل  يف  نهايته   وحتى 
والضغوطات املخاوف  اىل كرثة   باإلضافة 
 التي نشعر بأننا مجربون عىل تحقيقها اذ
 رمبا من الصعب ان نعتاد عىل فكرة انه
أو أكرث هدوء  العيش حياة   ينبغي علينا 
 عىل االقل التفكري بذلك فلكل انسان طاقة
 تنفذ يشعر بعدها باإلرهاق والتعب. وألن
 الكثريين منا يرغبون يف شحذ قواهم إليجاد
ميكن فكيف  لوقت طويل  للعمل   طاقة 

 التغلب عىل الشعور بالتعب واالرهاق

من للتخلص  الالزمة   الخطوات 
التعب بشكل صحي

عىل تعمل  التي  العوامل  بعض   هناك 
 تجديد طاقة االنسان اليومية اال أن اهاملها
 يؤدي اىل اضافة املزيد من االرهاق والتعب

وبالتايل عدم القدرة عىل العمل لذلك

 امنح لنفسك فرصة ملدة ربع ساعة بعد 
 االستيقاظ لالسرتخاء وقبل البدء يف العمل

 ويسمى هذا الوقت االحامء

 الحرص عىل تناول وجبة االفطار الجيدة 
اليوم لباقي  بالطاقة  الجسم  متد   حتى 
عىل الوجبة  هذه  تحتوي  أن   ويجب 

 الكربوهيدرات والربوتني وانواع الفاكهة

تقوم  بأن  تكون منظامً  أن  املفضل   من 
 بإعداد جدول باألعامل التي يجب انجازها
اليوم واالبتعاد عن ما يسمى  عىل مدار 

 بالروتني

 زد عىل ذلك ان التحكم يف املشاكل خاصة 
العمل يجب أن التي تحدث يف   االرسية 

 تتجنبها حتى ال تهدر وقتك بالكامل

التي  االمور  عن  االبتعاد  املفضل   من 
 ترسق منك الوقت مثل االنرتنيت أو مواقع

 التواصل االجتامعي والتلفاز

 كام ان االقالع عن التدخني يجدد ويزيد 
 من نشاط االنسان حيث ان تلك العادة
والتعب باإلجهاد  يشعر  االنسان   تجعل 

 الرسيع

 مامرسة الرياضة: إن مامرسة رياضة امليش 
التخلص تساعد عىل  ما  كثرياً  الخارج   يف 
 من توتر وضغط النهار لذلك من املمكن

 مامرسة امليش يف الهواء الطلق

يأخذ  بان  ينصح  الراحة:  عىل   الحصول 
الراحة ما بني 6 وافر من   االنسان قسطاً 

 اىل 8 ساعات يومياً

لشويك ا ريض  أل ا نبتة  ئد  ا فو   - ق  لقو م  ا ليو ا ية  نها يف  لتعب  ا عنكم  ستخفف  مهمة  ت  خطوا
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Ingrédients :

3 bananes 

2 œufs

125 ml d’huile végétale

1 c. à thé de vanille

 150gr de sucre 

180gr de farine 

1 c. à thé de bicarbonate de soude

1/2 c. à thé de sel

1/2 tasse de pépites de chocolat

Préchauffer le four à 180 °C. 

Dans un grand bol, écraser les bananes, puis incorporer les œufs, l’huile et 

la vanille jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse. Ajouter le sucre et mélanger 

jusqu’à ce que le mélange soit homogène.

Ajouter la farine, le bicarbonate de soude et le sel et mélanger le tout. Incor-

porer les pépites de chocolat.

Verser à la cuillère dans les moules de papier. Cuire jusqu’à ce qu’un cure-

dents inséré au centre d’un muffin en ressorte propre, soit de 30 à 35 minutes 

environ. Laisser refroidir dans les moules, sur une grille, pendant 10 minutes, 

avant de démouler les muffins. Laisser refroidir complètement.       

C h e h i w a t i

27 
       PAGE    

 
       PAGE    26 www.HeureDuJournal .comwww.HeureDuJournal .com

Muffins aux bananes et aux pépites de 
chocolatsConseils pour éviter le syndrome de fatigue 

visuelle lié aux écrans  

Les écrans des tablettes électroniques, des ordinateurs et 
des téléphones intelligents peuvent provoquer un syn-
drome de fatigue visuelle lié aux écrans (“computer vision 
syndrome”). Ce syndrome peut inclure plusieurs symp-
tômes : vision brouillée, fatigue visuelle, maux de tête, 
sécheresse oculaire…

Les personnes qui utilisent quotidiennement une tablette 
numérique pendant deux heures consécutives sont par-
ticulièrement à risque car ces appareils sont tenus plus 
près des yeux.

Les téléphones intelligents mettent aussi à risque car ils 
sont tenus de façon encore plus rapprochée des yeux.

Il est plus naturel pour les yeux que le focus soit à dis-
tance. Lorsque ce dernier est plus rapproché, un stress 
musculaire est imposé. Regarder fixement un écran 
amène également à cligner moins souvent des yeux, ce 
qui favorise la sécheresse oculaire.

Plusieurs recommandations pour prévenir 
le syndrome:

Ajuster les écrans à la meilleure résolution possible. Si les 
caractères sont ainsi trop petits, augmenter le DPI pour 
compenser;

Ajuster le contraste et la brillance à des niveaux confort-
ables et pour que les caractères soient le plus facilement 
lisibles;

Utiliser des filtres contre les reflets (traitement antireflet) 
pour réduire les reflets, éliminer les sources de lumière de 
la vision périphérique et placer les écrans de façon per-
pendiculaire aux fenêtres ou autres sources lumineuses

Utiliser des lunettes spécifiquement ajustées pour le 
confort à l’ordinateur. Celles qui sont utilisées pour les 
activités quotidiennes peuvent ne pas être les meilleures 
pour travailler à l’ordinateur

Lever régulièrement les yeux de l’écran et regarder au loin 
pendant ce repos
Cligner des yeux régulièrement
Utiliser un humidificateur
Utiliser des gouttes de larmes artificielles

 Pour plus de conseils , Scanner ici :   

Fatigue visuelle, conseils pour eviter le syndrome
S a n t é



Ingrédients :

500gr de Poitrine de poulet coupés en 

dés 

Sel

Poivre 

1 carotte

1 oignon 

1 Demi verre de thé de petits pois

1 c.a.s de gingembre frais 

2 gousses d’ail 

1l de bouillon de poulet 

2 c.a.s de curry vert 

1 C.a.s de miel 

2 c.a.s de sauce soja  soy sauce

1 c.a.s de Worcestershire sauce 

Riz 

Cuit Avec du sel et beurre 

Couper les légumes et poulet. Faire revenir l’oignon Avec les dés de poulet 

dans 2 c.a.s d’huile végétal. Ajouter carotte, pois chiche puis le bouillon de 

poulet et curry. Laisser mijoter un peu rajouter gingembre, ail, les sauces et  

miel laisser réduire la sauce 

Servir Avec du Riz 

La moitié des ingrédients pour 2 personnes 

C h e h i w a t i
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للكيك

كوب وربع دقيق 

ثالثة أرباع الكوب من الكاكاو

 نصف ملعقة خمرية كيميائية باكينج باودر

  كوب سكر

بيضتان

ملعقة فانيليا

كوب ونصف حليب

نصف كوب زيت

طريقة التحضري :

 نسخن الفرن إىل  180 درجة

  (نحرض قوالب (كب كيك

نخلط املكونات الدقيق وبودرة الكاكاو والخمرية الكيميائية والسكر

نخفق املكونات السائلة البيض والفانيليا والحليب والزيت

نضيف املكونات الجافة عىل السائلة و نخفق

وزعي الخليط عىل القوالب واخبزيها ملدة 30 دقيقة

 حرضي صلصة الشوكوال عىل حامم ماء ساخن بوضع الحليب والكاكاو والسكر حتى
ميتزج ويسمك

اتريك الكيك ليربد ثم غطيه بصلصة الشوكوال وريش الشوكوال املبشورة
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كب كيك

C h e h i w a t i



Partenaires Institutionnels Partenaires médias
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Partenaires

MCT Solaire
Energ ies

MAROC


