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UNE SOURCE D’ÉNERGIE QUI
DÉPEND DU SOLEIL
Au Maroc : La plus grande centrale solaire du monde
L’énergie sur Terre nous chauffe et nous éclaire, le soleil produit la
chaleur et la lumière nécessaires, des technologies existent pour
capter et convertir l’énergie solaire :
L’énergie solaire, convertir de la lumière du soleil en électricité.
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« La centrale solaire Noor I à Ouarzazate à entrer en service, à
10 km de la ville ou on utilisant les rayons du Soleil pour chauffer un
fluide lequel transmet ensuite la chaleur à l’eau pour faire tourner des
turbines à vapeur et produire de l’électricité. En 2020, sera la plus
grande centrale solaire du monde, d’une capacité de 580 MW. »
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L’énergie électromagnétique
« L’Homme est un être électromagnétique qui produit des ondes
les cellules humaines sont remplies d’électricité à charge négative.
On peut dire qu’il se remplit d’une charge électrique positive qui est
néfaste pour la santé. »
Convertir les ondes électromagnétiques en électricité : Une énorme
d’énergie renouvelable, non polluante, et disponible partout dans le
monde wifi, télévision, radio, téléphone...
Capter ces ondes vous obtenez la nouvelle source d’électricité
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Economie - Dossier Spécial

Énergies renouvelables: Le Maroc dans le top
des cinq pays
L’électricité y arrive chère et parfois en
quantité insuffisante. Les installations de
bonne qualité sont encore trop chères
et inaccessibles pour la plupart

LE MARCHÉ DU SOLAIRE, MOINS STABLE
OFFRE MAROC

Le Maroc a déjà mis en place depuis
plusieurs années des politiques
en faveur de Développer les énergies renouvelables est avant tout
une décision stratégique. Lors de
la COP21, en décembre 2015, le roi
Mohammed VI avait ainsi annoncé
un objectif de 52% pour la part des
énergies renouvelables d’ici 2030.
Aujourd’hui, 26 % de la production
de l’électricité est «verte».

PROTÉGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT : LE
MAROC SE TOURNE VERS LE SOLEIL !

L
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E ROYAUME QUI a accueilli
en 2016 la conférence mondiale sur le climat (COP 22). À
Ouarzazate aussi le projet Noor,
Un 1er volet de ce qui est la

plus grande centrale solaire thermodynamique du monde. Le royaume grâce
à son plan solaire, Les énergies vertes
restent de plus en plus accessibles, mais
encore chères, L’électricité qui arrivait
à Merzouga, permettait aux habitants
d’avoir la lumière. Les associations ont
équipé des écoles et des maisons rurales
avec des panneaux solaires. Toutes les
maisons de la région sont raccordées
au système électrique général, mais

Les énergies vertes peuvent aussi
s’implanter dans la vie quotidienne
et constituer un véritable choix énergétique. Et aussi d’être plus rentable.
Comme par exemple la récupération
de l’eau des brouillards avec des filets.
L’eau contenue dans les brouillards
est recueillie grâce à des collecteurs
fabriqués avec des filets en polypropylène. Chaque filet est tendu, entre
deux poteaux verticaux, à environ

2 m du sol, là où se forme le brouillard le plus humide. Ces filets doivent
être montés perpendiculairement
au vent dominant. Au passage de
la brume, des petites gouttelettes
d’eau se forment sur les mailles du
filet. Celles-ci tombent ensuite dans
des gouttières qui alimentent un
réservoir. L’eau est ensuite acheminée en écoulement gravitaire ou par
pompage vers des bornes fontaines
ou vers les robinets des villageois. En
moyenne, la quantité d’eau produite
est de 3 à 15 l/jour, et ça peut aller
jusqu’à 50 dans les conditions les
plus favorables.
Il est important pour toutes les entreprises d’agir à court et moyen termes
sur les gisements d’économies
d’énergies dans l’industrie, le bâtiment les gisements d’économies
d’énergies notamment dans
l’industrie, le bâtiment et l’éclairage
public…
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Economie

Societé

عالقة الشعب اإليجابية يف تخريب املخططات اإلرهابية يف املغرب

الطاقة الشمسية

عرفت اآلونة األخرية مجموعة من الدول الشقيقة عدة محاوالت تتمثل يف زعزعة و استقرار أمن البلدان.
والغريب يف األمر
كيف يتم التخطيط لهذه األفعال اإلجرامية
وبأي طريقة يتم إقناعهم
وماهي الطرق التي يتم بها دعم املوارد املادية واللوجستكية
أيضا كيف يتم التوصل باألسلحة؟
هذه أسئلة يطبعها بعض الغموض .ومن الناحية االجتامعية واألمنية هل األمن من يفشل هذه املخططات
لوحده باستعامل حنكته .أم هناك طرف ثاين يساعد يف إفشال هذه املخططات
بفضل التكنولوجيا صار العامل كالقرية .واليشء األكيد هو أن اعداء األوطان يسعون لزعزعة أمن نظريهم
مام يستوجب عليهم تقنني الخطط.من بني هذه الخطط هو أنهم يلجؤون للفقراء او املترشدين فيتم
إغراء هذا األخري زيادة عىل غسل أدمغتهم بأفكار التطرف الجهادي اإلسالمي بدعوى أنهم ساعني إىل نرش
اإلسالم وبهذا تنجح خططهم يف تجنيد عنارص ضمن صفوفهم من شتى البلدان
والغريب أسلحة من شتى األنواع وأموال طائلة مدعمة ما مصدرها .دامئا نرجع للتكنولوجيا .فهؤالء
املتطرفون لهم دراية كافية لجلب األموال وتبيضها باستعامل وسائل متطورة و هواتف قرصنة األموال
وأمور أخرى .بحيث يستقطبون ضحاياهم من جميع البلدان هنا تسهل عملية تهريب األسلحة وكل ما
يروج بحوزتهم
ونأيت يف األخري  .كيف يتم إحباط مخططاتهم التطرفية
هناك عدة جهات تتدخل يف إحباط مخططاتهم  .التعاون األمني بني الدول حيت يتم التبليغ باملجرمني
واملتطرفني عىل صعيد العامل
وهناك عامل أخر يتمثل يف حراس اإلقامات والسيارات إضافة إىل الساكنة واملجتمع املدين بصفةعامة
عندما يالحظون أفعاال غري طبيعية يبقى هاجسهم الوحيد هو نرش وتبليغ املالحظات ومن هنا تتداول
األفكار حتى تصل للسلطات .ونرجو من الله القدير أن يجعل بلدنا هذا بلدا أمنا بلد أمن ورخاء واللهم
احفظنا وملكنا العزيز محمد السادس وسائر األرسة امللكية
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الطاقة الشمسية هي الضوء والحرارة قام اإلنسان بتسخريهام ملصلحته منذ
العصور القدمية باستخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا التي تتطور
باستمرار وتضم تقنيات تسخري الطاقة الشمسية استخدام الطاقة الحرارية
للشمس سواء للتسخني املبارش أو ضمن عملية تحويل ميكانييك لحركة أو
لطاقة كهربائية ،أو لتوليد الكهرباء عرب الظواهر الكهروضوئية باستخدام
ألواح الخاليا الضوئية الجهدية باإلضافة إىل التصميامت املعامرية التي
تعتمد عىل استغالل الطاقة الشمسية
ت ُعزى معظم مصادر الطاقة املتجددة املتوافرة عىل سطح األرض إىل
اإلشعاعات الشمسية باإلضافة إىل مصادر الطاقة الثانوية من األهمية
هنا أن نذكر أنه مل يتم استخدام سوى جزء صغري من الطاقة الشمسية
يتم توليد طاقة كهربية من الطاقة الشمسية بواسطة محركات حرارية
أو محوالت فولت وضوئية و مبجرد تحولها إىل طاقة كهربية ،فإن براعة
اإلنسان هي فقط التي تقوم بالتحكم يف استخداماتها و تتسم وسائل
التكنولوجيا التي تعتمد الطاقة الشمسية بشكل عام بأنها إما أن تكون
نظم طاقة شمسية سلبية أو نظم طاقة شمسية إيجابية وفقًا للطريقة
التي يتم استغالل وتحويل وتوزيع ضوء الشمس من خاللها .وتشمل
التقنيات التي تعتمد عىل استغالل الطاقة الشمسية اإليجابية استخدام
اللوحات الفولت وضوئية واملجمع الحراري الشميس ،مع املعدات
امليكانيكية والكهربية ،لتحويل ضوء الشمس إىل مصادر أخرى مفيدة
للطاقة .هذا ،يف حني تتضمن التقنيات التي تعتمد عىل استغالل الطاقة
الشمسية السلبية توجيه أحد املباين ناحية الشمس واختيار املواد ذات
الكتلة الحرارية املناسبة أو خصائص تشتيت األشعة الضوئية ،وتصميم
املساحات التي تعمل عىل تدوير الهواء بصورة طبيعية ومن التطبيقات
التي تتم باستخدام الطاقة الشمسية نظم التسخني والتربيد خالل
التصميامت املعامرية التي تعتمد عىل استغالل الطاقة الشمسية ،واملاء
الصالح للرشب خالل التقطري والتطهري ،واستغالل ضوء النهار ،وتسخني
املياه ،والطهو بالطاقة الشمسية ،ودرجات الحرارة املرتفعة يف أغراض
صناعية
ويتوفر املغرب عىل موارد طاقية تقليدية كافية ،إذ يقوم باسترياد 96٪
من احتياجاته من الطاقة .وعالوة عىل ذلك ،يجب تلبية الطلب املتزايد
اململكة يف هذا املجال حوايل  7٪سنويا وذلك بسبب االزدهار االقتصادي

والنمو الدميوغرايف .ولرفع هذه التحديات ،وضعت وزارة الطاقة
واملعادن واملياه والبيئة اسرتاتيجية وطنية جديدة يف مجال الطاقة
لتأمني التزويد بالطاقة مع نهج مقاربة قوامها التنمية املستدامة.
وتهدف االسرتاتيجية أيضا إىل الحفاظ عىل أسعار تنافسية ،مع التحكم
يف الطلب عىل نحو أمثل

ومبوازاة مع ذلك ،وضعت عدة تدابري من أجل التحكم يف الطلب:
إدخال اللمبات ذات االستهالك املنخفض ،أسعار الذروة القصوى ...
وتهدف الخطة الوطنية لإلجراءات ذات األولوية إىل ضامن التوازن
بني اإلنتاج والطلب .وقد تم تعزيز القدرة االجاملية للطاقة من خالل
تطوير البنية التحتية بسعة  1.400ميغاوات ،مع ميزانية قدرها 14
مليار درهم .وأخريا ،تم تصميم عرض صناعي شامل ومتكامل لتعزيز
الطاقة املتجددة لدى املستثمرين واملشغلني

إنشاء مزيج كهربايئ أمثل حول خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية

آفاق مستقبلية

تعبئة املوارد املحلية من خالل تطوير استخدام الطاقة املتجددة

حدد املغرب هدفا له أن يرفع إىل  42٪حصة الطاقة املتجددة يف
إجاميل الطاقة الكهربائية املثبتة يف أفق عام  .2020وهكذا ،تم إطالق
برنامجني مندمجني وهيكلني لتطوير قطاعي الطاقة الشمسية والريحية:
وهام مجمع الطاقة الشمسية لورززات “سعة  160ميجاواط” وحقيل
الرياح حوامة والعيون “ 700ميجاواط” ،وفيام يتعلق بقطاع الطاقة
الضوئية ،تم إنجاز دراسة جدوى بشأن استخدام الطاقة الضوئية يف
املباين السكنية عىل نطاق واسع يف عام 2012

للقد تم إحداث العديد من املؤسسات لتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية
يف مجال الطاقة ،كالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة
) (MASENوالوكالة املغربية للطاقة الشمسية  (ADEREE)،الطاقية
ومعهد البحث يف الطاقة ) (SIEورشكة االستثامرات يف مجال الطاقة
) (IRESENالشمسية والطاقات املتجددة

ومبوازاة ذلك ،تم الرشوع يف برنامج واسع لتعزيز قدرة اإلنتاج .ويشمل
هذا األخري بناء مجمع الطاقة الكهرومائية ميدز املنزل ،بقوة 170
ميجاواط ،وإنجاز محطة عبد املومن لتحويل الطاقة عن طريق الضخ
بقوة  350ميجاواط .وفيام يتعلق مبصادر الفحم ،سيتم (STEP)،
ميجاواط يف الجرف األصفر .وستكون x 350تشغيل وحدتني بسعة 2
أيضا هناك محطتان جاهزتان يف آسفي وجرادة ،قوة كل منهام 1320
و 350ميجاواط عىل التوايل

القوانني املتعلقة بالنجاعة الطاقية ودمج كل من املكتب الوطني
للكهرباء واملكتب الوطني للامء الصالح للرشب

ولتلبية الطلب املتزايد ،أطلق املكتب الوطني للامء والكهرباء برنامجا
للتجهيز سيمكن من بلوغ قدرة إضافية قدرها  5500ميجاواط
بحلول عام ( 2016مع األخذ بعني االعتبار مشاريع املخطط املغريب
للطاقة الشمسية واملحطات قيد اإلنشاء يف كل من الجرف األصفر
وآسفي وجرادة) .ويتطلب تنفيذ هذه االسرتاتيجية ،باإلضافة إىل ذلك،
استثامرات كبرية من حيث البنية التحتية للنقل والتخزين

ويف إطار هذه االسرتاتيجية ،تم اعتامد عدة مبادئ توجيهية

تعزيز النجاعة الطاقية باعتبارها أولوية وطنية•
التكامل الجهوي
إنجازات 2012 – 2009

كام تم وضع إطار ترشيعي وتنظيمي جديد

القانون رقم  09-13املتعلق بالطاقات املتجددة فرص استثامرية للقطاع
الخاص الذي ميكنه أن ينتج الطاقة املتجددة وتزويد السوق املحلية
والدولية أو هام معا
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Inter national

أهم قرارات الرئيس األمرييك دونالد ترامب بعد توليه الرئاسة
سنعرض عليكم مجموعة من أهم قرارات و إجراءات اتخذها الرئيس األمرييك دونالد ترامب بعد توليه الرئاسة ابتداءا من قرار تعديل أو
إلغاء قانون التأمني الصحي مرو ًرا باالنسحاب من اتفاقية التبادل الحر عرب املحيط الهادئ  ،ثم منع دخول سبع دول إسالمية للواليات املتحدة
األمريكيةُ ،و ُصوالً اىل قرار بناء جدار عازل بني الواليات املتحدة األمريكية واملكسيك
قرار تعديل أو إلغاء قانون التأمني الصحي
فور دخوله إىل البيت األبيض وقع الرئيس األمرييك دونالد ترامب يوم الجمعة  20يناير ،مرسوما تنفيذيا ضد قانون “الرعاية الصحية بأسعار
معقولة” املعروف لدى الرأي العام يف الواليات املتحدة باسم “أوباما كري” متهيدا إللغائه فيام بعد
وتعرض قانون “أوباماكري” املعقد للغاية النتقادات كثرية ،ووعد الجمهوريون بإلغائه ألنه يف نظرهم أسوأ ما حققه الرئيس السابق باراك أوباما
يف واليتيه الرئاسيتني ،وقال ترامب ينبغي وضع قانون جديد مكان “أوباما كري” حال إلغاء األخري ،لكنه امتنع عن اإلدالء باملزيد من التفاصيل عن
حزمة اإلصالح الجديدة يف هذا اإلطار

االنسحاب من اتفاقية التبادل الحر عرب املحيط الهادئ
وقع الرئيس األمرييك دونالد ترامب يوم االثنني  23يناير مرسوماً ينهي مشاركة الواليات املتحدة يف اتفاقية التبادل الحر عرب املحيط الهادئ ،والتي
خاضت إدارة سلفه “باراك أوباما” مفاوضات شاقة استمرت سنوات للدخول إليها ،فإنهاء “دونالد ترامب” مشاركة بالده يف االتفاقية مل يكن
مفاجئًا ملتابعي الحملة االنتخابية له ،حيث سبق أن وعد ترامب بإلغائها بعد أن وصفها بالرهيبة ومن شأنها اإلرضار مبصالح العامل األمريكيني
واعترب الرئيس السابق “باراك أوباما” االتفاقية كمثقال موازن للنفوذ املتنامي للصني ،ووقعت االتفاقية من طرف  12دولة هي أسرتاليا ،وبروناي،
وكندا ،وتشييل ،واليابان ،وماليزيا ،واملكسيك ،ونيوزيالندا ،والبريو ،وسنغافورة ،والواليات املتحدة ،وفيتنام ،وهي متثل  40%من االقتصاد العاملي
و تنص االتفاقية عىل تخفيض أو إلغاء معظم الرسوم عىل كل املنتجات ،من السكر واألرز واملحاصيل الزراعية واملأكوالت البحرية ،ولحوم البقر
ومنتجات األلبان ،وصولً إىل املنتجات املصنعة واملوارد والطاقة ،وتشمل االتفاقية أيضً ا قطاعات مثل تبادل املعلومات وامللكية الفكرية
منع دخول سبع دول إسالمية للواليات املتحدة األمريكية
وقع الرئيس األمرييك دونالد ترامب قرارا تنفيذيا مينع إصدار تأشريات دخول ملواطني سبع دول إسالمية(العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان
وسوريا واليمن) ،وهو ما ع ّده حقوقيون متييزا ضد املسلمني ومخالفا للدستور األمرييك
ورصح ترامب عقب توقيعه يوم الخميس  19يناير ،إن القرار مينع دخول من وصفهم بإرهابيي اإلسالم املتطرف ،وأضاف “نريد فقط أن نقبل يف
بالدنا هؤالء الذين يدعمون بالدنا ويحبون شعبنا بعمق” ،وأثار قرار الرئيس األمريىك دونالد ترامب ،بشأن منع دخول مواطنى إيران و 6دول
عربية ألمريكا ملدة  90يوما ،بجانب عدم السامح بدخول الالجئني السوريني ملدة  120يوما ،ردود فعل غاضبة يف األوساط الحقوقية
قرار بناء جدار عازل بني الواليات املتحدة األمريكية واملكسيك
وقع الرئيس األمرييك دونالد ترامب قرارا ً تنفيذياً يقيض ببناء جدار فاصل بني الواليات املتحدة واملكسيك ،مشريا ً إىل أن القرار يهدف لحامية
الداخل األمرييك من دول لها مواقف عدائية من الواليات املتحدة  ،ومنع املهاجرين غري القانونيني من دخول الواليات املتحدة األمريكية ،دون
الوقوع يف حاالت تهريب البرش وتجارة املخدرات
وقد أعلن ترامب ،أنه سيتم البدء مبارشة يف بناء الجدار العازل مع املكسيك بالتنسيق مع وزير األمن الداخيل ،وأكد أنه سيعمل بالرشاكة مع
الجانب املكسييك لتعزيز األمن والفرص االقتصادية للجانبني عىل الحدود
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Inter national

ملف رسي حول ا إل نتخا با ت ا لرئا سية
ا أل مر يكية
الخارجية السابقة كلينتون ،وإيذاء
استنتجت أجهزة االستخبارات
األمريكية يف تقرير ُرفعت عنه الرسية قبول انتخابها ورئاستها املحتملة .ونرى
 ،أن الرئيس الرويس ،فالدميري بوتني ،أمر أن بوتني والحكومة الروسية فضلّت
”بوضوح الرئيس املنتخب ترامب
بإجراء “حملة نفوذ” تهدف لإلساءة
لهيالري كلينتون ،ومساعدة الرئيس
املنتخب دونالد ترامب يف االنتخابات وأضاف التقرير :الجهود الروسية
للتأثري عىل انتخابات الرئاسة األمريكية
الرئاسية 2016
 2016متثل التعبري األحدث عن رغبة
موسكو منذ فرتة طويلة لتقويض
الحملة ،التي تألفت من قرصنة
النظام الدميقراطي الليربايل الذي
جامعات وأفراد بالحزب الدميقراطي،
مبا يف ذلك رئيس حملة كلينتون ،جون تقوده أمريكا ،ولكن هذه األنشطة
أظهرت تصعيدا ً ملحوظاً يف رصاحة
بودستا ،واإلفراج عن تلك املعلومات
ومستوى النشاط ونطاق الجهد مقارنة
عن طريق مواقع أطراف ثالثة،
وصلت إىل ما وصفه تقرير للمخابرات بعمليات سابقة
بـ”التصعيد امللحوظ” يف الجهود
وتابع التقرير بأن موسكو استخدمت
الروسية منذ فرتة طويلة لتقويض
مجموعة متنوعة من التكتيكات
النظام الدميقراطي الليربايل بقيادة
الواليات املتحدة األمريكية

للتأثري عىل النتيجة :جاءت حملة
موسكو بعد اسرتاتيجية روسية متزج
بني العمليات االستخباراتية الرسية -
مثل القرصنة اإللكرتونية  -والجهود
العلنية من قبل وكاالت أنباء الحكومة
الروسية ،ووسائل اإلعالم املمولة من
الدولة ،ووسطاء من أطراف ثالثة ،كام
م ّولت مستخدمي وسائل التواصل
االجتامعي أو ’املتصيدين
ويأيت هذا التقرير ،الذي أمر بإعداده
الرئيس األمرييك باراك أوباما ،وسط
مواصلة ترامب برفض استنتاجات
االستخبارات األمريكية بأن روسيا
كانت مسؤولة عن القرصنة أو أنها
سعت ملساعدة حملته االنتخابية

وهذا التقرير هو التقرير الرسمي
الكامل العلني األول من قبل أجهزة
االستخبارات االمريكية حول تقييم
أنشطة القرصنة اإللكرتونية الروسية
خالل انتخابات  2016والدوافع وراء
تلك القرصنة
وأفاد التقرير“ :نق ّيم أن الرئيس الرويس
فالدميري بوتني أمر بتنفيذ حملة نفوذ
يف عام  2016تستهدف االنتخابات
الرئاسية يف الواليات املتحدة .وكانت
أهداف روسيا تقويض ثقة الجمهور
يف العملية الدميقراطية يف الواليات
املتحدة ،وتشويه سمعة وزيرة
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Beauté

العناية بالبرشة الجافة
البرشة الجافة من أكرث البرشات التي تكون مرهقة ،فالبرشة الجافة تعرض لتكون
أكرث جفافا يف الصيف والشتاء ومن املمكن أن تصيبها التشققات وهذا بالتأكيد
يجعلك تشعرين بالحكة .سوف أخربك يف السطور التالية روتني شامل للعناية
بالبرشة الجافة
ابدأي بغسل وجهك باملاء الدافئ ومن ثم استخدمي منظف لطيف لبرشتك
ويفضل أن يكون مصنوع من مواد طبيعية حتى ال يسبب تهيج برشتك .دليك
برشتك املبللة بلطف ومن ثم اغسليها باملاء الدافئ
مرري قطنة مباء الورد عىل برشتك لغلق املسام ،وهي يف الحقيقة ستنعش برشتك
وسترتك رائحة وجهك عطرة
اآلن جاء وقت ترطيب البرشة ،استخدمي أحد الكرميات املخصصة للبرشة الجافة
ال تنيس وضع كريم واقي من أشعة الشمس قبل الخروج من املنزل ،وإذا كنت
من محبي وضع املكياج ،فيفضل أن تضعي كريم مرطب به ملسة خفيفة من كريم
األساس بحيث يكون خفيفا عىل برشتك
يف نصف النهار ينبغي عليك أن تختليس من وقتك دقيقتني لتضعي طبقة أخرى
من الكريم املرطب عىل برشتك ،يف حالة عدم وضعك للمكياج

أهمية الثلج لبرشة املرأة

مرطب الشفاه هام للغاية ،لذا ينبغي عليك وضعه بني الحني واآلخر أثناء اليوم
وقبل تطبيق أحمر الشفاه أيضا

تتعدد فوائد الثلج للبرشة ،حيث يعمل الثلج عىل قبض األوعية الدموية ويلطف البرشة لعدة
ساعات يومياً

ارشيب كميات كبرية من املاء خالل اليوم وخاصة يف فصل الشتاء ألن املاء سيعمل
عىل ترطيب برشتك من الداخل وسيحميها من كثري من مشكالت البرشة الجافة
احريص عىل تناول الغذاء الذي يحتوي عىل كمية كبرية من األلياف وفيتامينات
ألنهم من أهم العنارص للبرشة A- B - C
حاويل تناول أي عصري النوم وال تنيس املاء
قومي بإزالة املكياج من عىل برشتك بلطف ،واغسليها جيدا باملنظف وبالطبع
امسحي وجهك بقطنة مبللة مباء الورد
ملحوظة :ميكنك وضع أحد املاسكات املنظفة بعمق واملرطبة للبرشة الجافة مرة
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كام أن كامدات املاء املثلج كفيلة بإخفاء الهاالت السوداء التي قد تظهر تحت العني بسبب
اإلرهاق وعدم
الحصول عىل قسط وافر من النوم .تعمل أيضاً قوالب
الثلج عىل تنشيط الدورة الدموية يف البرشة وشد الجلد
ومنع ظهور عالمات التجاعيد مبكرة
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Santé

Santé

تعترب مرحلة الحمل الفرتة املتىل للمرأة لإلعتناء
بصحتها الجسدية والنفسية خصوصاً يف الشهور األوىل
ودلك للحصول عىل حمل بدون مشاكل و طفل
بصحة جيدة لدلك نقرتح ليك سيديت بعض اإلرشادات
البسيطة التالية

ة ال
ملرأ
ا

LES BONNES PRATIQUES POUR MANIPULER LES
LENTILLES DE CONTACT

مل
حا

إختيار الطبيب املرافق لك طيلة فرتة الحمل

لالطمئنان الدائم عىل صحتك وصحة
طفلك يتوجب عىل املرأة الحامل أن تراقب بشكل
منتظم حملها من خالل زيارة الطبيب املختص واملتتبع
لحملها لربط عالقة وطيدة لإلستعداد ملرحلة الوالدة

Conseils d’un contactologiste spécialisé
en adaptation lentilles.au Maroc.
Pour l’entretien des lentilles (en dehors des
lentilles journalières qui se jettent) :
•Respectez les préconisations de votre contactologiste quant aux choix et à l’utilisation
des produits d’entretien : ne pas changer de
produit d’entretien sans son accord
•Bien respecter les consignes d’entretien (rap)pel sur les notices des fabricants
•Pas de salive ! Pas d’eau du robinet ! (cal)caire
•Le massage des lentilles doit être doux pour
ne pas dégrader l’état de surface
•Faites attention aux ongles, risque de déchirure
•Vos lentilles doivent toujours tremper dans
une solution d’entretien, jamais à sec
•Si vous ne les portez pas régulièrement :
changez le produit tous les mois
•Si les lentilles sont dans leur étui depuis plus
de 8 jours sans avoir été portées, il faut les
nettoyer avant de les remettre sur les yeux
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Conseils d’un contactologiste spécialisé en
adaptation lentilles.
Quelles sont les bonnes pratiques qu’un patient porteur de lentilles de contact doit rigoureusement respecter pour protéger sa san? té oculaire dans le temps
Il doit suivre les recommandations de son
contactologiste ainsi que celles des fabricants
inscrites sur les notices.
•Respecter les consignes d’hygiène, toujours
manipuler les lentilles avec les mains propres
et sèches
•Respectez les délais de renouvellement de
vos lentilles : ne pas garder deux mois des
lentilles à renouvellement mensuel
•Pour le temps de port des lentilles dans la
journée : ne pas dormir avec des lentilles si
elles ne sont pas prévues à cet effet
•Pas de contact entre vos lentilles et l’eau :
… baignade, nettoyage des lentilles à l’eau
•En cas d’inconfort, de douleurs ou d’œil
rouge : cessez de porter vos lentilles
•Faites un contrôle médical chez votre ophtalmologiste chaque six mois, portez vos lentilles pour le rendez-vous (sauf si elles sont
détériorées). Votre ordonnance doit être renouvelée annuellement

ميكن إيجادهام يف وجبات الطعام اليومية.باإلضافة
إىل حمض الفوليك الذي يساعد عىل تجنب اإلعاقات
الخطرية وعيوب خلقية أخرى تصيب األطراف
العصبية لدى األطفال

العناية بالجلد خالل فرتة الحمل
نظام غدايئ صحي ومتوازن
خالل فرتة الحمل ،يفضل االبتعاد عن األطعمة التي
متثل خطورة عىل صحة طفلك متل األغدية املعلبة
والوجبات الرسيعة
تجنب تناول الكميات الكترية من اللحوم-
خصوصاً نصف املطهية أو النيئة التي تسبب بعض
األمراض الحساسة لدى  األطفال
ينصح بتناول كميات صغرية من الطعام سهل الهضم .
للتغلب عىل الغثيان
االكتار من تناول الخرضوات والفواكه الطرية مع
رضورة غسلها  إلزالة األوساخ و الشوائب العالقة بها

تناول حمض الفوليك كمكمل غذايئ
يزداد احتياج جسم املرأة الحامل بدرجة أكرب من
غريها و خصوصاً يف األشهر األوىل لتكون الجنني إىل
استهالك كميات كبرية من الحديد والكالسيوم اللذان

قد تالحظني بعض التغريات الجلدية خالل فرتة  
الحمل متل تشققات وخطوط بيضاء عىل مستوى
البطن و الفخدين نتيجة االنتفاخ الشديد الناتج
عن إزدياد وزن الجنني مع مرور الشهور ،كام تصبح
برشة الوجه داكنة وتكون الكلف عىل الوجه يف
بعض األحيان  ،لدلك يويص أطباء التوليد بعمل
مساج لبطنك  بزيت الزيتون ملنع زيادة جفاف و
خشونة البرشة

مامرسة الرياضة بانتظام
االنتظام يف مامرسة الرياضة تقي املرأة من زيادة
الوزن بشدة يف فرتة الحمل  ومقاومة التحديات
الجسدية عند الوالدة .كام يسهل عليك
مهمة استعادة رشاقتك بعد الوضع
تعترب مامرسة الرياضية بشكل منتظم مبثابة حاميه
للمرأة الحامل من حدوث مضاعفات أثناء فرتة
الحمل ،كام تساعد عىل رفع معنوياتك وتخلصك من
اكتئاب الحمل
تفادي مامرسة الرياضة العنيفة خالل الحمل لتجنب

حدوث إجهاض خصوصاً يف الشهور األوىل للحمل

املالبس املناسبة للحوامل
يجب عىل املرأة الحامل أن تحرص عىل إختيار مالبس
صحية ومريحة لها خالل فرتة الحمل بحيت يجب
أن يكون قامش املالبس ممتص للرطوبة بشكل جيد
يجب أن تكون األلبسة فضفاضة وبالوقت نفسه
أنيقة وجذابة
تجنب املالبس الضيقة التي ميكن أن تسبب.
تشوهات يف أطراف الجنني ،وكدلك ضيق التنفس عند
األم الحامل،والشعور باالنزعاج
يجب أن تكون األحذية ذات كعب منخفض  و أن
تتجنب األحذية عالية الكعب تفادياً للسقوط أو
التواء القدم
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Sport

جديد الدورة الثامنة لسباق  10كلم الدويل

حسب مدير السباق هشام مدرومي سوف تتميز هذه الدورة التي ستنطلق من امام مقر عاملة
الحي الحسني مبشاركة كثيفة للعدائني املغاربة و االجانب كام اكد رئيس العصبة أللعاب القوى
السيد السنيني عىل انه سوف تكون هناك مراقبة مشددة عىل العدائني ضد املنشطات التي تخرب ام
الرياضات و يف نفس السياق اكد مدير السباق ان هناك جوائز مهمة تنتظر املشاركني يف السباق قد
تصل قيمة الجائزة ايل حوايل 10000درهم

PAGE 15

Sport

ترتيب أرسع عرشة العبني ىف
كرة القدم
كشف نادي باتشوكا املكسييك لكرة القدم عن
دراسة أنجزها حول أرسع عرشة العبني ىف كرة
القدم حاليا والغريب إن الدراسة مل تشمل
العديد من النجوم املعروف عنهم الرسعة
مثل بيلرين ومحمد صالح ولوكاس مورا
و إحتل مهاجم ريال مدريد الويلزي غاريث
بيل املركز األول كأرسع العب كرة قدم يف العامل
بواقع  36.9كلم يف الساعة ،وفقاً للدراسة املثرية
للجدل بسبب بياناتها وجاء فيها مستوى بيل
معادالً ملستويات كبار العدائني مثل الجاماييك
يوسني بولت ،وجاء يف املركز الثاين أورالندو برييو،
الجناح الكولومبي لفريق فالمنغو بواقع رسعة
 36كلم يف الساعة ،ويليه االعب الصاعد خورجني
دامن الجناح املكسييك برسعة  35.2كلم يف
الساعة ،ثم اإلكوادوري أنطونيو فالنسيا ،العب
مانشسرت يونايتد ،بواقع  35.1كلم يف الساعة يف
املركز الرابع ،ثم الغابوين بيري إميرييك أوباميانغ،
العب بروسيا دورمتوند ،بواقع  34.6كلم يف
الساعة يف املركز الخامس ،وكريستيانو رونالدو
ىف املركز السابع بواقع  33.6كلم يف الساعة،
وثيو والكوت ىف املركز الثامن وميىس ىف املركز
التاسع بواقع  32.5كلم يف الساعة ،والغريب
إن واين روىن نجم مانشسرت يونايتد جاء عارشا
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Chehiwati

Chehiwati

Feuilleté de sardines
الدجاج بالفرن
Égouttez les sardines. Écrasez-les avec la ricotta, les tomates séchées coupées
en petits dés, basilic, et les poivrons couper en petits morceaux salez très peu
et pimentez légèrement.
Étalez sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé, un rouleau de
pâte feuilletée.
Étalez dessus jusqu’à 1 ou 2 cm du bord, le mélange à base de sardine.

Pâte feuilletée
1 boîte de filets de sardines sans arêtes
250 g de ricotta
2 petits poivrons marinés (jaunes et
)rouge

Passez un peu de jaune d’œuf sur le rebord de la pâte et déposez dessus
l’autre pâte feuilletée.

8 pétales de tomates séchées ou à
l’huile

Appuyez bien sur les bords. Dorez au jaune d’œuf et décorez (sésame ...pa)vot...

1 c.a.s de basilic

Préchauffez le four à 180°c. Faites cuire 20 minutes.
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1 jaune d’œuf

املكونات

للزينة

دجاجتان متوسطتا الحجم مقطعتان إىل مثاين قطع ،يتم
نقعهام وغسلهام جيدا ً

بصلة كبرية الحجم مقطعة إىل جوانح

علبتان من قشدة الطرية
بصلة متوسطة الحجم

ربع كوب من البقدونس املفروم
ملح وتيزغا وتحمرية

ثالث مالعق كبرية من الكمون املطحون
أربع مالعق كبرية من التحمرية
نصف كوب من عصري الليمون الطازج
نصف كوب من زيت الزيتون
مثانية من فصوص الثوم
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضري :
نضع قطع الدجاج يف وعاء زجاجي عميق
نضع جميع املكونات يف وعاء الخالط الكهربايئ أو يف
محضة الطعام ونخلطهم جيدا ً ،ثم نضع التتبيلة عىل الدجاج
ّ
ونغلّف الوعاء بكيس بالستييك ونرتكه يف الثالجة ليلة كاملة

الصينية بورق األلومنيوم ،ثم نضعها يف الفرن ونرتكها ملدة
نصف ساعة
نُزيل ورق األلومنيوم عن الصينية ثم نعيدها إىل الفرن حتى
يتح ّمر الدجاج وتصبح التتبيلة كالصلصة
نضع قطع الدجاج يف طبق ،وندهن الخبز بالصلصة
نضع الخبز يف صينية تحمري ونضع الصينية بالفرن لخمس
دقائق ،ثم نضعها يف طبق التقديم ونرتب فوقها الدجاج
املحمر
نضع يف طبق عميق كل من :البصل الجوانح ،وامللح ،وتيزغا،
والبقدونس ،ثم نقلب املكونات جيدا ً باليدين ثم نزين وجه
طبق الدجاج

نشعل الفرن عىل حرارة مئتي درجة مئويّة ونرتكه يسخن
نضع قطع الدجاج مع التتبيلة يف صينية الخبز ،ثم نغلف
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Te c h & We b

Te c h & We b

ا لصحا فة بني ا أل مس وا ليو م

أ بل تتغلب عىل سا مسو نج وتصبح
ا أل و ىل ىف عا مل ا لهوا تف ا لذكية

وفتاوى  ,كام صدر العدد االول من جريدة النهضة يف العارش من أب
عام  1927ورأس تحريرها امني الخزار عرفت بانها يومية سياسية لسان
حزب النهضة العراقية وعطلت الجريدة الكرث من مرة بسبب سياستها
ومعارضتها للوزارة والدولة واستمرت لغاية 1930

اسهمت بأهمية موقع مرص الجغرايف وظهور حركة اصالحات انعكست
عىل الواقع السيايس واالقتصادي ملرص  ,يف الوقت الذي شهدت بلدان
تخريب وحرق للكثري من مواقع العلم واملعرفة حتى اصبحت لسنني
عديدة تعاين من االهامل وسادتها فرتات مظلمة وتخلف مل تنجح يف
التخلص من رواسب واثار االحتالل ,كام ساهمت الصحف يف مرص عىل
ظهور نشطاء وقادة سياسني ساهموا بالوقوف ضد االستعامر وفضح
نوايهم امثال مصطفى كامل الذي اخذ ينرش افكاره يف جريدة اللواء
الصادرة عام  1891ويحارب من اجل املحافظة عىل اللغة العربية ونرش
التعليم عىل اسس وطنية ثابته  ,واليختلف االمر يف املغرب العريب
عىل اصدار اول جريدة اسمها (املغرب عام  )1889لصاحبها عيس فرج
,وكذك اول جريدة يف تونس صدرت باسم (الرائد التونيس عام )1860
اهتمت بالثقافة واملحافظة عىل االرث العريب وهي مستمرة باسم
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واول مجلة يف الكويت أسمها الكويت عام  1928والاريد أعرج عىل
ِ
واكتف بهذا القدر ،اما يف
كافة الصحف املوجودة يف الدول العربية
العراق فالوضع يختلف الن االستعامر العثامين مل يشجع عىل الثقافة
والتعليم والصحة وجعلها من مسؤولية الشعب من اجل ان الينهض يك
يعم فيه التخلف والفوىض واليستطيع ان يلحق بركب التقدم وزدادت
املعاناة اال يف فرتة الوايل مدحت باشا الذي كان يعمل يف اوربا قبل
مجيئه اىل بغداد ،وما قام به من اعامل يفوق الوالة قبله

تراجعت رشكة سامسونغ إىل املركز الثاين يف سوق الهواتف الذكية وراء آبل التي أصبحت أكرب
بائع للهواتف الذكية يف العامل للمرة األوىل منذ خمس سنوات بعد طرحها لجهازي آيفون ، 7
كام استفادت أبل أيضا من استدعاء سامسونج لهاتفها املعرض لالنفجار جالكيس نوت  ،7الذى
جعل العامل يخىش رشاء منتجات الرشكة الكورية الجنوبية

وشهد تطورا يف تلك الفرتة والزالت اعامله تزين صفحات من كتب
التاريخ مبا قدمه من انجازات ،وهو اول من اسس جريدة الزوراء سنة
 1869واهتم باملشاريع الخدمية ،واسس منتديات واستقطب جميع
املثقفني ،كام صدرت يف عام  1875الجريدة الثانية املوصل وصدرت
جريدة اخرى يف عام  1889جريدة البرصة وبعد اصدار الدستور
العثامين عام  1908ولغاية  1914صدرت أكرث من  40جريدة وكانت
تهتم بالفنون واملقاالت االدبية وقسام منها مل تستمر طويال
واثناء فرتة االحتالل الربيطاين للعراق عام  1917اسس الربيطانيني
جريدة وسمحوا اىل العراقيني بالنرش فيها مقابل مكافأت مادية
ورمبا اردوا بذلك معرفة مايدور من افكار وخطط يف عقول الشعب
وكشف املحرضني والحركات الرسية  ,وكان لدور الصحافة كبري ومهم
يف تعبئة الجامهري والعشائر العراقية يف ثورة العرشين وساهمت يف
نرش تفاصيل املعارك وشجعت عىل أوارصالوحدة الوطنية كام ركزت
عىل نرش بطوالت زعامء العشائر ومواقف املرجعية من نرش بيانات

“

الصحافة هي مهنة متاعب و أيضا أداة او بشكل اخر هي البعد او
املرآة لكشف حاالت الضعف والفساد يف مختلف الجوانب االجتامعية
واالقتصادية والسياسية وهي الفضاء الواسع والوسيلة املؤثرة يف التغري
وشحن الهمم وتحريك غرائز الناس والتأثري عليهم ضد الظلم من خالل
ما تعرب عنه بأسلوب يستطيع ان يولج اىل عقول الناس واالرتقاء بهم ,
وقد لعبت دورا رياديا يف النهوض وانتشار االفكار واتساع حركة النهضة
وبسطت هيمنتها الثقافية يف استقطاب العديد من املثقفني واحتضنت
نخبة كبرية من الرواد خالل نرش افكارهم ومعتقداتهم واتاحة لهم
حرية التعبري بطالقة  ,وكانت دولة مرص الحاضنة االوىل للثقافة ومتيزت
بظهور اول صحيفه يف الوطن العريب عام  1828وهي جريدة الوقائع
املرصية والزالت مستمرة بالنرش وتهتم بكافة املواضيع دون الرتكيز
عىل حقل واحد  ,وقد ساعدت الحملة الفرنسية عىل مرص بظهور اول
جريدة باللغة الفرنسية وأدخلت الطباعة اثناء االحتالل الفرنيس ملرص
عام  1798م  ,يف الوقت الذي استفاد املرصيني من تلك الحملة ألنها
كانت مصحوبة بعدد كبري من العلامء وحلت رموز الخط االهريوغليفي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ثم صدرت جريدة بعد االستعامر
الفرنيس (جريدة الحارضة عام  )1888واستمرت لغاية  1911وقد
تحدثت عن مساوئ االستعامر الفرنيس وكان لها دور يف تعبئة الرأي
العام التونيس للكثري من االنتفاضات

يف السابق كانت الصحف تنرش االخبار وتعارض سياسة الدولة
وتهتم بنرش الثقافة واالداب والشعر ومبختلف املواضيع وتتحدث عن
االستعامر وكشف مشاريعه ولها اهتامم خاص عند املثقفني واملتعلمني
 ,وقد تع َرض الكثري من رؤساء الصحف اىل االعتقال وغلق صحفهم
واستطاعت الصحف ان تفشٌ ل وتلغي معاهدات وتفجر انتفاضات
لصدق ماتحمله من نوايه وثوابت وطنية  ,ناهيك عن مايحدث اليوم
فهنالك مئات العنواين لصحف ومجالت تفرتش االرصفة وتباع خمسة
صحف مببلغ 3دراهم وما تتضمنه أغلب الصحف اليوم اكاذيب
ودعايات واخبار قبل حدوثها واتهام ومبالغه يف نرش االحداث وشتم
وصور مخالفة لالداب العامة والهدف من ذلك هو استقطاب الناس
وترصيفها بشكل رسيع  ,مع العلم ان الصحافة غذاء فكري وأن
اليتلوث ذلك الغذاء يك اليصيب العقل بالرضر وتكون العواقب وخيمه
يف املجتمع

“

وجاء تفوق رشكة أبل األمريكية عىل منافسها األول سامسونج يف عدد الوحدات التي تم
شحنها خالل الربع األخري ،إذ وصل ربح أبل إىل ما يقرب من  18مليار دوالر ،كام أنها باعت
أكرث من  78مليون آيفون ،وهذا األمر يعنى كثريا ألبل ،ألنها تعتمد عىل نجاح أجهزة اآليفون
والتي متثل أكرث من ثلثي عائداتها اإلجاملية
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Islam

تعر يف ا إلحسا ن و أ نوا عه
اإلحسان لغة :فعل ما هو حسن ،
مع اإلجادة يف الصنع  .ورشعا :أن
تعبد الله كأنك تراه  ،فإن مل تكن
تراه  ،فإنه يراك .فهو فعل ما ينبغي
أن يفعل من الخري فضال ومحبة،
واألفضل أن يكون ذاتيا دامئا
دون نقص أو انقطاع ،ألنه عمل
بالفضائل ،وألنه قربة إىل الله تعاىل
و االحسان بشكل عام هو أن يتقن
اإلنسان العمل عىل أكمل وجه ،
فإذا كان هذا العمل للناس وجب
علي ِه اإلتقانُ فيه دون غش أو
خداع
اإلحسان يف اإلسالم  :مبعنى أن تعبد
الله كأنّك تراه فإن مل تكن تراه فهو
يراك ،وهي مرتبة عند الله فوق
اإلسالم واإلميان ،فهي من أعظم
األمور التي يفعله املؤمن بحق الله
ع ّز وجل  ،وقد قال الرسول صىل
الله عليه وسلّم عن اإلحسان (أن
تعبد الله كأنّ َك تراه فإن مل تكن
تراه فإنّ ُه يراك ) رواه مسلم

إليهم
ــ إلحسان إىل الفقراء :هو إيتاء
الزكاة والصدقات كام أمرنا الله،
وعدم التكرب يف التعامل معهم

أنواع اإلحسان
ــ اإلحسان مع الله :وهو أن
يستشعر اإلنسان وجود الله معه
يف كل لحظة  ،ويف كل حال ،
خاصة عند عبادته لله سبحانه ،
فيستحرضه كأنه يراه وينظر إليه
ــ اإلحسان إىل الوالدين :هو طاعة
الوالدين يف رضا الله واالبتعاد عن
ما نهى عنه واإلساءة لهم قال تعاىل
( :وقىض ربك أال تعبدوا إال إياه
)وبالوالدين إحسانا

ــ اإلحسان إىل النفس :هو أن يقوم
اإلنسان بتعويدها عىل ما يريض
الله وإبعادها عن املح ّرمات
ــ اإلحسان يف التحية :اإلحسان
مطلوب من املسلم يف التحية ،
فعىل املسلم أن يلتزم بتحية اإلسالم
،ويرد عىل إخوانه تحيتهم
ــ اإلحسان بالعمل :هو أن يقوم
اإلنسان بأداء عمله بإخالص وإتقان
ويتقي الله يف عمله

ــ اإلحسان إىل األقارب :وذلك
بالرحمة يف معاملة ألقارب ،
وبخاصة إخوانه وأهل بيته وأقارب
والديه  ،يزورهم ويصلهم  ،ويحسن
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