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D OSSIER SPECIAL

Préventica est l’outil de référence au Maroc pour échanger, se former et s’informer 
sur les questions d’organisation du travail, de sécurité au service de la performance. 

Le programme 2018 s’adresse tant aux dirigeants et élus, qu’aux cadres et salariés des entreprises. 

Organisé depuis 2014 au Maroc, le Congrès/Salon PREVENTICA rassemble chaque année à Casablanca 
plus de 5 000 professionnels autour des thèmes de Santé et Sécurité au Travail. Avec 60 conférences, 
150 stands et de nombreuses animations en faveur de la prévention des risques professionnels, de la 
sécurité incendie et de la sécurité-sûreté des organisations. Une opportunité exceptionnelle permettant 
à l’ensemble des professionnels de faire le point sur les réglementations en vigueur, de trouver des 
solutions innovantes et de bénéficier de conseils et formations d’experts.

Pour 2018, Préventica change de dates et propose désormais un rendez-vous du jeudi au samedi. Le 
comité de pilotage de Préventica International Maroc souhaite donner la possibilité à un plus grand 
nombre d’acteurs de visiter cette 5è édition. Ouvrir l’événement le samedi permet à un public plus large 
de venir des autres villes du Maroc ou encore de visiter hors temps de travail. Une nocturne jusqu’à 20h 
est proposée vendredi 27 avril.

Préventica propose une rencontre exceptionnelle de l’ensemble des acteurs de la Sécurité et Sûreté 
placée sous le signe de l’innovation technologique. Vidéo protection, contrôle d’accès, surveillance 
humaine, cyber sécurité, télésurveillance, assurance et formation…
Le rendez-vous BtoB Préventica Maroc 2018 se tiendra jeudi 26 avril à l’office des Changes Route d’El 
Jadida Casablanca.

Préventica International Maroc souhaite donner la possibilité à un plus grand nombre d’acteurs de visiter 
cette 5è édition. 

Préventica s’inscrit par la même occasion dans le programme de la Journée Mondiale de la  Santé/  
samedi 28 avril avec un programme exceptionnel d’animations. 

Une preuve d’engagement fort au service de la culture de prévention au Maroc. Des thématiques à 
l’honneur lors de chaque édition ! En 2018, le focus est donné sur la  Prévention des Risques chimiques, 
thématique déclarée prioritaire par le Ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle. Sujet qui fait 
d’ailleurs l’objet d’une tournée nationale dans les grandes villes du Maroc du 1er au 20 mars. 
L’Inauguration Officielle de Préventica 2018 se tiendra jeudi 26 avril à partir de 14h.

Le rendez-vous est donné à l’accueil du salon pour la visite officielle du salon, suivie de la conférence 
inaugurale sur le thème : Culture de Prévention, Sécurité et Performance des Entreprises et Organisations. 
Durant 3 jours, de nombreux cadeaux ludiques et pédagogiques à gagner ! 

Tous les visiteurs présents sur le salon pourront participer à un tirage au sort chaque jour en déposant 
un bulletin dans l’urne de jeu. Les cadeaux sont offerts par les exposants de Préventica 2018 : journées de 
formation, permis de conduite d’engins, matériels de sécurité, équipement de protection individuelle…
etc

Préventica 2018: Nouveaux enjeux de la Sécurité électronique au Maroc
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Un troisième volet au sein de Préventica pour aborder le thème très actuel de protection des Entreprises 
et des Services Publics contre les actes malveillants. Afin de pérenniser l’activité économique et sociale, 
il est nécessaire que les métiers de la sécurité évoluent et s’adaptent. Préventica propose une rencontre 
exceptionnelle de l’ensemble des acteurs de la Sécurité/Sûreté placée sous le signe de l’innovation 
technologique. Vidéoprotection, contrôle d’accès, surveillance humaine, cybersécurité, télésurveillance, 
assurance/formation…Préventica permet de faire un point sur le marché et ses innovations.

Le rendez-vous BtoB Préventica Maroc 2018 est organisé avec le parrainage officiel de 8 ministères :

A propos

1

5

3

7

2

6

4

8

Ministère des Affaires Etrangères

et de la Coopération internationales

Ministère de l’Equipement, du Transport, de 

la Logistique et de l’Eau

Ministère de l’Education nationale, 

de la Formation professionnelle, de 

l’Enseignement supérieur et de la

recherche Scientifique

Ministère du Travail et de l’Insertion 

Professionnelle

Ministère de l’Aménagement du Territoire,

de l’Urbanisme, de l’Habitat et de

la Politique de la Ville

Ministère de l’Energie, des Mines et du 

Développement Durable

Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, 

du Commerce et de l’Economie Numérique

Ministère de la Santé
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بريفنتيكا 2018

 “تحتضن مدينة الدار البيضاء المعرض الدولي للصحة والسالمة المهنية وحماية األشخاص والممتلكات “بريفنتيكا
 بفضاء المعارض التابع لمكتب الصرف طريق الجديدة وذلك أيام 26 ـ 27 و28 أبريل. كما سيعرف مشاركة حوالي
 150 عارض وعارضة ويرتقب أن يزوره أكثر من 5000 زائر مهني ومهتمين وباحثين في مجاالت السالمة والوقاية
الخارجية والتعاون، وزارة اإلسكان والتعمير وسياسة الشؤون  السنة تحت إشراف  وزارة   المهنية. وستكون هذه 
 المدينة، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار

واالقتصاد الرقمي، وزارة الصحة، وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وزارة الشغل واإلدماج المهني

Préventica is the reference tool in Morocco for exchanging, training and learning about work organization 
issues and safety at the service of performance.

Organized in Casablanca with more than 5,000 professionals around the themes of Health and Safety at 
Work. With 60 conferences, 150 stands. An exceptional opportunity for all professionals to take stock of 
current regulations, find innovative solutions and benefit from advice and training of experts.

Préventica offers an exceptional meeting of all Security and Safety actors under the sign of technological 
innovation. Video protection, access control, human monitoring, cyber security, remote surveillance, 
insurance and training ...

Preventica is also part of the World Health Day / Safety at Work program on Saturday 28 April with an 
exceptional program of activities.

The Official Inauguration of Préventica 2018 will be held on Thursday, April 26th from 2pm.

PREVENTICA 2018
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قتصاد ا
 

من الرغم  “على  التعويم  سياسات  في  البدء  قبل  االقتصادي  األمان  من  نوعا  تشكل  األجنبية  فاالحتياطات  المغربية،  التجربة   أما 

أنه لم يعمد إلى التجربة المصرية، إذ  الواردات”. و المغرب اختار طريقا يختلف عن   تذبذبها وتغطيتها لحوالي ثمانية أشهر فقط من 

التحكم في هوامشه من قبل يتم  المرن،  الصرف  بسعر  انتقالية تسمى  عبر مرحلة  المرور  قرر  بل  تعويم مباشر،  إلى  يفضي   إصالح 

3.5 بحوالي  يقدر   2011 عام  الدولية  المالية  المؤسسات  قبل  من  ممنوح  ائتماني  سيولة  بخط  ويتمتع  المغربي.  المركزي   البنك 

القاهرة عكس  على  دوالر،  مليار   26 حوالي  إلى  تصل  التي  االحتياطات  استنفدت  إذا  الخط  هذا  استعمال  سيتم  إذ  دوالر،   مليارات 

 التي اعتمدت تعويما حرا ال يتحكم فيه بنكها المركزي. والتعويم الحر للعملة في اقتصادات نامية يتطلب سالمة البنى االقتصادية

هيكلية. اختالالت  من  تعاني  النامية  الدول  اقتصادات  ألن  مباشر  تعويم  عبر  لإلصالح  وال  وسيلة،  وليس  غاية  يكون  أن  يجب   كما 

 وال شك أن اتخاذ خطوات اقتصادية كهذه عادة ما يكون محفوفا بالمخاطر، لكن في الحالة المصرية، تقول القاهرة إن تحرير سعر

أجل الصادرات من  على  اعتماده  وتقليص  الخارجية  األسواق  المصري في  االقتصاد  تنافسية  زيادة  المحلية من شأنه  العملة   صرف 

السياحي القطاع  ومساعدة  البطالة  معدالت  وخفض  الحكومة  عن  مالية  أعباء  رفع  على  إضافة  ونشاطا،  قوة  أكثر  محلي   إنتاج 

 على االنتعاش على المدى البعيد، رغم التداعيات السلبية اآلنية. جدير بالذكر أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر “سوبير

االقتصادي النشاط  تحسن  وتثبت  إيجابية  “كانت  الماضي،  يوليو  في  منه  انتهت  والذي  للبعثة،  األول  التقييم  نتائج  أن  أوضح   الل” 

التحرير من  األولى  الخطوة  تنفيذ  عن  المغرب  تراجع  اقتصاديون سبب  أرجع  كما  المستثمرين”.  قبل  فيه من  الثقة  وعودة   المصري 

بوسعيد محمد  المغربي  المالية  وزير  وكان  األجنبية.  االحتياطات  مستوى  تناقص  بشأن  مخاوف  وجود  إلى  الصرف  لسعر   المتدرج 

كان مقررا الذي  الصرف  تحرير سعر  أي قبل موعد  أبريل ومايو،  مليارات دوالر في   4.4 األجنبية  االحتياطيات  انخفاض  إلى  لفت  قد 
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قتصاد ا

هذا     تداعيات  من  وتخوفات  عدة  تساؤالت  تطرح  هنا   من 
الشركات أصحاب  وكذلك  المهتمين  من  العديد  لدى   القرار 
للمواطنين الشرائية  والقدرة  المحلي  االقتصاد  على  والمقاولين 

العملة     االقتصاديين  فتعويم  الخبراء  نظر  أخدنا وجهة  إذا   أما 
إال المستثمرين.  وجلب  لالستقرار  وحافزا  كبيرا  نجاحا  يسجل   لم 

األمر بعض األمثلة سيساعد هذا  بعض  المقابل وحسب   أنه في 
لكون التصدير  كقطاع  جديد،  من  االنتعاش  على   القطاعات 
الدولية األسواق  في  إقبال  عليها  سيكون  محليا  المنتجة   السلع 
سلعها سعر  خفض  من  تستفيد  مثال  كالصين  سعرها.   النخفاض 
الصعبة العمالت  وتدفق  الصادرات  زيادة  إلى  يؤدي  الذي   األمر 
من خروجها  من  كثيرا  استفادت  التي  وبريطانيا  البالد.   على 
َأَتاَح ما  االسترليني  الجنيه  قيمة  انخفاض  بعد  األوروبي   االتحاد 
الخارج. إلى  صادراتها  معدل  زيادة  كذا  و  السياح  أعداد  زيادة   لها 
التي التعويم  إذا تحدثنا عن تجربة مصر فقد اعتمدت سياسة   أما 
رفعت لكنها  االقتصادي،  األداء  تحسن  في  ما  حد  إلى   ساهمت 
 من أسعار السلع االستهالكية ومعدل التضخم السنوي. والتقليل
الدولي النقد  صندوق  من  بإشراف  الواردات  على  االعتماد  من 

 هناك فرق بين تجربة مصر وتجربة المغرب في طريقة تحرير سعر
 صرف العملة، إذ اعتمدت مصر تعويما مباشرا في نوفمبر 2016
الصرف نظام  سلك  المغرب  بينما  والطلب،  العرض  فيه   يتحكم 
حدث ما  وأن  زمنية.  مراحل  على  المركزي  البنك  ينظمه   المرن 
وارتفاع الدوالر  أمام  الجنيه  لسعر  انخفاض مفاجئ   في مصر من 
هناك العملة.   تعويم  في  التأخر  إلى  يرجع  التضخم   لمعدالت 
بسياسات يتعلق  فيما  والمصرية  المغربية  التجربتين  بين   اختالف 
 اإلصالح النقدي الذي يرافق تعويم العملة،  ألن التجربة المصرية
مستويات رفع  إعادة  أجل  من  االقتصادية  األزمة  بعد   كانت 
رفع لكنه  التوازن،  إلعادة  التناقص،  في  اآلخذ  النقدي   االحتياطي 
المصري للمواطن  الشرائية  القدرة  على  وأثر  التضخم  مستويات 

يشهد المغرب  أن  نجد  المغربية  العملة  تعويم  قرار  تطبيق   بعد 
الوزير صرح  بحيث  االقتصادية  الناحية  من  وملحوظا  نسبيا   نجاحا 
المدني، والمجتمع  البرلمان  مع  بالعالقات  المكلف   المنتدب 
عقب الخلفي  مصطفى  السيد  الحكومة  باسم  الرسمي   الناطق 
الوزراء، إن “وزارة االقتصاد والمالية قررت اعتماد  اجتماع مجلس 
 نظام صرف جديد، يحدد فيه سعر الصرف ضمن نطاق تقلب )2.5
صحفي لقاء  في  الخلفي،  السيد  وأبرز  هبوًطا”.  أو  صعوًدا   )% 
وزير بوسعيد  محمد  السيد  أن  الحكومة  مجلس  انعقاد   عقب 
الصرف، سعر  نظام  إصالح  حول  بعرض  تقدم  والمالية   االقتصاد 
بانخراط المرتبطة  الحيثيات  من  مجموعة  عند  خالله  من   توقف 
فتعويم أخر  منظور  ومن  مرونة.  أكثر  صرف  نظام  في   المملكة 
من مرن  صرف  نظام  نحو  تدريجي  انتقال  عن  عبارة  هو   الدرهم 
 أجل تعزيز سياسة االقتصاد وقدرة العملة المغربية على مواجهة
الصدمات الخارجية فصرف الدرهم خاضع لمنطق العرض والطلب

سيواصل المغرب  بنك  أن  الحكومة  أكدت   ولقد 
كليا الدرهم  تحرير  لحين  الصرف  سيولة  لضمان  تدخالته 

يحمله الذي  المعنى  معرفة  يجب  اإلجراء  هدا  ظل   وفي 
؟ اإلجراء  هذا  اتخاذ  في  الرئيسي  السبب  ما  اإلجراء.   هذا 
؟ اإلجراء  هذا  اتخاذ  عن  الناجمة  والسلبيات  اإليجابيات  وماهي 

 تعويم الدرهم هي عملية ينهجها المغرب من 15 يناير 2018 حيت
 مبدأها أساسا هو عدم تدخل الحكومة والبنك المغربي في تحديد
محددين واليورو  الدوالر  األوروبية  العمالت  تصبح  حيت   قيمته 
العملتين قيمة  ارتفعت  كلما  بمعنى  قيمته  لصرف   رئيسيين 
صحيح والعكس  الدرهم  قيمة  ارتفعت  كلما  الذكر  السالفتين 

مثال اقتصادية٬  أسباب  عدة  له  التنفيذ  حيز  اإلجراء  هذا   دخول 
الدول قائمة  ضمن  الدخول  للمغرب  يمكن  العملة  تعويم   عند 
 المستثمرة حيت سيستفيد من للقروض الكبرى لتنمية المشاريع.
بعض انتعاش  هو  اإلجراء  هذا  سيشهدها  التي  اإليجابيات   ومن 
 القطاعات مثل قطاع السياحة... من هنا نجد أن العملة المغربية
أول إلى  المغرب  سينتقل  حيث  والطلب٬  للعرض  عرضة   ستصبح 
الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته  مرحلة سيحدد فيها سعر صرف 
-0.3 و  بالمئة   +0.3 عوض  وذلك  بالمئة،  و2.5-  بالمئة   +2.5 
 بالمئة المعمول بها. أيضا يمكن للدرهم الصعود والقفز وذلك عن
 طريق جلب االستثمارات األجنبية  بحيث أن انخفاض قيمته يساهم
األجنبية االستثمارات  قيمة  تعز  وبالتالي  الصادرات  ارتفاع  في 

اإلجراء هذا  جراء  المغربي  االقتصاد  تدمر  قد  سلبيات  هناك   لكن 
سيضعف مما  المديونية  في  المغرب  وقوع  مخافة   وهي 
الذي التضخم.   حدوت  وبالتالي  للمستهلك  الشرائية   القدرة 
ارتفاع ذلك  في  بما  خطيرة،  اقتصادية  عواقب  عنه   ستنتج 
تؤثر التي  الفائدة  أسعار  ارتفاع  عن  فضال  المعيشة،   تكاليف 
للمغرب االئتماني  التصنيف  تراجع  وكذا  األسواق،  على 
اقتصادية أزمة  في  تسهم  أن  يمكن  العوامل  هذه  وكل 

تعويم الدرهم واستراتيجية النهوض بالعملة المغربية لجلب االستثمارات
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The flexibility of the dirham is expected for the second half of the year. A long-standing 
project through which Morocco seeks to complete its openness to the international 
market by accompanying its trade liberalization through a financial opening on the 
foreign exchange market.

Theoretically, a rate change reflects the reality of the parity of a currency. So, in the 
event of a trade surplus and an increase in capital stock, this has been reflected in 
pressure in the national currency, which increases exports and reduces the price 
of imports. In the case of Morocco, the situation is a little delicate. The Kingdom is 
experiencing a chronic deficiency of its balance (current account and balance of capital) 
and taking into account the structure and nature.

The transition to a foreign exchange system raises some concerns in a 
context

La flexibilité du dirham est attendue pour le 2e semestre de l’année. Un projet de longue 
date à travers lequel le Maroc cherche à compléter son ouverture à l’international en 
accompagnant sa libéralisation commerciale par une ouverture financière sur le marché 
de changes.  Théoriquement, un taux de changement exible ré-été la réalité de la 
parité d’une monnaie. Ainsi, dans le cas d’un excédent commercial et une hausse des 
capitaux, cela a été traduit par une pression sur la monnaie nationale ce qui renchérit 
les exportations et réduit le prix des importations. Dans le cas du Maroc, la situation 
est un peu délicate. Le Royaume connaît une déficit chronique de sa balance globale 
et compte tenu de la structure et de la nature des exportations et des importations 
marocaines, un risque important pour les importations, notamment les produits pétroliers...   
 
Les importations seront manifestement plus chères, un avantage en termes 
de compétitivité prix non négligeable, il y aurait un redressement à l’équilibre, 
mais tout cela dépend de l’élasticité demande/prix adressée à nos produits.

La transition vers un système de change pose des inquiétudes



À qui désire la mère Économie, sera destinée la fille Richesse
Proverbe allemand
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Top 30 des producteurs de voitures

Le dernier rapport de l’OICA publié que le 
Maroc est classé dans le top 30 des plus 
gros fabricants de voitures au monde.
L’Organisation internationale des 
constructeurs automobiles à sa occasion 
du salon de l’automobile de Genève, 
declaré dans son rapport des usines 
sont sorties 341.802 voitures particulières 
et 34.484 véhicules commerciaux, 
avec une augmentation de 9% par 
rapport aux chiffres de 2016. Et selon ce 
rapport si le Maroc continue sur cette 
pente croissante, il devrait dépasser 
la Belgique dès l’année prochaine.
Avec 376.826 voitures sorties de ses 
usines en 2017,  le Maroc fait partie 
des 30 plus gros fabricants de voitures 
au monde. Le Maroc est  placé  à  la  
28ème place mondiale devant des 
pays comme les Pays-Bas, le Portugal 
ou encore la Roumanie et l’Australie.
En  tête de liste  on  retrouve  la 
Chine  avec  29 millions de voitures 
fabriquées, suivie des Etats-Unis environ 
11 millions, le Japon avec 9,6 millions, 
l’Allemagne avec 5,6 millions, l’Inde avec 
4,7 millions et la Corée du Sud qui a 
fabriqué en 2016, 4,1 millions de voitures.

  نجحت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة الدار البيضاء – آنفا

 في وضع حد لنشاط شبكة مختصة في النصب على الطريقة

 اإلفريقية بحيث تمكنت من إيقاف زعيم الشبكة ويتعلق األمر

 بمهاجر من إحدى دول افريقيا جنوب الصحراء يقيم بالمملكة

 المغربية بصفة غير قانونية. وقد جاءت عملية إيقاف المعني

 باألمر البالغ من العمر 38 سنة بعدما حاول ومشاركيه إقناع

 مواطن مغربي باستثمار مبالغ مالية ضخمة في شراء مادة

 سائلة “سحرية” من أجل غسل قطع ورقية سوداء على أساس

 أنها ستتحول إلى مبالغ مالية ضخمة من العملة األجنبية إال

 أن الضحية فطن إلى الحيلة بعد أن كان قد أرسل مبلغا ماليا

 بالعملة المغربية. وقد حجز من المعني لحظة إيقافه خزنة

 حديدية بها أوراق على شاكلة العمالت النقدية األجنبية مطلية

 بلون أسود وكذا هاتف محمول. و قد تم تقديم المعني باألمر

 إلى العدالة بعدما تم االحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية

 تحت إشراف النيابة العامة المختصة والزال البحث جاريا في حق

باقي الشركاء والمساهمين

شبكة مختصة في النصب على الطريقة اإلفريقية
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 حول الغاء التوقيت الصيفي

بنك البريد  زبناء  طرف  من  سحبها  تم  التي  المالية  المبالغ   قيمة 
االلكترونية الشبابيك  بعض  طال  الذي  التقني  العطب   عقب 
أنه البنك  وأضاف  درهم.  مليون   31 بلغت  مارس   10 السبت   مساء 
المبلغ وصل  التقني  العطب  استغرقها  التي  القليلة  الدقائق   وخالل 
درهم مليون   31 إلى  قانونية  غير  بطريقة  تم سحبه  الذي  اإلجمالي 
 وكشف البريد بنك أنه تفاعل بشكل مستعجل في نفس الليلة التي تم
 فيها تحويل مبالغ مالية طائلة لبعض حسابات زبائنه عن طريق الخطأ،
 حيث تم تكليف فريق تقني بمهمة إعادة األمور إلى وضعها الطبيعي
 واآلمن كما تم وضع خطة عمل بهدف استعادة المبالغ بدءا من اليوم
 الذي وقع فيه العطب. وجاء في بالغ أن تدخل الفريق التقني للبريد
 بنك وبفضل حس المسؤولية الذي يتمتع به زبناء البريد بنك المعنيين،
 تمكن البريد بنك من استرجاع 21 مليون درهم، أي ما يناهز %68 من
البريد إثر هذا العطب. وأضاف   المبلغ اإلجمالي الذي تم سحبه على 
 بنك أنه سيواصل بذل كل الجهود الالزمة من أجل استرجاع ما تبقى من
 المبالغ المسحوبة، مشيرا إلى أنه تم إبالغ المعنيين باألمر بضرورة إرجاع
المبالغ الملزومة، وذلك بواسطة رسائل نصية قصيرة وإشعار بريدي

 قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصالح
 اإلدارة وبالوظيفة العمومية، إنه يتفهم بعض مظاهر القلق التي عبر عنها
 نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي، وبعض المنتخبين وهيآت المجتمع
بالمغرب القانونية  الساعة  تغيير  بخصوص  اإلعالمية  والمنابر  المدني 

 و عن الحملة التي أطلقها نشطاء في “الفيسبوك”، حول إضافة ستين دقيقة
 إلى التوقيت الرسمي، قال الوزير أن المغرب دأب كل سنة على اعتمادها في
األحد األخير من مارس، والرجوع إلى التوقيت الرسمي، في األحد األخير من أكتوبر
 و أكد الوزير أن إضافة الساعة كان الهدف منه، في البداية، استثمار عامل
والتقارب مع الطاقة،  استهالك  أكبر في  اقتصاد  تحقيق  أجل   الزمن، من 
االقتصادية العالقات  على  اإليجابي  واالنعكاس  االقتصاديين،   الشركاء 

 والسياحية التي تربط المغرب بدول االتحاد األوربي، وإتاحة الوقت الثالث للموظفين والمستخدمين، لتمكينهم من
االتحاد ألغى  حال  في  ساعة،  إضافة  قرار  بمصير  يتعلق  سؤال  عن  وجوابا  الشخصية.  أغراضهم  لقضاء  الوقت   استغالل 
 األوربي العمل بها، قال بنعبد القادر، إن وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية بادرت إلى إطالق دراسة تهدف إلى
البرلمان مبادرة  تنتظر  ولم  مستقبال،  نتائجها  عن  سيكشف  الصيفي،  للتوقيت  واالقتصادي  االجتماعي  األثر   تقييم 
الوزارة تبقى القانوني للمملكة مؤطر بنص تنظيمي، وأن  التوقيت  الصيفي. وأكد أن  التوقيت  آثار  بنقاش   األوربي 
الكتابية األسئلة  في  المجسدة  البرلمانية  المراقبة  آلية  عبر  أو  اللجان  عمل  خالل  من  سواء  البرلمان،  إشارة   رهن 
 والشفهية، والتي تتفاعل معها بما تستحقه من اهتمام. وقال وزير إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية إن الحكومة
المقاربة أن  خصوصا  األمر،  اقتضى  إذا  التقييمية،  الدارسة  نتائج  من  انطالقا  المرسوم،  مراجعة  في  مانعا  ترى   ال 
العمومية وسياساتها  انشغاالتها  صلب  في  والمواطن  العامة  المصلحة  تجعل  الحكومة  اعتمدتها  التي  اإلصالحية 

البريد بنك: حجم المبالغ إثر عطب الشبابيك االلكترونية
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تطبيق لإلطالع على محضر المخالفات

      قناديل البحر بسواحل المغرب

 تطمح الوزارة، من خالل هذا التطبيق، الذي تم تطويره إلى تمكين
ويمكن الوقود.  أثمنة  بشأن  موثوقة  معلومات  من   المواطن 
 تطبيق »محطتي«مستعمليه، بفضل خاصياته الذكية من االطالع
النظام تقنية  عبر  وذلك  منهم،  القريبة  الوقود  محطات   على 
 اإللكتروني لتحديد الموقع. وبهذه المناسبة، قال رئيس الحكومة،
أول يعد  »محطتي«،  تطبيق  إطالق  إن  العثماني،  الدين   سعد 
 إجراء تتخذه الحكومة في إطار تقريب المواطنين من المعلومات،
فضال عن إرساء التنافسية بين مقدمي الخدمات في هذا القطاع

 وأشار رئيس الحكومة إلى أن تطبيق »محطتي« يعد آلية لليقظة
المساهمة في أجل  بالمغرب، من  الوقود  أسعار  تتبع   تمكن من 
المستهلك وحماية  المنافسة،  قواعد  واحترام  الشفافية   ضمان 
 وتزويد بالمعلومات، وهو ما يتالءم مع مختلف البرامج والمشاريع
 الحكومية التي تضع المواطن في صلب اهتماماتها. من جهته، أكد
 الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي،
 أن الغاية األساسية من إحداث تطبيق »محطتي« تتمثل في حماية
 المستهلك وتمكينه من المعلومات، وذلك من أجل مساعدته على
الداودي الوقود. وأشار  بأسعار  المتعلقة  االختيارات   تحديد أفضل 
 إلى أن التطبيق سيعزز دور المواطن في ترسيخ ثقافة المنافسة،
 سيما في ظل سوق حرة ومنفتحة، مبرزا أن هذا التطبيق سيمكن
 المستهلك من معرفة كافة أسعار الوقود ومساعدته على تحسين
 خياراته، وذلك نظرا لوجود فرق كبير في أسعار الوقود بين مختلف
 المحطات، والذي يصل أحيانا إلى درهم بالنسبة للتر الواحد. وأضاف
 أن هذا التطبيق الرقمي سيمكن من تتبع ومقارنة أسعار الوقود
أن إلى  مشيرا  كيلومترا،   50 مسافة  تقع ضمن  التي   بالمحطات 
 هذا التطبيق متوفر على نظام »األندرويد« )غوغل بالي( وستكون
جانبه، أبريل. من   9 ابتداء من  للتحميل على »اآلب ستور«   قابلة 
 اعتبر عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين بالمغرب، أن »محطتي«،
 مبادرة ستسمح بتمكين المواطن من المعلومات بكل شفافية،
الوقود اختيار محطات  المستهلك  باستطاعة  أنه سيصبح   مضيفا 
 بناء على معايير القرب والسعر والجودة، ومؤكدا أن هذا التطبيق
الخدمات تحسين  عن  فضال  الزبناء  مع  المباشرة  العالقة  سيعزز 

 أفاد  بالغ  لوزارة  التجهيز  و النقل واللوجستيك والماء  بأن
 إغناء التطبيق المحمول للمخالفات الطرقية يأتي في إطار

 سعيها المستمر لتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين واإلصغاء
الدائم الحتياجاتهم

 وأوضح البالغ أنه أصبح باإلمكان االطالع على الوضعية المحينة
 لمحضر المخالفات عبر التطبيق “أنفراكسيون روتيير” )الغرامة
 مؤداة بالخزينة العامة، المحضر أرسل إلى المحكمة، الغرامة

 مؤادة بالمحكمة، صدور حكم بعدم اإلدانة، متابعة قضائية..(،
 الشيء الذي يوفر على المواطن عناء التنقل بين اإلدارات

لمعرفة مآل المحضر الذي توصل به
 التطبيق سجل أكثر من 700 ألف تحميل منذ إطالقه في أبريل 

2016، ويسجل يوميا حوالي 120 ألف عملية ولوج

والمياه القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة   حذرت 
البحر قناديل  من  صنف  رصد  تم  أنه  المواطنين   والغابات، 
البارجة ب«  ويعرف  فيساليس«  علميا«فيساليا   يسمى 
الدار منطقة  في  المغربية  السواحل  على   ،»  البرتغالية 
الحيطة أخذ  داعية  والصخيرات،  وبوزنيقة  والمحمدية   البيضاء 
حروقا شديدة. يسبب  ألنه  الجلد  تماسه مع  حالة   والحذر في 
الوطني للمعهد  دراسة  أطلقت  إنها  بالغ  الوزارة في   وقالت 
للظروف أفضل  فهم  أجل  من  البحري  الصيد  في   للبحث 
السواحل على  الصنف  هذا  ظهور  عن  المسؤولة   البيئية 
للسعة التعرض  حال  في  أنه  الوزارة،  وأوصت   المغربية،  
بجسم الملتصقة  أطرافه  بسحب   ،  « البرتغالية  البارجة   « 
بحرية صدفة  أو  بالستيك  أو  ورق  قطعة  بواسطة   المصاب 
أو )الخل  مضر،  سائل  أي  استخدام  وعدم  بحرية،  أعشاب   أو 
وتنظيف النائمة،  الخاليا  يثير  قد  ألنه  الماء(  وخاصة   اللعاب، 
األلم استمرار  حال  في  الطبيب  واستشارة  البحر،  بماء  الجرح 

تطبيق “محطتي” لالطالع على أسعار الوقود



Une petite Tasse de café...  

Lire ton Journal attentivement.

Une respiration profonde,... 
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Trump and Macron
                                  have a second chance?!

Since French President Emmanuel Macron 
France is not only back, but is again great.

the US president and Macron will have the 
opportunity to discuss their strategies later 
this month when Trump greets the French 
president during the first official visit.

But while Trump›s approach involved 
discussions of fire and fury, Macron 
adopted a softer and more refined tactic.

  It seems to work: according to the Soft 
Power 30 index, compiled by the Center 
for Public Diplomacy of the University 
of Southern California, France has now 
overtaken the United States to become 
the largest soft power in the world, and this 
before Macron›s recent announcement 
spends 1.5 billion euros in the next five 
years as part of a new national artificial 
intelligence strategy to rival that of China 
and the states.

 

 

Not that Macron is just a soft power. As he 
has shown in his warmongering approach 
to Syria, a crisis that has exploded at a time 
when he is assaulted internally by strikes 
and protests he is ready to be as bellicose 
as Trump on the world stage.
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في اوكرانيا
 
 

 شن حرب الكترونية إد ان الرئيس ترامب لم يعطى 
  الضوء االخضر من اجل اختراق عدة مؤسسات

حكومية وشخصية
 

 تجربة الخيار العسكري  وهي اخر خيار عندما غزت
روسيا اوكرانيا او ارسال جنود روس الى روسيا

 
 القوة العسكرية هي خيار مطروح بشكل دائم على

 الطاولة بالتأكيد على قدرات روسيا النووية٬ و
 الرهانات المطروحة من كل زاوية٬ ولكن مع التغيير
 الذي تشهده االدارة االمريكية فان القوة الغاشمة
يمكن ان تشق طريقها على جدول اعمال الحكومة

تصعيد الخالف األمريكي الروسي

 
 تعرضت روسيا مؤخرا الى حرب  دبلوماسية بعد طرد

 عدد من الدبلوماسيين على خلفية  اتهامها في
 محاولة اغتيال الجاسوس السابق »سيرجي سكريبال«

 باستخدام غاز االعصاب بلندن حيث قامت الواليات
 المتحدة االمريكية بالوقوف الى جانب بريطانيا،

 وقررت طرد حوالي 60 دبلوماسيا روسي من اراضيها
 باالضافة الى اغالق القنصلية الروسية »بسياتل«

 والى حد االن ال توجد بوادر النهاء هذه الخالفات و
 التوترات. وتبقى هذه المرحلة من التصعيد االمريكي

 ضد روسيا تمثل حالة من الغموض للمراقبين
 الدوليين, ويأتي التصعيد االمريكي على روسيا عبر

 مراحل عدة اهمها: طرد السفير الروسي وعدد من
 الدبلوماسيين هم في األصل عمالء لالستخبارات

الروسية من االراضي االمريكية
 

 توقيع المزيد من العقوبات على روسيا من بينها
 عقوبات اقتصادية بسبب تدخل موسكو في
 االنتخابات االمريكية باالضافة الى انشطتها
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عقب ضربات على سوريا                                              
روسيا تقدم مشروع لمجلس األمن

  وميثاق األمم المتحدة 

 وللتذكير فقد أكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان
 أن مراكز األبحاث والمقرات العسكرية التي طالتها

 الضربات الغربية  ، كانت خالية تمامًا من بضع عناصر
 الحراسة، جراء تدابير احترازية اتخذها الجيش السوري

  مسبقًا وميثاق األمم المتحدة

 بعد الضربات الثالثية التي قامت بها كل من امريكا
 وانجلترا وفرنسا على مواقع سورية في رد على هجوم

 كيميائي مزعوم الذي نفذه النظام السوري على
 مدينة دوما رفض مجلس االمن الدولى مشروع قرار

روسي الدانة الضربة
 

 وقد ايد هدا المشروع 3 دول )روسيا ،الصين، بوليفيا(
 فيما عرضته 8 دول مقابل 4 دول امتنعت عن

 التصويت في حين يتطلب قرار مجلس االمن تأييد 9
 اعضاء دون استخدام حق النقض »الفيتو« وأعرب

 مشروع القرار الروسي عن القلق البالغ حيال العدوان
الغربي والذي ينتهك بحسب موسكو القانون الدولي



Chacun d’entre nous peut contribuer à sa façon

au respect
d’environnement
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تمشيط الشعر 

 تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس.
 تمشيط الشعر بانتظام يساعد على تحفيز نموه. تمشيط الشعر

 يوميا يساعد ذلك على تحفيز نمو الشعر بشكل صحي وقوي. لكن
 احذروا تمشيط الشعر وهو مبلًل، فقد يؤدي ذلك إلى تكسره

وتلفه

تجفيف الشعر   

 تجفيف الشعر كل يوم يؤثر عليه بشكل سلبي ويجعله ينكسر
 بسرعة، ونقص في فيتامين )ب( ) أ(  )ج( وهي فيتامينات حيويه

 لنمو الشعر، لذلك غسل الشعر بماء البطاطس مثال يتيح فرصة
 الحصول علي الفيتامينات التي يحتاجها. و كذلك التغدية السليمة

 و األطعمة الغنية بالفيتامينات. وكذلك ماء البصل يجعله ينمو
 بسرعة، ويعطيه لمعان رائع. أوراق الصبار الطازجة مع البيض.

 تترك على فروة الرأس لمدة ساعة علي األقل تحقق نتائج أفضل.
 ويعمل علي إعطاءك شعر بارع وطويل . خل التفاح من الوسائل
 التي أبهرت ملكات الجمال. بخلط خل التفاح مع الماء ثم شطف

 الشعر به بعد كل استخدام الشامبو. حيث يعمل على تقوية
 خصالت الشعر والنمو السريع، كما يمكن إضافة الزيت العطري

المفضل عند الشطف مع الخل

 يعاني الكثير من نمو الشعر بشكل سريع، والذي يكون نتيجة
 للعديد من العوامل، سواء نتيجة تناول بعض أنواع األدوية

 أو التغدية و كذلك طريقة التجفيف بعد أخد حمام ومن أهم
 النصائح التي يمكن إتباعها لنمو الشعر بشكل أسرع. العناية

اليومية و استعمال الزيوت وبعض الخلطات الطبيعية

تساقط الشعر

 هناك بعض األمور التي تؤدي إلى تساقط الشعر، ولذلك وجب
 استخدام بعض الخلطات الطبيعية الفعالة التي تساعد على

 تحفيز نمو وإطالة الشعر بشكل سريع. فال يعمل ذلك على نمو
 وإطالة الشعر فقط، لكن أيًضا يساعد على الحصول على شعر

صحي المع وجذاب

-صفار بيضة  
-ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

-ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

 يستخدم الخليط لتدليك فروة الرأس وجذور الشعر جيًدا. ثم
 يترك لمدة 30 إلى 40 دقيقة على الشعر، بعد ذلك

يشطف الشعر جيًدا بالماء البارد

 الزيوت  

 يمكن استخدام الزيوت الطبيعية للعناية، فهي تساعد على
إطالة الشعر ونموه بشكل فعال

التغذية

 تناول مصادر البروتين المختلفة، فقد ثبت أن البروتين يساعد
 على تحفيز نمو الشعر بشكل سريع. لكن يجب عدم اإلفراط

 في تناوله، كي ال يؤثر ذلك على الوزن. البروتين معروف
 بأنه وحدة بناء أساسية للجسم، مما يساعد على نمو الشعر
 وصحته. يتوفر البروتين في األطعمة المختلفة مثل البيض،
 الدواجن واللحوم الحمراء، األسماك سمك السلمون وغيره

 من األسماك مثل سمك الماركريل و السردين و التونه بجانب
 البيض والقمح والمكسرات و المزيد من الخضروات وخصوصٌا

الجزر

شرب الماء  

 يساعد الماء الجسم علي معالجة وطرد المواد السامة ، مما
 يجعله الطريقة الطبيعية السهله والسريعة للعناية بالشعر.

 حوالي 7 أكواب ماء يوميا للحصول علي شعر قوي. و يحافظ
 الماء علي ترطيب الشعر من الداخل والخارج . فالشعر الرطب

أفضل بكثير ألن الجاف يكون عرضة للتكسر

أهم النصائح التي يمكن إتباعها لشعر صحي المع وجذاب
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المتحدة العالمية ومنظمة األمم  الصحة   قالت منظمة 
 للطفولة )يونيسيف( إن المستشفيات والمنشآت الصحية
بعد إرضاع صغارهن طبيعيا  أن تحث األمهات على   يجب 
 الوالدة مباشرة وأال تشجع استخدام حليب األطفال إال إذا
 كان هناك سبب طبي يدعو لذلك. وقال الدكتور لورنس
 جرومر-سترون الخبير بمنظمة الصحة العالمية في إفادة
األولى باأليام  الواقع  المبادرة في  ”تتعلق هذه   صحفية 
 من حياة الرضع وما يحدث في مراكز الوالدة… هذه األيام
بشكل ستبدأ  الطبيعية  الرضاعة  أن  ضمان  في   حاسمة 
الطبيعية الرضاعة  إن  الصحة  منظمة  وقالت   مناسب“. 
 خالل ساعة واحدة من الوالدة تقلل من فرص إصابة الرضيع
الطبيعية الرضاعة  أن  التغذية. وأضافت  أو سوء   بعدوى 
 خالل أول عامين من عمر األطفال من شأنه أن ينقذ أرواح
 أكثر من 820 ألف طفل كل عام. وفي مراجعة لنصيحة

 عمرها قرابة 30 عاما، دعت منظمة الصحة العاملين في المجال الطبي إلى المساعدة في زيادة معدل االعتماد على الرضاعة الطبيعية
 وحدها خالل األشهر الستة األولى من مولد الطفل، وهو المعدل الذي قالت إنه تراجع إلى حوالي 40 بالمئة في جميع أنحاء العالم. وقال
 جرومر-سترون إنه في نفس الوقت ال يجب أن تشعر األمهات بالذنب إذا ما اضطررن للتخلي عن الرضاعة الطبيعية. وقال الدكتور فيكتور
 إم. أجوايو رئيس برنامج التغذية بمنظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسيف( ”ال تحصل كثير من النساء على المساعدة لبدء الرضاعة
 الطبيعية والعديد منهن يتوقفن عنها وقت أبكر بكثير مما كن يخططن له. ولذا فإن الدعم جوهري“. وتقول يونيسيف إنه يجب أن تلتزم
 المنشآت الصحية بالقانون الدولي لتسويق بدائل لبن األم الذي صدر عام 1981، والذي ينص على أن حليب األطفال يجب أن يكون متاحا عند
 الحاجة، وأال يتم الترويج له. وأضافت أن أقسام الوالدة ال ينبغي أن توزع عينات مجانية من حليب األطفال. وقال جرومر-سترون إن سوق
حليب األطفال تتسع بصورة مطردة إذ من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 70 مليار دوالر بحلول 2019 ارتفاعا من 44 مليارا في عام 2014

كم من الوقت يمكن االحتفاظ ببقايا الطعام؟

 منظمة الصحة العالمية

   تحث األمهات على إرضاع صغارهن طبيعيا بعد الوالدة مباشرة

 يطلق على التسمم الغذائي أيًضا اسم األمراض المنقولة عن طريق الغذاء،
 وسببه نمو الكائنات العضوية الضارة، مثل البكتيريا في الطعام الملوث،

 وألن البكتيريا في العادة ال تغّير من مذاق الطعام أو رائحته أو شكله، فإنه ال
 ،يمكنك معرفة إذا كان تناول الطعام يمثل خطورة على الصحة أم ال

 
 ولذا إذا شككت في سالمة الطعام، فمن األفضل أن تتخلص منه، يمكن 

 االحتفاظ ببقايا الطعام لمدة ثالثة إلى أربعة أيام في الثالجة، مثل اللحم
 ،والدجاج والسمك ومنتجات األلبان والبيض

 
 كما يجب تناول الطعام غير المطبوخ أيًضا، مثل السلطات الباردة أو  

الشطائر، أو وضعه في الثالجة على الفور
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تحضير السمك بالطريقة العراقية

طريقة تحضير المعقودة الشرقية

 للسمك قيمة غذائية عالية باإلضافة الى فؤائد ال تعد وال تحصى حيث بنصح الخبراء
البيضاء اللحوم  من  السمك  ويعتبر  االقل  على  االسبوع  في  مرة  تناوله   بضرورة 
وال واألسنان  العظام  لصحة  المفيد  والفوسفور  والفيتامينات  بالبروتين   الغنية 
األسماك أنواع  بعض  أثمنة  من  بالرغم  والدماغ.  للقلب  المفيد   3 األوميجا  ننسى 
األجنبية المأكوالت  ببعض  للتعريف  العراقية  الطريقة  على  سمك  لكم  اخترنا  وقد 

 المعقودة الشرقية عبارة عن بطاطا مسلوقة وبيض ومزيج من التوابل أو البهارات ،مقلية
ومقرمشة وتحضر عادة كطبق جانبي  وتعد المعقودة من اسرع المقبالت في التحضير

طريقة التحضير
والثوم، والكاري،  الملح،  عليها  نضع  ثم  النصف،  من  وفتحها  تنظيفها  بعد  عليها  السمكة  ونضع  بالزيت  الشوي  صينية   ندهن 
ونتركهم الطماطم  معجون  ونضيف  الخضروات،  نقلي  دقيقة.  ثالثين  مدة  190م،  درجة  على  الفرن  في  الصينية  نضع  والخّل. 
مّدة خمس  دقائق. نسكب الصلصة بعد أن تصبح كثيفة على السمكة، ثم نعيدها للفرن مرة أخرى لمدة عشر دقائق. وتقدم ساخنة 

طريقة التحضير
 يجب غسل البطاطس وتقطيعها في قدر ونغمره بالماء وندعها على نار متوسطة 

و توضع في طبق وتطحن بالشوكة
نضع البصل والثوم في مقالة مع الزيت والكمون ونخلطهم الى ان يصبحو صوص

نضع كمية البطاطا وخليط البصل والثوم ونخلط المكونات جيدا
وُنضيف بيضة والبقدونس والملح والكمون

اخلط كل المقادير حتى تتجانس جميع العناصر
يحضر الخليط على شكل كويرات و تبسط باليد وتغمس كل واحدة في البيضة المخفوقة وبعدها الدقيق

في مقالة نضع كمية من الزيت النباتي وندعها على نار متوسطة الى ان يصبح الزيت ساخنا
تقلى المعقودة في زيت ساخن ونحمرها من الجهتين

 نضع المعقودة في طبق بعد تصفيتها من الزيت وتصبح جاهزة للتقديم

المكونات
-كيلو غرام ونصف من السمك الكبير

-أربع فصوص من الثوم
-ربع كوب من الخّل

-ملعقة صغيرة من الكاري
-ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملح

المقادير
-ثالت حبات من البطاطس

-بيضتان
-بصل

-فص ثوم
-ملعقة كمون

-بقدونس مفروم

الصلصة
 ثالث مالعق كبيرة من معجون
 الطماطم. بصلتان مفرومتان.

 حبتان من الطماطم. بقدونس. أربع
 فصوص من الثوم. ملعقتان كبيرتان

من الزيت

-ملح
-زيت للقلي

سودانية أو هريسة
-قليل من الدقيق

-نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
-نصف  ملعقة صغيرة قرفة

تقدم غالبا مع أطباق السمك



 الغذاء السليم
 إلى جانب
 ممارسة
 الرياضة

 أساس الصحة
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روسيا في  العالم  كأس   مالعب 

حيث القدم،  لكرة  العالم  كأس  نهائيات  مرة  ألول  روسيا   تستضيف 
ستقام مباريات النسخة 21 للبطولة في صيف  2018

،2017 سنة  طيلة  استمرت  التي  تحضيراتها  خالل  من  روسيا،   وتسعى 
هذا ليمر  جيد،  بشكل  القدم  لكرة  العالم  كـأس  بطولة  تنظيم   إلى 
اإلمكانات جميع  توفير  خالل  من  الظروف  أحسن  في  الرياضي   العرس 
أكد جهته،  ومن  التحتية.  والبنيات  الرياضية  والمنشآت   اللوجستيكية 
مقتنع أنه  إنفانتين”  جاني  “الفيفا “  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد   رئيس 
 بأن المونديال في روسيا سيكون األفضل في التاريخ “. وحرصت روسيا
 على تشييد و تجديد هذه  استعدادا لهذه البطولة التي بلغت ميزانية

    االستعدادات نحو 11 مليار دوالر

     و عن أهم المالعب التي تشارك في استضافة مباريات البطولة

ملعب لوجنيكي
 الملعب الرئيسي في موسكو، ويستضيف المباراتين االفتتاحية والنهائية،

   وتبلغ سعته ثمانين ألف مقعد

“المروج اسمه  -ويعني  لوجنيكي  ملعب  كان  عقود  ستة  مدار   وعلى 
 الخضراء”- هو الملعب األكثر شهرة بروسيا، كما كان الملعب الرئيسي

 عندما استضافت موسكو دورة األلعاب األولمبية عام 1980

ملعب أوتكريتي
 الملعب الثاني في سبق له استضافة بعض مباريات المنتخب الروسي

لكرة القدم، افتتح في 2014 وتبلغ سعته 45 ألف مقعد
 

 ملعب زينيت أرينا
الروسية، المدن  أكبر  ثاني  بطرسبرغ  سان  بمدينة  الملعب  هذا   يقع 
 واستضاف المباراتين االفتتاحية والنهائية لبطولة كأس القارات 2017،
 افتتح قبل بطولة كأس القارات مباشرة وبلغت تكلفة تشييده نحو مليار

دوالر، وتبلغ سعته 64 ألف مقعد
 

 ملعب كاليننغراد
 شيد هذا الملعب في أقصى الغرب الروسي استعدادا لكأس العالم كما
.سيصبح معقال لفريق بالتيكا الروسي، وتبلغ سعته نحو 35 ألف مقعد



رياضة وتضامن من اجل تنمية التعليم ببالدنا
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Morocco 2026... 

La Russie a été honorée avec la Coupe 
du monde 2018, tandis que le Qatar a été 
honoré d’accueillir l’édition de 2022 comme 
le premier pays arabe à accueillir un 
événement sportif de classe mondiale

Le Comité Coupe du Monde 2026, ont 
visité trois stades au Maroc, Tanger, 
Marrakech et Agadir, ainsi que des terrains 
d’entraînement, des hôtels et des gares, 
afin d’enregistrer toutes les observations et 
d’évaluer le dossier marocain.

Selon les quotidiens Marocains, le Royaume 
a exprimé le grand désir d’organiser la 
Coupe du Monde pour l’année 2026, au 
cours de la récente visite du président de 
la FIFA au Maroc, au cours de laquelle il 
a rencontré le Président de la Fédération 
royale de football et se tient sur le grand 
développement de l’infrastructure sportive 
au pays. Avant la fin de cette année de 
nouveaux stades à Meknès, Oujda... seront 
prêts pour que le Maroc soit parmi les pays 
candidats pour accueillir cet événement.

Selon des sources bien informées, il 
est prévu que les membres du Comité 
d’inspecter les ateliers pour les trains à 
grande vitesse (TGV), et fera un court trajet 
entre deux villes.  
 
Le Maroc est la cinquième fois qu’il a offert 
d’accueillir la Coupe du Monde.

Du 16 au 19 Avril, la délégation 
composée de cinq membres, les 
membres seront acompagnee durant 
les 3 jours, afin d’évaluer la capacité du 
Maroc à organiser la Coupe du Monde 
en 2026. 

Cette visite représente une étape 
importante pour la nomination 
marocaine. 
Dans ce contexte, a déclaré Moulay 
Hafid Alami, que «grâce au Royaume 
des stratégies, sous la direction du roi 
Mohammed VI, que le Maroc est prêt à 
recevoir les membres de la FIFA) dans 
notre pays, soulignant que, après le 
grand travail accompli par toutes les 
«forces vives au sein du Royaume, afin 
de fournir un dossier qualitatif et complet 
pour la nomination du Maroc à (FIFA), au 
milieu du mois dernier, le Maroc est prêt 
à faire ses réalisations et sa capacité à 
respecter ses obligations au cours de 
cette visite.» «Le Maroc fournit à la FIFA 
et à la communauté internationale du 
football un concept innovant et intégré, 
qui garantit l’efficacité sur le terrain et 
des profits exceptionnels

FIFA va bientôt décider



et qui créera un héritage durable pour 
le Maroc et l’Afrique». La Coupe du 
Monde au Maroc sera une source de 
fierté et un formidable catalyseur de 
développement et de progrès.  
 
Les travaux de la Commission cherchera 
à obtenir la nomination d’équipes Maroc 
tout au long de la semaine pour mettre 
en évidence la vision de la nomination du 
Maroc, qui se caractérise par l’humilité, 
l’empreinte de la passion, l’enthousiasme 
et la détermination, mais il est avant tout 
une nomination professionnelle et solide. 

D’autre part, le ministre de la Jeunesse 
et des Sports, M. Rachid Talbi Alami, a 
declaré que la nomination du Maroc 
d’accueillir la Coupe du Monde 2026 
est très bon selon les spécifications 
requises par la Fédération internationale 
de football. Le dossier Maroc répond 
à toutes les exigences y compris les 
infrastructures, les droits de l’homme, le 
libre-échange et les taxes.

Le Comité International de la Ligue de 
football annoncera le 13 Juin prochain 
l’accueil de la coupe du Monde. Le 
ministre a souligné qu’il existe un 
groupe de personnalités nationales 
et internationales qui contribuent à la 
promotion du dossier de la candidature 
du Maroc à l’organisation de la Coupe du 
monde 2026
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P OUR LUI
Culture

Essaouira

Pour sa 21ème édition, le 
Festival Gnaoua et Musiques 
du Monde d’Essaouira 
revient du 21 au 23 juin avec 
une programmation intense 
et qui promet de beaux 
moments de musique et 
de partage. L’ouverture du 
festival sera digne d’une 
fête de la musique avec les 
incroyables Snarky Puppy, 
groupe de Jazz Fusion 
Instrumentale. Ce collectif 
de grands musiciens de 
Brooklyn qui font le tour de 
monde, habitués à faire des 
featuring avec tout genre 
de musique, donne deux 
concerts à Essaouira : ils 
ouvrent le bal

le 21 juin et clôt les 
festivités le 23 juin. 
Connus pour des fusions 
instrumentales entre le 
Jazz, la Funk et le Gospel, 
les SnarkyPuppy comptent 
donner un concert plein de 
fraicheur et d’énergie sous 
l’œil bienveillant de leur 
leader : le bassiste Micheal 
League. Leur pianiste Bill 
Laurence avait donné un 
concert habité lors de la 
dernière édition, donnant 
un avant goût de l’univers 
original de Snarky Puppy.  
L’ouverture sera sublimée 
par une incroyable

fusion avec le 
magnétique maâlem 
Hamid El Kasri. Le 
Festival qui célèbre la 
musique, la rencontre 
entre la musique Gnaoua 
et les musiques du 
Monde depuis plus de 20 
ans a vu les plus grands 
artistes de la scène 
internationale. Un festival 
qui met en avant ces 
rencontres fusionnelles 
entre les maîtres Gnaoua 
et les Jazz men d’intenses 
moments d’improvisation 
musicale.

        du Monde  

Festival Gnaoua & Musiques

du 21 au 23 juin 2018

La 21 éme édition



  ونود اليوم ان نؤكد على مدى أهمية حشد
 كل الطاقات  في سبيل الدفاع عن علو مكانة
 الفنون وسمو رسالة الثقافة وخلق بيئة تشجع

على االبداع والفكر




