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Se protéger de la chaleur ?

Mois de juin très chaud vague de chaleur pas comme les années précédente. La chaleur a persisté sur durant le premier jour du mois. En2003 ont été battus. Sur la façade atlantique en revanche,
la fraîcheur s’est maintenu une grande partie du mois d’août. Fin août, la France a connu une
vague de chaleur tardive du 26 au 29, puis des températures automnales le 31.

Evitez tout contact avec les rayonnements solaires et ne faites pas rentrer l’air chaud extérieur
dans votre maison.
Evitez de cuisiner, mangez des salades
Utiliser un ventilateur et placez devant le ventilateur une bouteille d’eau congelée. L’air sortant du
ventilateur passe par la bouteille et se rafraîchit à son contact, cela aide à rafraîchir.
Le soir versez un seau d’eau sur votre terrasse, balcon, rebords de fenêtre. Ce geste diminuera la
température de l’endroit ainsi mouillé et vous apportera du frais
S’hydrater buvez quand il fait chaud, la douche une bonne idée pour vous rafraîchir.
Manger Frais, des fruits, des légumes, une salade…
Choisissez des vêtements larges et confortables et surtout des vêtements en coton et a l’extérieur
n’oubliez pas le chapeau de soleil

Santé

Bronzer

Sport

Avec une belle peau bronzée, il faut penser tout d’abord, qu’est ce qui est dangereux dans le
soleil ? Ce sont les rayons UV, dont on peut aujourd’hui mesurer l’indice, celui-ci variant selon la
position du soleil. Là où ils sont le plus intenses, c’est entre Midi jusqu’à 16h, pendant lesquelles
il vaut donc mieux ne pas s’exposer. De plus, fait souvent oublier, ces rayons commencent déjà à
être dangereux dès le printemps. N’attendez donc pas le mois d’août pour vous protéger.
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Petit détail à note, les UV ne produisent pas de chaleur, ce n’est donc pas parce que vous ne les
sentez pas qu’ils ne sont pas là ! En conséquence, ce n’est pas non plus parce que vous vous
baignez régulièrement que vous êtes protégé...
Protéger vos enfants
Avec une peau plus sensible, les enfants doivent être particulièrement protégés du soleil. Pour
eux, ce sera obligatoirement T-shirt et casquette, lunettes, en plus de la crème solaire, et ce même
dans l’eau. Ils sont en effet plus vulnérables à tous les dangers situés ci-dessus: coups de soleil,
hydrocutions, coups de chaleur...
Pour vos vacances à la plage en toute tranquillité, faut être prudent cet été
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Economie

MAROC FOOD EXPO
Salon international de l’alimentation, de l’hôtellerie et des technologies 2017 qui se tiendra du 08 au 10

ANNONCE D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX
ACTIONNAIRES DE LAFARGE

décembre à Casablanca, regroupe des entreprises de restauration, d’accueil et de technologies au Maroc.

Dans le cadre de restructuration LafargeHolcim Maroc avait annoncé dans une note

Le Maroc est dans l’agenda des entreprises internationales le Maroc a une position importante dans les

d’informations qu’un dividende exceptionnel sera proposé en 2017 après celui de 2016. il

secteurs de l’alimentation et des technologies alimentaires avec son marché développé et son emplace-

sera proposé aux organes de gouvernance de la Société, la distribution d’un deuxième divi-

ment entre l’Afrique et l’Europe, qui a une dynamique croissante, Gamme de produits. Le volume du marché

dende exceptionnel à prélever sur le solde de la prime de fusion, sans en donner le montant.

devient plus accessible pour tous les segments avec les technologies en développement et les systèmes de

Les comptes prévisionnels 2017 présentés lors de l’augmentation de capital citée plus haut

production. La dynamique et le développement du secteur des technologies alimentaires et alimentaires

avaient été établis sans prendre en compte cette deuxième distribution exceptionnelle. Il an-

continuent toujours et le Maroc est le meilleur endroit pour les entreprises de ces secteurs. L’économie co-

nonce ce vendredi un dividende exceptionnel qui sera proposé à l’Assemblée générale ordi-

hérente et la politique du Maroc, Le pouvoir d’achat et l’augmentation de la demande publique attirent de

naire qui sera convoquée et réunie extraordinairement le 5 septembre 2017. Un montant de

nombreuses entreprises internationales au Maroc. Des entreprises de l’Inde, du Brésil et de Singapour par-

88,5 DH/action qui vient s’ajouter au dividende ordinaire de 66 Dhs par action annoncé lors

ticipent également au marché à côté de pays européens proches tels que l’Espagne, l’Italie et la Hollande.

de la publication des comptes annuels.

L’expositionestleCentrepourtouteslesactivitéscommercialesetvoirlesdifférentsproduitsdusecteurensemble

Dans le cadre de restructuration LafargeHolcim Maroc avait annoncé dans une note

Les foires qui constituent l’une des plates-formes commerciales sont le meilleur endroit pour rencon-

d’informations qu’un dividende exceptionnel sera proposé en 2017 après celui de 2016. il

trer différentes entreprises internationales, Voir une large gamme de produits, analyser les produits et les

sera proposé aux organes de gouvernance de la Société, la distribution d’un deuxième divi-

prix, les dernières technologies et les fabricants. Ce marché puissant du Maroc accueillera l’Expo alimen-

dende exceptionnel à prélever sur le solde de la prime de fusion, sans en donner le montant.

taire marocaine qui possède des exposants bien connus et une vaste gamme de produits. Les visiteurs

Les comptes prévisionnels 2017 présentés lors de l’augmentation de capital citée plus haut

peuvent voir et prendre des informations sur la transformation des aliments, les machines d’emballage;

avaient été établis sans prendre en compte cette deuxième distribution exceptionnelle. Il an-

Aliments congelés, embouteillés, en conserve, réfrigérés, en direct, au régime alimentaire; Aliments di-

nonce ce vendredi un dividende exceptionnel qui sera proposé à l’Assemblée générale or-

abétiques, séchés, fumés et frais; Produits agricoles, machineries, équipements et accessoires; Systèmes

dinaire qui sera convoquée et réunie

et produits d’emballage; Produits d’accueil tels que l’équipement de service alimentaire, l’équipement

extraordinairement le 5 septembre

de préparation des aliments, les équipements de cuisson et de traitement et plus de produits divers au

2017. Un montant de 88,5 DH/action

Maroc Food Expo. Food Expo a accueilli 76 participants pionniers internationaux de 16 pays différents

qui vient s’ajouter au dividende ordi-

comme l’Espagne, B.A.E, l’Italie, la Hollande, l’Inde. 340 réunions B2B ont eu lieu et des accords de parte-

naire de 66 Dhs par action annoncé

nariat ont été signés dans Food Expo et l’exposition a accueilli 3,400 visiteurs professionnels en 2016.

lors de la publication des comptes

L’exposition

annuels.

at
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vise
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à
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au
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de
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de
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moyen

de

efficace

société
pour

ce

et
but

partenarien

2017.

Si vous souhaitez voir des entreprises de différents pays, consultez une large gamme de produits,
examinez et prenez des informations sur les produits, découvrez les dernières technologies, vous
pouvez visiter l’Expo agroalimentaire du Maroc entre le 08 et le 10 décembre au Centre OFEC.
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SNEP: UN FLUX ACHETEUR S’EST MANIFESTÉ

CDG SE RETIRE DE MED PAPER

Un important flux acheteur s’est manifes-

Après la cession des parts de CDG développement au profit

té sur Snep à l’ouverture ce vendredi à la

de la société Aliken représentée par Anas Sefrioui, il détient

Bourse de Casablanca. Plus de 111.000 ac-

814.037 actions Med Paper, soit 31,52 % du capital. On y

tions sont placées à l’achat au prix haut.

ajoutant les participations des autres membres de la famille

L’action est naturellement réservée à la

Sefrioui, une participation totale directe et indirecte de la

hausse, soit un cours théorique de 514,20

famille Sefrioui de 54,06%.

DH.

Cette cession a eu lieu à travers des opérations au niveau

Le franchissement par la SNEP en janvier

de la Bourse de Casablanca, entre le 23 Juin et le 3 Juillet

2017 du seuil des 5% dans son propre capi-

2017, et s’insère dans le cadre de la mise en œuvre du nou-

tal, sont autant d’éléments qui attestent de

veau plan stratégique de la CDG à l’horizon 2022 annoncé

la confiance du Management en la pour-

quelques jours auparavant.

suite du processus de redressement de
son activité. La société de Bourse valorise
l’action à 630 DH.

SARL: 20 MILLIONS DE DIRHAMS DE CHIFFRE D’AFFAIRES !

PROJET DE LOI DE FINANCE POUR L’ANNÉE 2018
Les Commissions des finances des deux Chambres du parlement tiendront, jeudi, une réunion

Des discussions sont en cours entre le ministère
de l’Industrie et du commerce et l’administration
fiscale, Le seuil à partir duquel les SARL seront
obligés de nommer un commissaire aux comptes pourrait être ramené à 20 millions de dirhams
de chiffre d’affaires au lieu de 50 millions actuellement.
Cette mesure va générer du business pour
les commissaires aux comptes. Mais pour les
chefs d’entreprises, cela sera évidemment une
charge supplémentaire et surtout obligatoire.
L’Administration fiscale sera également gagnante avec des dossiers mieux ficelés de la part
de cette catégorie d’entreprises.
La mesure est actuellement en discussion entre
le fisc et le ministère de l’Iindustrie. Le quotidien
« L’Economiste » rapporte qu’un note complémentaire sur les mesures fiscales 2017 sera bientôt émise.
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commune pour la présentation du cadre général de l’élaboration du projet de loi de finance
(PLF) pour l’année 2018.
Le ministre de l’Economie et des Finances présentera un exposé autour du cadre général de
l’élaboration du prochain PLF, conformément à l’article 47 de la loi organique n°130.13 de la loi
de finance, indique mardi un communiqué conjoint
des deux Chambres.
La réunion, qui se tiendra conformément aux
dispositions des règlements intérieurs des deux
Chambres, débutera à partir de 15h00 au siège de la
Chambre des représentants.
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األعرج :لن ندخر جهدا يف االنخراط يف األعامل الرامية إىل تحصني وتعزيز مكتسبات
بالدنا
أكد السيد محمد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال ،أن وزارته لن تدخر جهدا يف االنخراط يف األعامل الرامية إىل تحصني وتعزيز مكتسبات بالدنا يف

الحقوق والحريات وتكريم مختلف مكونات الهوية الوطنية املتعددة واملوحدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه
وجاء هذا التأكيد عقب أشغال اليوم الدرايس الذي نظمه مجلس النواب ،يوم األربعاء  19يوليوز  ،2017بالتعاون مع وزارة الثقافة واالتصال ،يف سياق استكامل
إجراءات املصادقة عىل القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف مجاالت الحياة العامة.
واعترب السيد الوزير هذا املرشوع ،مبثابة خطوة كبرية يف مجال تدبري التنوع الذي مييز بالدنا وإرساء قواعد صون الكرامة والحقوق ملختلف مكونات الشعب
املغريب ،مشريا إىل أن هذا اليوم الدرايس هو فرصة أخرى لتعميق النقاش حول هذا املرشوع الوطني وإصدار التوصيات الكفيلة بجعله وثيقة توافقية تستجيب
لتطلعات الحارض واملستقبل .وأضاف السيد األعرج أن هذا القانون التنظيمي يأيت كام هو معلوم ،يف إطار تطبيق الفصل الخامس من الدستور الذي يعد تتويجا
ملسار هام من إعادة االعتبار للغة والثقافة األمازيغينت ،عرف منعطفا تاريخيا مبوجب خطاب أجدير لسنة  2001وما تاله من إحداث املعهد املليك للثقافة
األمازيغية وإدراج األمازيغية يف التعليم واإلعالم وغريها من التدابري التي حققت تراكام يشكل مصدر اعتزاز .ويف نفس الوقت ،أوضح السيد الوزير أن املرشوع
يعد مرجع تقييم وتصويب من أجل تأكيد خطانا جميعا نحو األفضل ،يف موضوع تتقاطع فيه الرشوط الوجدانية والحقوقية والعلمية والتنموية تقتيض تعاطيا
محاطا بالحكمة وال ِّدراية .ومل يفت السيد األعرج ،اإلشارة إىل أن هذا املرشوع قد بلور أهدافه الكامنة يف تعزيز التواصل باللغة األمازيغية يف مختلف املجاالت
العامة ذات األولوية ،من خالل مقتضيات متحورت حول املبادئ العامة املؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،وإدماجها يف مجال التعليم ،ويف مجال الترشيع
والعمل الربملاين ،ويف مجال اإلعالم واالتصال ،وكذا يف مختلف مجاالت اإلبداع الثقايف والفني ويف اإلدارات وسائر املرافق العمومية ،والفضاءات العمومية وأخريا يف
مجال التقايض .وأفاد السيد األعرج ،أن هذا اإلدماج سيتم تدريجيا عىل ثالثة مراحل هي  5سنوات و 10سنوات و 15سنة عىل األكرث حسب طبيعة املجاالت وما

مهرجان ولييل الدويل ملوسيقى العامل التقليدية
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله،
تنظم وزارة الثقافة و االتصال – قطاع الثقافة ،بتعاون مع مجلس جهة
فاس مكناس و جامعة مكناس ،يف الفرتة ما بني  14و  18يوليوز 2017
.الدورة الثامنة عرشة ملهرجان ولييل الدويل ملوسيقى العامل التقليدية
و تعد هذه التظاهرة حدثا ثقافيا وفنيا متميزا داخل خريطة املهرجانات
باملغرب .حيث تتأسس عىل الحوار الجاميل بني فناين العامل ،و جرسا
ملختلف الثقافات ،يف مغرب ثقايف يعيش عىل التعدد واالنفتاح و التسامح
وتعمل

الدورة

الثامنة

عرشة

عىل

مد

بني

الجسور

املايض والحارض واملستقبل ،واالحتفاء باملواقع األثرية من خالل إدماجها يف الحركية االقتصادية والثقافية والبيئية .و تروم االرتقاء
بالذوق عرب برمجة فنية متنوعة ملوسيقى العامل التقليدية :بولونيا ،إسبانيا ،الهند ،الصني ،الكوت ديفوار ،موريتانيا ،عالوة عىل مشاركات
متميزة لفنانني مغاربة سيقدمون أجود أعاملهم أمام جمهور متعطش و ذي حس فني رفيع يحج باآلالف ملتابعة فعاليات املهرجان
كام
الفنانان

تتميز
موالي

الدورة
أحمد

بلحظات
العلوي

قوية
و

ومؤثرة
نادية

ومنها

أيوب.

وذلك

لحظة

االحتفاء

باملوقع

األثري

بعلمني
وليىل

من
–

رواد
ساحة

املوسيقى
الهديم

–

املغربية

وهام

مرسح

الكورا

وزير الثقافة واالتصال  :ملتقى ولييل يعد مؤرشا عىل نجاعة األدوار التنموية للفن
والثقافة

تتطلبه من إعداد وتهييء ،عىل أساس قيام القطاعات الوزارية والجامعات الرتابية واملؤسسات واملنشآت العمومية والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل

قال محمد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال ،إن ملتقى ولييل ملوسيقى العامل التقليدية ،الذي يواصل الحظوة بالرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس

تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة األمازيغية تدريجيا يف امليادين التي تخصها ،وذلك داخل أجل ال يتعدى  6أشهر من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ

نرصه الله ،راكم سنني طويلة من اإلشعاع والتميز ،وهذا يعد مؤرشا إيجابيا عىل نجاعة األدوار
التنموية للفن والثقافة ،وعىل اختزان هذه املجاالت ملؤهالت إقالعية تستوجب مزيدا من
االستكشاف واالستثامر ،بفضل جهود وزارة الثقافة واالتصال ،وبفضل انخراط الرشكاء املحليني
يف توفري رشوط االستمرار واإلشعاع .وأكد السيد الوزير ،يف كلمة ألقاها باملناسبة ،خالل افتتاح
فعاليات الدروة  18ملهرجان ولييل ملوسيقى العامل التقليدية يوم الجمعة  14يوليوز ،2017
عىل أن بالدنا تُعترب أيضا فضاء للتنوع والتعدد واستيعاب االختالف بتوليد قيم التعايش
والتسامح والحوار ،لذلك ال تجد صعوبة يف إعادة إنتاج هذه القيم يف امتدادات قارية
ودولية حتى أصبح مألوفا أن ت َ ْع ُ َب مهرجاناتنا واحتفاالتنا من املحلية والجهوية والوطنية
وسالسة .واعرتافا بالفنان املغريب وتقديرا لعطائه الفني ،تم تكريم الفنانة القديرة نادية أيوب والفنان الكبري موالي أحمد العلوي.وقد
إىل القارية والدولية ِب ُي ْ ٍ
س َ
تخلل امللتقى فقرات فنية متنوعة قدمتها فرق محرتفة قادمة من عدد من الدول موريتانيا والكوت ديفوار ،فرنسا ،إسبانيا ،بولونيا ،الصني ،والهند إىل جانب
عرض فقرات من تراثنا املغريب األصيل
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Marroqui

اخ رتاع مغريب مميز الستخالص سم العقرب

عرث فريق من العلامء يف كلية العلوم بجامعة الحسن الثاين

إطالق النار داخل ملهى مبدينة
كونستانز جنوب أملانيا

بالدار البيضاء عىل طريقة أكرث أمانا الستخالص السم من العقرب
االخ رتاع عبارة عن إنسان آيل « روبوت » يساعد يف احتالب السم
من العقرب ،وميكن التحكم به عرب جهاز محمول صغري ميكن من
استخالص السم بأمان وبرسعة أكرب بكثري من الطريقة اليدوية
ويقبض الروبوت الذي يتم التحكم فيه عن بعد ويطلق عليه (يف إي إس

أسفر الهجوم عن مقتل شخصني داخل ملهى لييل جنوب أملانيا ،وقال متحدث باسم الرشطة إن املهاجم ليس الجئا ،ومعروف لدى السلطات

 ،)4عىل ذيل العقرب ويستخدم الكهرباء لتحفيز الغدد املسؤولة عن السم

واستبعد املتحدث يف املرحلة الحالية وجود شبهة إرهاب وراء الحادث .وأطلقت الرشطة النار عىل املسلح بعد ذلك ما أدى إىل إصابته ،لكنه تويف الحقا يف

إلطالق عصارتها القاتلة ،والتي يتم تخزينها بعد ذلك بأمان وينتظر الفريق

املستشفى .ومتكن زوار امللهى من الفرار إىل الخارج أو االختباء . ،وذكر شهود عيان ملحطة « اس دبليو آر » التلفزيونية املحلية أن حارس تعرض إلطالق

اآلن الحصول عىل املوافقة عىل ب راءة االخ رتاع وبدء إنتاج اآللة عىل نطاق

نار عىل ما يبدو بينام كان يحاول إيقاف املسلح .وأصيب ضابط رشطة أيضا يف تبادل إطالق النار مع املسلح .وتقول الرشطة إنها نرشت فرقة من القوات

واسع ويقول الباحثون إن العمل القائم عىل استخالص سم العقارب ميكن أن يكون مربحا ،حيث يصل سعر الغ رام الواحد إىل  8آالف دوالر أمرييك

الخاصة يف مدينة كونستانز تحسبا الحتامل أن يكون الحادث جزءا من عملية أكرب ،خاصة إنه من غري املعروف حتى اآلن إذا كان هناك أشخاص تعاونا

حقيقة اإلشهار الذي يحرض عىل اإلنتحار

تعزية

خرجت السفارة الربيطانية يف املغرب ببيان توضح فيه عن موقفها

عزاؤنا لعائلة مبارك سطييل آملنا نبأ وفاة والدكم املرحوم بوشعب سطييل ،

اتجاه اللوحة اإلشهارية ملركز مشهور لتعليم اللغة اإلنجليزية .وقالت

وفجعنا كام فجعكم  ،فعند الله نحتسبه  ،وإنا لله وإنا إليه راجعون أخي

السفارة أنها علمت ” بوجود إعالن حول تعلم اللغة اإلنجليزية من طرف

 ،أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك  ،إنا لله ماأخذ وله ماأعطى وكل

مؤسسة تطلق عىل نفسها إسم بريتيش ووركشوب” .وشددت السفارة

يشء عنده بأجل مسمى  ،فلتصرب ولتحتسب  ،نرجو الله أن يغفر له وأن

الربيطانية واملركز الثقايف الربيطاين ،يف بالغ مشرتك لهام عىل أنهام ال

يرحمه  ،وأن يسكنه فسيح جناته  ،وألهمك ووالدتك وإخوتك الصرب والسلوان

تربطهام أية عالقة مع الرشكة التي متلك املدرسة .وأكدت السفارة واملركز
عىل أنهام ال يدعامن مضمون الخطاب اإلعالين الذي يتم الرتويج له يف
الدار البيضاء وغريها .وكانت املؤسسة مقرتفة اإلعالن اإلشهاري ،اعتذرت

مع املهاجم .وكان طالب لجوء قد قتل شخصا وأصاب  6يف هجوم بسكني داخل متجر يف مدينة هامبورغ ،شامل أملانيا الجمعة .وقالت الرشطة إن املهاجم
« إسالمي » معروف لدى أجهزة األمن و »يعاين مشكالت نفسية » .غري أنها قالت إنه « ليس جهاديا » .ومل تكشف عن دوافعه بعد

صاروخ باليستياً أطلق باتجاه مكة املكرمة كوريا الشاملية تهدد أمريكا برضبة نووية
اعرتضت قوات الدفاع الجوي السعودي

مساء يوم امس الخميس هددت

كوريا

الشاملية،

الثالثاء،

الواليات

املتحدة

األمريكة

صاروخا باليستيا أطلقته امليليشيات الحوثية يف اتجاه منطقة مكة املكرمة بتنفيذ هجوم نووي حال محاولة األخرية تغيري نظام الحكم فيها
وأوضح قيادة التحالف دعم الرشعية يف اليمن يف بيان أن قوات الدفاع وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية الرسمية ،أن مايك بومبيو،
الجوي اعرتضت مساء اليوم صاروخا باليستيا أطلقته املليشيات يف اتجاه مدير وكالة االستخبارات املركزية األمريكية  ،أشار يف منتدى دويل،
مكة املكرمة حيث جرى اعرتاضه فوق منطقة (الواصلية) مبحافظة عقد األسبوع املايض ،إىل إمكانية تغيري النظام بكوريا الشاملية ،يف
(الطائف) التي تبعد نحو  69كيلومرتا عن مكة املكرمة دون وقوع أي أرضار حال تطوير بيونغ يانغ قدراتها النووية عىل نحو يش كّل تهديدا ً أمني اً
وأكدت قيادة التحالف « أن استمرار تهريب الصواريخ إىل األرايض اليمنية يأيت وأدانت خارجية كوريا الشاملية ترصيحات بومبيو ،وقالت يف بيان نرشته وكالة
بسبب غياب الرقابة عىل ميناء الحديدة وسوء استخدام التصاريح التي مينحها األنباء الرسمية لكوريا الشاملية :إذا أظهرت أمريكا أدىن عالمة عىل محاولة
التحالف للشحنات اإلغاثية والبضائع يف وقت يعجز املجتمع الدويل عن اتخاذ إلسقاط زعيمنا ،فإن قوتنا النووية املتنامية ستنزل عىل قلب أمريكا مثل املطرقة
قرار ملنع تلك االنتهاكات التي تطيل أمد الحرب وتعرض حياة املدنيني للخطر وأضاف البيان :بومبيو تجاوز الخط ،وأظهر أن الهدف النهايئ ل رتامب ،هو تغيري
وجدد التحالف تأييده

النظام يف كوريا الشاملية

لقرار الحكومة الرشعية

ويتصاعد التوتر بني واشنطن

اليمنية دعمها ملسعى

وبيونغ يانغ؛ مع إرصار األخرية عىل

املبعوث الخاص لألمم

تصنيع وتجربة صواريخ باليستية

املتحدة إىل اليمن إسامعيل ولد الشيخ أحمد للرقابة عىل هذا امليناء الحيوي قادرة عىل حمل رؤوس نووية عابرة للقارات ،يف حني تجتهد األوىل يف إيجاد وسائل لردعها
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الحليمي ‘ :السرتيس’
يهدد املغاربة
حذر أحمد الحليمي املندوب السامي للتخطيط ،مام
أسامه « اإلجهاد املجتمعي » أو « السرتيس » الذي
يصيب أغلب رشائح املجتمع ،بسبب الوترية املتنامية
الستهالك األرس املغربية ،وتراجع خلق القيمة املضافة،
وربط الحليمي بني الطموحات الكبرية لدى األفراد
واملتطلبات الكثرية .وأوضح يف ندوة عقدتها املندوبية،
أول أمس األربعاء بالدار البيضاء ،أن النسيج االقتصادي
الوطني املعتمد عىل الفالحة والتساقطات املطرية
ال يضمن معدل منو قار كفيل بإنتاج قيمة مضافة

وزارة الصحة تسحب دواء مخصص لعالج داء البواسري
سحبت وزارة الصحة دواء مخصص لعالج داء “البواسري” ،من جميع الصيدليات املغربية بعد التحذيرات األخرية التي وجهتها الوكالة
الفرنسية املتخصصة يف مراقبة جودة األدوية ،التي كشفت عن احتواء هذا الدواء عىل مواد خطرية جدا ومخدرة ،مطالبة بالقطع
مع هذا العالج ،الذي تم تسويقه باملغرب منذ سنوات. وذكرت صحيفة “ليكونومسيت” ،أن الوزارة قررت أيضا منع الرتخيص
لالستمرار يف تسويق هذا الدواء ،يف الوقت الذي قامت بإشعار كافة الرشكات واملختربات املصنعة لهذا الدواء بوقف إنتاجه.
و بعد قرار وزارة الصحة منع بيع هذا الدواء ،أصبحت كافة الصيدليات املغربية ملزمة بإرجاع هذا الدواء يف أقرب وقت ممكن ،حيث من املرتقب أن
يقوم تجار الجملة بجمع كميات هذا الدواء الذي
بات محظورا تسويقه من جميع صيدليات اململكة.
ويتبني انطالقا من املعطيات الصادرة عن الوكالة الفرنسية املتخصصة

اللواء األزرق يرفرف ألول مرة
فوق امليناء الرتفيهي بالسعيدية
ذكر بالغ ملؤسسة محمد السادس لحامية البيئة أن األمر يتعلق بشواطئ البا قاسم (طنجة-أصيلة) وأغلو سيدي موىس (تزنيت)
وأركامن (الناظور) وأشقار (طنجة-أصيلة) وبوزنيقة والصخريات واملحمدية واملسافر (الداخلة) والصويرة وفم الواد (العيون) والحوزية
والداليا (الفحص أنجرة) وواد عليان (الفحص-أنجرة) والوليدية وواد الو (تطوان) وأم لبوير (الداخلة) وآسفي والسعيدية وسيدي
رحال والصويرية القدمية (آسفي) واملحطة السياحية بالسعيدية ورأس بدوزة (آسفي) وأكادير وسيدي قنقوش ( 1الفحص أنجرة)
وسيدي إفني وإميينتوركا (مري اللفت) .وأوضح املصدر ذاته أن هذه املواقع ،التي تم منحها « اللواء األزرق » من قبل مؤسسة محمد
السادس لحامية البيئة ،توفر ملرتاديها بيئة ممتازة انطالقا من جودة املياه إىل التنشيط ومرورا عرب الرتبية عىل البيئة والتحسيس
وأشار البالغ إىل أن « اللواء األزرق » ،الذي أنشئ من طرف املؤسسة الدولية للرتبية عىل البيئة ،يرفرف فوق  4266شاطئا ومارينا
ب  47بلدا من أوروبا وإفريقيا وأمريكا ودول منطقة الكاريبي واملحيط الهادئ ،مضيفا أنه منذ إدخال هذا اللواء إىل املغرب سنة
 2002من طرف مؤ سسة محمد السادس لحامية البيئة ،بدأ االهتامم به يتزايد سنة بعد أخرى .ويتم منح هذه العالمة لشاطئ ما عىل
أساس احرتام أربعة معايري وهي ،جودة مياه االستحامم ،واإلخبار والتحسيس والرتبية عىل البيئة ،والوقاية والسالمة ،وأخريا التهيئة
والتدبري ،عىل أن هذه املعايري تتم مراقبتها طوال فرتة املوسم من لدن لجنة وطنية تنشطها مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة

بطاقة تعريف وطنية جديدة

بطاقة تعريف وطنية جديدة لن تكتفي بالرقم املحدد للهوية املتداول
حاليا ،واملستند عىل مسقط الرأس أو محل اإلقامة بالجامعات الرتابية
املختلفة ،بل سيأخد الشكل الجديد أيضا شكل رقم لكنه مغاير عن
الرقم الحايل ،إذ سيتكون من  10أرقام ،وسيمكن من توسيع معلومات
تحديد الهوية الخاصة بكل مواطن ،بشكل يسمح بالتعرف عىل وضع
.التقاعد والتأمني الصحي واالستفادة من الربامج االجتامعية والخدماتية
كام متكن البطاقة الوطنية اإللكرتونية املواطن من
تفادي أي تزوير أو إنتحال محتمل لهويته ،والتوفر عليها
إجباري ابتداء من  18سنة ،ومتتد صالحيتها لعرش سنوات
وتساهم هذه البطاقة يف تبسيط املساطر اإلدارية وذلك لكونها تعفي من
اإلدالء بالوثائق الرسمية كعقد االزدياد ،شهادة السكنى ،شهادة الحياة،وشهادة

نظام جديد للسري يف شوارع البيضاء

ارتفاع تسعرية ركن السيارات بكورنيش عني الذئاب الذي أصبح الكثري من حراس
السيارات يطبقون تسعرية تجاوزت  10دراهم إىل  40درهم أو أكرث بطامريس،
مام آثار غضب السائقني .أما عن التعريفة القانونية الواردة يف القرار الجبايئ
الصادر عن مجلس مدينة الدار البيضاء ،والذي يحدد التسعرية يف  3دراهم بغض
النظر عن الوقت املستغرق يف التوقف .ورغم األخبار التي راجت أن السلطات
املعنية مبقاطعة أنفا بالبيضاء ،حددت تعريفة ركن السيارات ،يف مثن  3دراهم،
مقابل  10دراهم فإن حراس السيارات يجربون املواطنني عىل أداءها ،فيظل
الحال عىل ماهو عليه يف إنتظار تدخل الجهات املعنية للحد من التسلط ٬فمثال
مبدينة املحمدية التي ال تبعد كثريا قامت السلطات بتحديد السعر واإلشهار
به عرب الفتات قرب الشواطئ للحد من هذه الظاهرة التي تزعج املصطفني

يف مراقبة جودة األدوية ،أن هذا العالج املخصص لداء البواسري يحتوي
عىل مواد ومكونات خطرية وضارة بصحة اإلنسان ،حيث اتضح بعد
الدراسة التي أجرتها الوكالة عىل هذا الدواء أن كافة املواد التي تدخل يف
صناعته لها أغراض خطرية وال أكرث من ذلك أن بعضها ذي طبيعةمخدرة
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التوقيع عىل عقد لتشييد برج أيب رق راق بالرباط
 مع املجموعة الصينية لبناء السكك الحديدية واملجموعة املغربية لألشغال،تم توقيع يوم الخميس بالدار البيضاء عىل عقد لتشييد برج أيب رقراق بالرباط
 ستكون أكرب برج يف إفريقيا، طابقا55  مرتا واملكونة من250  املمتدة عىل طول، وذكر بالغ للمجموعة البنكية أن هذه البناية.)يس.يس.جي.العامة والبناء (يت
 وأورد.وستشتمل عىل منشآت سكنية وفندقية ومكاتب
البالغ عن رئيس مجموعة البنك املغريب للتجارة الخارجية
(بنك إفريقيا) عثامن بنجلون أن مثة « تعهدا مشرتكا » لجعل
،برج الرباط أيب رقراق « معلمة بارزة يف املشهد الحرضي
 مذكرا بإرشاف،»  والثقايف والسياحي للمغرب،واالقتصادي
 عىل،2017  مارس9  يف،صاحب الجاللة امللك محمد السادس
 عرب رئيس املجموعة، من جهته.إعطاء انطالقة أشغال هذا الربج
 عن شكره ملجموعة البنك املغريب للتجارة،الصينية زهو يل
الخارجية « للثقة » التي وضعتها فيها من أجل املساهمة يف

منحة دراسية للحاصلني عىل البكالوريا
2016  إىل علم الحاصلني عىل شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية،أنهت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي

LAÂYOUNE: NOUVEAU SYSTÈME DE GARDER LES DÉCHETS SOUS LA TERRE
Sur ces armoires urbaines, la rue change de nature, des déchets s’orientent vers plus de valorisation et moins d’élimination.
L’immense installation, implantée à la ville de laayoune, est meublée de la nouvelle technologie
des machines de dernière génération
dans plusieurs conteneurs, le ramassage
des ordures lancé une nouvelle approche
basée sur la collecte sélective des
déchets. Ce nouveau système permettra
de garder les déchets sous la terre pour
éviter tout type de saleté dans la ville .
Ceux qui est valorisables les déchets restants sous la terre jusqu’à l’arrivée des
camions pour décharger. Il facilite
l’opération de collecte les armoires et garder la propreté. Ce secteur des déchets qui est devenu
une activité de plus en plus spécialisée et consacre annuellement un grand budget.

2017  يوليوز31  ابتداء من تاريخ صدور هذا البالغ وإىل غاية،»  أن بإمكانهم تسجيل طلبهم عرب الخدمة اإللكرتونية « منحتي،2018  ــ2017 التكوينية

LES TARIFS LÉGAUX DE STATIONNEMENT À CASABLANCA 3 DIRHAMS LA JOURNÉE

أنه ميكن لل راغبني

Un grand problème de stationnement a Casablanca Cette

 ابتداء من السنة، وال راغبني يف االستفادة من منحة دراسية ملتابعة دراستهم بسليك « تقني » و تقني متخصص مبؤسسات التكوين املهني2017 ــ
وأوضحت الوزارة يف بالغ لها

initiative

met

fin

à

l’anarchie

qui

 التسجيل من خالل،يف الحصول عىل هذه املنحة

un grand manque de parkings réglementaires a laissé règne depuis des années sur ce secteur.

ما.البوابة اإللكرتونية للوزارة عرب ال رابط منحتي

l’occasion pour des gardiens de voitures d’appliquer Mais ce que le citoyen ne sait pas, c’est que ces tarifs

وأشارت إىل أن رصف هذه املنحة سيخضع إىل نفس الرشوط

leur loi dans les rues et boulevards de la ville. affichés sur les panneaux ne sont pas nouveaux, mais

والضوابط املطبقة عىل املنحة الدراسية التي متنح لطالب

La corniche de Ain Diab les gardiens obligent les au- sont les tarifs légaux de stationnement régis par le

 حيث سترصف ملدة عرشة أشهر عن كل سنة دراسية،الجامعات

tomobilistes à payer 10DH même plus selon pour eux conseil de la ville de Casablanca depuis des années.

 مضيفة أنه سيتم تحديد الئحة مؤسسات،وعرب ثالثة أشط ر

la voiture et le chauffeur, en absence de tout contrôle. Dorénavant, les gardiens qui pratiquaient des

التكوين املهني التي يحق ملتدربيها االستفادة من املنح

Des panneaux installer à Ain Diab dernièrement af- tarifs excessifs, surtout durant l’été, n’auront

بق رار مشرتك للسلطتني املكلفتني بالتكوين املهني واملالية

fichant les tarifs de 3 dh la journée pour station- plus que le choix de se conformer à la loi,

وأضاف املصدر أنه ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات بخصوص الخدمة اإللكرتونية « منحتي » من خالل البوابة

ner sa voiture, et 5 dh pour les camions, 2 dh pour au risque de voir leur autorisation retirée.

) لالستفسار بخصوص كيفية الولوج إىل هذه الخدمة0800001122(  كام ميكن ربط االتصال بالرقم األخرض،اإللكرتونية للوزارة

les motos, et le double de ce prix durant la nuit.
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قريبا..أسعار جديدة للمغاربة يف األطوروت

احذرووا النظارات الشمسية الرخيصة
فقد تنتهي بكم بالعمى

رصح كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء املكلف بالنقل محمد نجيب بوليف  ،إن القطاع الحكومي الويص ،يتجه نحو إعادة النظر يف
أسعار التنقل عرب الطرق السيارة ببالدنا و أضاف بوليف ،عند جوابه عىل أسئلة املستشارين بالغرفة الثانية ،إن هناك بعض األسعار لبعض املقاطع الطرقية
التي تم تحديدها منذ البداية ،تبدو أنها « ناقصة » نوعا ما بعد عرشين سنة ،يقول بوليف

خالل فصل الصيف يتجه الناس بشغف لرشاء نظارات الشمس للحامية من أشعة
الشمس الضارة ،لكن ينتهى األمر بالبعض ىف رشاء زوج رخيص من النظارات
الشمسية ،ومع ذلك وفقا ألطباء العيون ،فإن إنفاق مبالغ بسطية عىل النظارات
العرصية التى ال تحجب األشعة فوق البنفسجية قد يكلفك أكرث بكثري بعد تسببه
ىف ترضر عينك
ووفقا لتقرير نرشه موقع األكادميية األمريكية لطب العيون « أأو » ،فإن النظارات
الشمسية ال تحمى من أشد أنواع األشعة فوق البنفسجية الضارة ،وميكن أن تؤدى
ىف الواقع إىل مزيد من الرضر لعينيك قد يصل إىل الحول
ووفقا للتقرير فإن النظارات التى ال متنع األشعة فوق البنفسجية قد تقدم بعض
املساعدة ىف حجب الضوء املرىئ ،لكن التعرض اإلضاىف ألشعة الشمس فوق
البنفسجية وذلك الستخدام خامات رديئة من البالستيك الذى ميكن أن متتص
األشعة بدال من عكسها ،كام أن التعرض اإلضاىف لألشعة البنفسجية واألشعة فوق
البنفسجية قد يزيد من خطر إعتام عدسة العني ،والتنكس البقعي وحتى تطور
األمر إىل رسطان الجلد يف العني وهو نوع نادر جدا من الرسطان
ويوىص أطباء العيون برشاء النظارات من مصدر موثوق به ،والتحقق من ملصقات
أو العالمات التى تضمن منع وحجب األشعة البنفسجية واألشعة فوق البنفسجية

و أضاف :اليوم نحن يف إطار التحيني نبحث عن صيغة لألسعار التي تواكب رمبا األسعار الليلية أو أسعار النهار ،وبالتايل يف إطار العقد الربنامج الذي هو
قيد التحضري مع رشكة الطرق السيارة ،فإن املنظومة ككل تسري نحو إعادة النظر يف طريقة االحتساب

PROTEGEZ VOS YEUX EN PISCINE

آخر أجل لتسوية وضعيات الرتيبورتورات

La question de la protection solaire se pose également en piscine et il existe des lunettes de natation qui permettent de s’en protéger. S’informer des risques et des précautions à prendre est donc essentiel. Quand on va
à la piscine ou au bord de l’eau, on pense souvent à protéger sa peau et sa tête contre les coups de soleil. Mais
les yeux sont extrêmement fragiles également puisqu’ils sont sensibles aux rayons ultra-violets, des rayons
qui peuvent affecter les cellules photosensibles de vos yeux.

(الرتيبورتور) ،مع رضورة التوفر أيضا عىل البطاقة الرمادية ،بالنسبة للدراجات النارية التي تفوق سعة أسطوانتها  50سنتمرت

Les dangers de la réverbération

مكعب ،وسند امللكية « بالنسبة للدراجات النارية ( الرتيبورتور) التي تعادل أو تقل سعة أسطوانتها عن  50سنتمرت مكعب

مع متم شهر يوليوز

 2017سيتم حجز الدراجات التي مل تسوي بعد الوضعية اإلدارية املتعلقة برتقيم هذا الصنف من املركبات

En piscine ou en extérieur, le phénomène naturel de la réverbération est présent dès qu’il y’a du soleil au bord
de l’eau. En effet, l’eau renvoie des rayons du soleil à 5 % qui peuvent éblouir et abimer l’œil. En mer, il est
important de s’en prévenir avec des lunettes ayant un indice de filtration 3 ou 4. En piscine, des lunettes de
natation anti-UV sont suffisantes pour s’en prémunir.
Se protéger du soleil, du chlore et du sel
En piscine ou en mer, l’eau contient des composants qui peuvent abimer l’œil. C’est le cas du chlore qui peut
rendre les yeux rouges et qui attaque les yeux et du sel qui peut piquer un peu. Si l’œil est irrité, il faut le
rincer avec de sérum. Des lunettes de piscine étanches sont une protection très efficace contre le chlore et le
sel, bien qu’à long terme les joints des lunettes puissent se dégrader au contact prolongé de l’eau de mer.
Attention aux yeux clairs
Les personnes ayant les yeux clairs (bleus, verts) sont plus sensibles au soleil. Tout comme pour les enfants,
il est important de prendre soin de ses yeux clairs et de ne pas les exposer au soleil sans une paire de lunettes
de soleil. Dans le cas des nageurs, il est donc recommandé de s’équiper d’une paire de lunettes de piscines
17
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والعبأوالدبلجييك
الوداد يحسم صفقة حارس دويل
تعاقد فريق الوداد الريايض بشكل رسمي مع محمد

تعرف عىل أهم فوائد الصبار العالجية

Santé

مغريب يحمل الجنسية البلجيكية ،مبوجب عقد ميتد لسنتني،
بعدما أقنع الطاقم التقني للوداد مبؤهالته التقنية والبدنية
وكان لوالد قد حل بالوداد لتوقيع عقده قبل أسبوع غري أن الحسني عموتة
رفض التعاقد معه قبل خضوعه لالختبار رفقة الفريق ،وهو ما رفضه الالعب
الذي قرر املغادرة ،قبل أن يقنعه مسؤولو الوداد ،باالستجابة لرشط عموتة
وتدرب لوالد أسبوعا مع الوداد كام رافق الفريق إىل أكادير حيث
يخوض الوداد تجمعا تدريبيا مغلقا استعدادا للموسم الريايض املقبل
عزز

كام

الفريق

األحمر

صفوفه

بالحارس الدويل ياسني خرويب ،حارس مرمى املنتخب الوطني املغريب ،لتعزيز ح راسة مرمى الفريق ،التي تحتاج
إىل حارس بديل ميلك خربة وتجربة ،بالنظر إىل االستحقاقات التي تنتظر الفريق األحمر يف املوسم الريايض املقبل

ألفيش يحث نيامر عىل ترك برشلونة

ريال مدريد يواجه برشلونة  3مرات يف أسبوعني

حث الربازييل داين ألفيش ،العب نادي باريس سان جرمان الفرنيس،

سيواجه النادي املليك برشلونة ذهابا وإيابا يف كأس السوبر اإلسباين

مواطنه وزميله السابق يف برشلونة اإلسباين ،املهاجم نيامر ،عىل

منتصف أغسطس القادم ،وقبل ذلك يلتقيان وديا يوم  30يوليو

التحيل بالشجاعة والسري عىل خطاه لالنضامم إىل النادي البارييس،

مبدينة ميامي األمريكية ضمن منافسات الكأس الدولية لألبطال

الذي يبدي محاوالت جادة لضمه ،حسب ما نرشه موقع سكاي نيوز

وسيحتضن الكامب نو يوم  13أغسطس مبارة ذهاب السوبر،

وكان ألفيش قد انتقل من برشلونة إىل يوفنتوس اإليطايل يف صيف

عندما يحل املرينغي ضيفا عىل البالوغرانا ،فيام سيكون سانتياغو

 ،2016وأمىض معه موسام واحدا انضم بنهايته إىل النادي الفرنيس

برنابيو شاهدا عىل مبارة اإلياب يوم  16من نفس الشهر

للص ّبار فوائد عديدة نذكر منها

وعن رغبته يف انضامم نيامر لباريس سان جرمان ،قال ألفيش ( 34عاما)

يشار إىل أن املبارة التي ستجرى يف ميامي ستكون ثاين كالسيكو يجرى خارج

والرسطان ،الخ  .فالصبار معروف بكبح منو الخاليا الرسطانية

« آمل أن يتم هذا األمر .ال عالقة يل بالقرار الذي سيتخذه ،إنه قرار هام

األرايض اإلسبانية ،بعد املواجهة التي دارت بني الغرميني التقليديني يف مدينة

الصوديوم والبوتاسيوم
ــ يُنظّم ضغط ال ّدم بسبب ُمحتواه امل ُنخفض من األمالح،
وخاص ًة ّ
ّ

جدا بالنسبة له .عىل الرجال اتخاذ قرارات من هذا النوع .أمتنى أن ينضم

باركيسيميتو الفنزويلية خالل دورة ودية يف أمريكا الجنوبية عام 1982

ــ يساعد عىل حروق الشمس :استخدام الصبار عىل نطاق واسع كعالج لحروق الشمس مام يهدئ ويقلل من االلتهاب

الينا ،إنه أحد أفضل أصدقايئ وأريد دامئا أن يكون أصدقايئ قريبني مني

يعرف الصبار بقيمته الطبية العالية واستخداماته املتعددة وتختلف نباتات الصبار كثريا يف الشكل والحجم لها جذع سميك وأفرع طويلة متجهة اىل أعىل يرتاوح
طولها بني  1.5ــ  3مرت ،ينمو الص ّبار يف املناطق القاحلة ،وتعود أصوله إىل املكسيك ،كام ُيكن العثور عليه يف الواليات املُتّحدة األمريك ّية ،ويف بلدان حوض البحر

حي وكوسيلة ص ٍّد لل ّرياح
األبيض امل ّ
ُتوسط ،ويف جنوب أفريقيا ،ويف أسرتاليا وكينيا وأنغوال ،ونظرا ً لتح ّمله العا ّيل للجفاف ،فإنّه يُز َرع كسياج ّ

ــ يقوي املناعة  :قد أثبتت األبحاث أن الصبار مفيدا يف تعزيز الحصانة إىل الحد الذي ميكن من مكافحة األمراض مثل فريوس نقص املناعة البرشية ،اإليدز،

ــ يُحافظ عىل الكبد ويُع ّزز وظائفه :بسبب احتوائه عىل ُمركّبات الفالفونويد امل ُضا ّدة لألكسدة ،والتي تُحارب الجذور الح ّرة ومتنعها من التّأثري عىل الكبد
ووظائفه ،كام أنّها ت ُؤازره يف عمل ّية امتصاص ال ّدهون وت ُخفّف عنه العبء
ــ يُعالج ال ّروماتيزم والتهابات املفاصل واآلالم امل ُصاحبة لها

ــ يساعد يف إزالة السموم :هناك العديد من األطعمة التي نستهلكها يف روتني حياتنا اليومية قد ثبت أنها غري صحية بالنسبة لنا ،ونحن بحاجة إلزالة السموم
من الجسم
ــ عالج مشاكل الجهاز الهضمي :االستهالك املنتظم للصبار يساعد أيضا عىل عالج مشاكل الجهاز الهضمي ،إن وجدت ،ومفيد يف الوقاية من بعض املشاكل مثل
اإلمساك واإلسهال وأعراض القولون العصبي ،التهاب املعدة
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GOOGLE DRIVE UNE BONNE NOUVELLE 10 TO À 99,99 EUROS
Google Drive devient plus facile grâce à la nouvelle application Backup and Sync proposée par le
service de stockage en ligne. Il permet aux utilisateurs de Google Drive de synchroniser des répertoires de leurs ordinateurs ou même tout le disque dur (à condition d’avoir assez d’espace sur le
cloud). La fonctionnalité devait arriver il y a deux semaines, mais sa sortie a été retardée.
Google Drive vous offre gratuitement 15 GB
d’espace sur le cloud. Mais pour avoir plus
d’espace, il suffit d’en acheter. Pour avoir 100
Go supplémentaires, il faut payer 1,99 euros
par mois. Pour 1 To par mois, c’est 9,99 euros
par mois. Et pour 10 To, c’est 99,99 euros par
mois. Les tarifs de Google sont plus élevés que
ceux de certains concurrents, mais avec Backup and Sync, il dispose d’un argument supplémentaire qui pourrait attirer plus de clients.

ناسا تصدر نصائح للتحذير من مخاطر كسوف الشمس املقبل

تنظيم كأس أمم أفريقيا  2019باملغرب
قرر االتحاد اإلفريقى لكرة القدم منح تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019
إىل املغرب بدلً من الكامريون .وذكرت صحيفة » املنتخب » أن رئيس
الكاف الجديد بات مقتنعا أن الكامريون لن يستطيع اإليفاء بالرشوط
املطلوبة خاصة بعد رفع عدد املنتخبات املشاركة إىل  ،24ما يحتم عىل
البلد املضيف تحضري ستة مالعب وهو ما ال يتوفر يف الكامريون الذي
يجد صعوبة كبرية يف إمتام إشغال  4مالعب .كام أكدت الصحيفة أن رئيس
االتحاد املغريب فوزي لقجع أكد جاهزية املغرب ليلعب دور البديل

لقجع يفوز باالجامع بوالية جديدة عىل
رأس جامعة الكرة

عبد املجيد الظلمي يف ذمة الله
انتقل اىل رحمة الله تعاىل املرحوم الالعب الدويل السابق

تم التصويت باالجامع عىل فوزي لقجع رئيسا للجامعة امللكية املغربية

عبد املجيد الظلمي ،بعد سكتة قلبية

لكرة القدم لوالية ثانية إىل غاية سنة  ،2021خالل الجمع العام

و يعترب الفقيد من بني أبرز نجوم الكرة الذين مروا يف فريق الرجاء

العادي الذي احتضنه قرص املؤمترات الصخريات ،مساء اليوم األحد

الريايض لكرة القدم ،إىل جانب أحد الركائز األساسية يف املنتخب الوطني

وبعد التأكد من توفر النصاب القانوين ،وتقديم فوزي لقجع

املغريب منذ بداية السبعينات وحتى أواخر الثامنينات من القرن العرشين

أصدرت وكالة الفضاء ناسا دليالً لتحذير الناس من مخاطر كسوف الشمس ،فمن املقرر أن يكتسح الكسوف الكىل أمريكا الشاملية يوم  21أغسطس املقبل ،إذ

لجرد ألبرز االنجازات املحققة عىل جميع املستويات خالل

يعد واح ًدا من الظواهر الطبيعية املذهلة خالل الفرتة املقبلة ،ولكنه أيضً ا يشكل خطر كبري ،فمشاهدته ميكن أن يرض العني واملعدات املستخدمة للقيام بذلك

واليته األوىل ،متت املوافقة باالجامع عىل التقريرين األديب واملايل

ووفقًا للتقرير الذى نرشه موقع صحيفة « إندبندنت » الربيطانية فتعد املشكلة األساسية للكسوف أن الشمس هى أساس هذا الحدث،

تم الرشوع يف عملية انتخاب املكتب املديري ورؤساء اللجن الدامئة والخاصة

وعىل الرغم من أنها سوف تنزلق وراء القمر ،ولكن يجب توخى الحذر ،ألن النظر مبارشة إىل الشمس ميكن أن يسبب الكثري من الرضر

والتي من خاللها أعلن تجديد والية فوزي لقجع عىل رأس الجامعة امللكية لكرة

وعىل هذا النحو ،تقول ناسا إن أى شخص يتطلع إىل مراقبة الكسوف يجب أال يفعل ذلك مبارشة ،بدالً من ذلك ،ميكنه إما استخدام

القدم ،علم أنه املرشح الوحيد ملنصب الرئاسة ،حيث كانت الجامعة يف وقت

نظارات الكسوف ،والتى تعمل مثل النظارات الشمسية املكثفة ج ًدا ،أو بطريقة غري مبارشة ،فهى الوحيدة اآلمنة للنظر إىل الشمس

سابق قد أعلنت إغالق باب الرتشيحات وتلقي ملف واحد فقط موقع باسم لقجع

اليوم الخميس

وسيشغل حمزة الحجوب رئيس اتحاد الفتح الريايض منصب النائب
األول للرئيس ،ومحمد جودار ممثل عصبة الهواة منصب النائب الثاين
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GOOGLE SE LANCE DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le but de Google est d’en faire un réseau social. En effet, si cette fonctionnalité ne peut pour
le moment être utilisée que par quelques organisations, Google entend la mettre à disposition de tous les internautes dans deux ou trois ans.
Google assure que le réseau social ne sera pas monétisé avec de la publicité. « En termes de
budget, Google fait de bons revenus grâce à la publicité, et tous ce que Google propose ne
génère pas nécessairement des revenus », indique Moore à Reuters.
Voyant le succès de Facebook, Google avait lancé le réseau social Google+, qui s’est soldé
par un échec malgré de bonnes fonctionnalités et quelques coups de forcing. Et si Google+
n’as pas disparu, il n’est cependant plus très évoqué par la firme de Mountain View. En revanche, l’application de stockage Google Photos est devenue très populaire et celle-ci contient quelques fonctionnalités sociales.

AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SHOWDOWN
Through Tesla Motors , SpaceX and Hyperloop (not to enlist the many other companies)-of which he is cofounder, CEO and Chairman, Elon Musk is trying to redefine transportation on earth and in space.
Elon Reeve Musk is a South African-born Canadian-American business magnate, investor, engineer, and
inventor (born June 28, 197).
With a net worth estimated at 16 billion USD (2017) according to Forbes magazine, Musk is one of the rockstars that take the tech world by storm every once in a while with gigantic projects such as the hyperloop,
the tesla cars or the spaceX project and is a renowed authority when it comes to technology and artificial
intelligence subjects.
Musk has leaked so much ink recently when he stirred a showdown with Facebook’s CEO Mark Zuckerberg
on twitter when he claimed that Zuckerberg’s understanding of AI (artificial intelligence) is limited and
claimed that AI is a « potentially existential threat to the human race » while Zuckerberg responded in
various Facebook live broadcasts “I think that people who are naysayers and kind of try to drum up these
doomsday scenarios -- I just, I don’t understand it. I think it’s really negative and in some ways I actually
think it is pretty irresponsible.”
Musk’s heading up a startup called Neuralink that intends to build devices to connect the human brain with
computers.
already leading space exploration projects and major tunneling initiatives, he is now trying to develop AI
that he hopes will have a positive impact on humanity.
“If you’re arguing against AI, then you’re arguing against safer cars that aren’t going to have accidents. And
you’re arguing against being able to better diagnose people when they’re sick. I just don’t see how, in good
conscience, some people can do that. I’m just much more optimistic on this, in general, than probably a lot
of folks are,” Zuckerberg said.
Facebook and Tesla did not immediately respond to requests for comment on the feud.
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