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30الدولة تخصص 

مليار لتمويل حمالت 

األحزاب في االنتخابات
المقبل

كشفففففف وزيفففففر الداخليفففففة 

محمفففد حصفففادل ففففي كلمفففة 

افتتاحيففففة لففففه خففففالل يففففوم 

دراسففففففففففففففففففي حففففففففففففففففففول 

تففففدبير الففففدعم "موضففففوع

العمفففففففومي مفففففففن طفففففففرف 

" األحفففففففففزاب السياسفففففففففية

بالمعهففففد العففففالي للقضففففاء

بالربففففففففففاطل أن الدولففففففففففة 

300خصصففففففففت مبلفففففففف  

مليففففففون درهففففففم لتمويففففففل 

الحمففففففففففالت االنتخابيففففففففففة 

لألحففففففففففزاب السياسففففففففففية 

بمناسففففففففففبة االنتخابففففففففففات 

.المقبلة
وأشففففار حصففففاد إلفففف  أنففففه 

ُخصفففص لجميفففع األحفففزاب 

مليففون درهففمل 300مبلفف  

مليفففففففففون درهفففففففففم 150و

لالنتخابفففففففات الجماعيفففففففةل 

مليفففففففففون درهفففففففففم 100و

يمفا لالنتخابات الجهويفةل ف

مليفففون 50تفففم تخصفففيص 

درهفففم النتخابفففات مجلفففس 

المستشففففففارينل سففففففتح   

مليففففون 30األحففففزاب بفففف  

20درهففم منهففال بينمففا الفف 

مليفففففون درهفففففم المتبقيفففففة 

.ستكون للنقابات
وكشففففففففففففف حصففففففففففففاد أن 

المرسففوم الجديففد المتعلففق

ف بتحديففد سففقف المصففاري

ن االنتخابيففففففة للمترشففففففحي

بمناسففففففففففففبة الحمففففففففففففالت 

اب االنتخابيففةل برسففم انتخفف

أعضفففففففففففففففاء مجلفففففففففففففففس 

المستشفففففارينل وأعضفففففاء 

مجففففففففففففالس الجهففففففففففففاتل 

والعمففففففففاالت واألقفففففففففاليمل 

والجماعفففات والمقاطعفففاتل 

قففففد وسففففع بجففففال اإلثبففففات 

لألحففففزاب السياسففففية كففففي 

تبفففففرر مصفففففاريف الفففففدعم 

الففففلق تلقتففففهل إل لففففم يعففففد 

يومففففا 15يقتصففففر علفففف  

المخصصففففة للحملففففةل بففففل 

م امتد إل  شفهرين قبفل يفو

.االقتراع وشهر بعده

المستشارون 

يطالبون بيد هللا

بمنحهم أجهزة 

بيباد و الهواتف

اللكية عل  

غرار 
البرلمانيين

تزامنففا مففع اقتففراب نهايففة واليففة مجلففس 

إجراء المستشارين ففي صفيغته الحاليفة بف

أكتففوبر 2انتخابففات تجديففد المجلففس يففوم 

المقبفففلل يمفففارس رمسفففاء جميفففع الففففرق 

البرلمانيففففة مفففففن األغلبيففففة والمعارضفففففة 

ضففغوطات علفف  رئففيس المجلففسل محمففد 

الشفففيي بيفففد هللال مفففن أجفففل تمكيفففنهم مفففن

االمتيفففازات نفسفففها التفففي منحهفففا رئفففيس

ل مجلففس النففوابل رشففيد الطففالبي العلمففي

للنففواب البرلمففانيين ل وفففق مففا جففاء فففي

.يومية األخبار
و يأمفففل المستشفففارون ففففي تمكيفففنهم مفففن

ية ل وهواتف لك"أيباد"لوحات إلكترونية 

مففن الطففراز الرفيففعل تضففمن لهففم مجانيففة

االتصففففالل وهففففي الصفففففقة التففففي كلفففففت 

500مجلفففس النفففواب ميزانيفففة تتجفففاوز 

جهفففاز 400مليفففون سفففنتيمل بعفففد اقتنفففاء 

هففاتف لكففيل مففع تحمففل 700و" أيبففاد"

مصففففاريف االشففففتراك الشففففهرق بشففففبكة 

.االتصاالت واألنترنت 
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مفففا " جابهفففا هللا"الحملفففة ضفففد 

الحملففة التففي . زالففت مسففتمرة 

تسفففتهدف فضفففؤ المسففففمولين

الجمففففاعيين الففففلين يتمتعففففون

"واعفرة و غاليفة " بسيارات 

علففففف   هفففففر الدولفففففةل حيففففف  

لنشففر يواصففل الفايسففبوكيون با

علففففففففف  موقفففففففففع التواصفففففففففل 

االجتمففففففاعي صففففففور جديففففففدة 

لسفففففففيارات ففففففففاخرة اقتناهفففففففا 

مسمولين جماعيين من أمفوال

.دافعي الضرائب

اشا هله الصور التي أشعلت نق

عميقففا لففدم المغاربففةل رافقهففا

تففداول أخبففار عففن تجففاه نحففو 

تخصففففيص سففففيارات موحففففدة 

.لرمساء الجماعات

هفله األخبفارل رغففم عفدم تأكيففد 

ا صحتها بعدهال إال أنه كان لهف

ع أثر إيجابي عل  رواد المواقف

ا االجتماعيفففةل الفففلين اسفففتنكرو

بشفففدة تبفففلير المفففال العفففام ففففي

الحديففففففد "التبففففففاهي باقتنففففففاء 

."الغالي

ة أن البريطانيف" دق تايمز"كشفت مجلة 

اإلرهففففابي يسففففتقطب " داعففففش"تن ففففيم 

مقاتليفففه المغاربفففة مفففن الفئفففات الهشفففة 

فففن فففن م  والفقيفففرة وغيفففر المتمدرسفففة وم 

يمتهنففون حرفففا صففغيرةل وممففن ليسففت
هلهم دراية عميقة بالدين ومقتضيات

لفف  واسففتندت المجلففة فففي اسففتنتاجاتها ع

شففففهادات اسففففتقتها فففففي إطففففار تحقيففففق 

ميفففداني مفففع شفففباب مغاربفففة سفففبق لهفففم 

ل قبففل أن"داعففش"االلتحففاق بمعسففكرات 
.يعودوا وتتم محاكمتهم

و أكدت المجلة أن عفددا مفن المتطفرفين 

ن المغاربة الفلين حفاورتهم مفن الملتحقفي

طاء بففالتن يم اإلرهففابيل كففانُوا أناسففا بسفف

م وطيبففين فففي البدايففةل يزاولففون أعمففاله

المتواضفففعةل إال أن عمليفففة االسفففتقطاب 

رففة وما يواكبها من حشٍو باألفكار المتط

بيل هي التي حفزتهم عل  المضي في سف
.التطرف

أخبفففففار "مفففففن جهتهفففففال أوردت جريفففففدة 

نادا الصادرة اليفوم االثنفينل واسفت" اليوم

إلففففف  نففففففس المصفففففدرل حالفففففة الشفففففاب 

لفة ل الفلق وصففته صفحفية المج"رشيد"

بالهففادئ واللطيفففل باعتبففاره واحففد مففن 

من النمالج التي رصدت قصص انتقالها

ل حيف  "داعفش"المغرب إل  معسفكرات 

قبفل كان بائعا جواال في مدينة خريبكفة ل

أن تنقلففففففب حياتففففففه بعففففففد لقائففففففه أحففففففد 

ينل المتخصصففين فففي اسففتقطاب المقففاتل

الففلق أمففده بالمسففاعدات الماليففة وغطفف  
.مصاريف سفره نحو سوريا

نفه وأضافت استنادا إل  المصدر عينفهل أ

وقبفففل انقضفففاء مفففدة ثالثفففة أشفففهر علففف  

مففالل شففروع الُمجن  ففد فففي إمففداد رشففيد بال

درهففم مغربففي نقففدا 7500حتفف  أتففاهُ بفف 

وتفففلكرة للسففففرل وهفففو مفففا انسفففاق معفففه 

رشيدل قبفل أن يجفد أن مفا كفان مسفاعدة 

دفع بادئ األمر انقلب عليه وبفاال  صفار يف
.ثمنه من حريته

وتعليقففففا  علففففف  هففففلا الموضفففففوعل قفففففال 

اإلعالمففففي وسففففيم هففففانيل فففففي حففففدي  

ل إن مفففا خلصفففت إليفففه "نفففت.العربيفففة"لففف 

البريطانيففففةل هففففو " دق تففففايمز"مجلففففة 

" داعفش"ل ألن تن فيم "تحصيل حاصل"

يفة يتوفر عل  تمويفل جيفدل وقفدرة إعالم

خطيفففرة يحفففاول أن يسفففوق مفففن خاللهفففا 

صفففورا مفففن الحيفففاة المترففففة ألعضفففائه 

وعرضففه لو ففائف برواتففب خياليففة إلفف 

جانفففب إغرائفففه للشفففباب الفقفففراء بالمفففال
.والزواج والسبي وكسب الغنائم

جنيد واعتبر المتحد  أن القائمين عل  ت

يفة الشباب لفائدة هفله التن يمفات اإلرهاب

حن يتففوفرون علفف  قففدرة فائقففة فففي الشفف

ومخاطبفففة العواطفففف وتسفففوي  الجفففرائم 

حفرب التي يرتكبونها بأنها تنفدرج ضفد ال

ب التي يخوضها العالم ضد اإلسالمل حسف
.تعبيره

ففي يشار إل  أن عدد المقاتلين المغاربة

صفوف الجماعفات اإلرهابيفة بلف  حسفب

شخصفففال مفففن 1354األرقفففام الرسفففمية 

شخصا 246معتقال سابقا و220بينهم 

ففي العفراقل فيمفا 40قتلوا في سفوريا و

شخصفففا إلففف  المغفففربل تبعفففا 156عفففاد 
.لوزارة الداخلية
م سيدة بفدورهن بتن في185كما التحقت 

135اإلرهففففابي مرفقففففات بفففف " داعففففش"

طفففالل يففزج بهففم وهففم فففي مقتبففل العمففر
.بمخيمات التدريب

هلا وتمكنت مصالؤ األمن المغربيفة مفن

خليففة إرهابيففة بففين 132تفكيففك حففوالي 

ل ومكنت عمليات 2015و2002سنتي 

شخصفا 2720التفكيك هله مفن توقيفف 

..مخطط عملية إرهابية276وإحباط 

ت الفقر واألمية مواصفا

ي المقاتلين المغاربة ف
"داعش"



لفففم يُفففمد انسفففداد األففففق الدبلوماسفففي وتعثفففر

المبفادرات السفلمية علف  مفدم اربعفة عقفود لحففل 

النففففففففففففزاع اإلقليمففففففففففففي فففففففففففففي الصففففففففففففحراءل 

لففيمل المغربالُمتمسففك بسففيادته علفف  هففلا اإلقبففين

الداعمفففففة لخيفففففار الجزائفففففروجارتفففففه الشفففففرقية

ن االنفصفففالل إال إلففف  اسفففتعار سفففباق التسفففلؤ بفففي

البلففففدين ومضففففاعفة انفاقهمففففا العسففففكرق علفففف  

الجيفففوش الرابضفففة علففف  الحفففدودل تحسففففبا ألق 

ُمواجهففة ُمحتملففةل وحفا ففا علفف  مففوازين القففوم 

.في المنطقة
فحالففة الشففد والجفففلب التففي تعفففيش علفف  وقعهفففا 

لفت العالقات المغربية الجزائرية منفل سفنواتل جع

الجزائففرل بحسففب بخففر تقريففر صففدر عففن معهففد 

سففتوكهولم ألبحفففا  السفففالمل علفف  قائمفففة الفففدول 

شفففرة اإلفريقيفففة الُمسفففتوردة لألسفففلحةل يليهفففا مبا

.في المنطقة« غريمها التقليدق»المغرب 
فاسفففتمرار النفففزاع اإلقليمفففي ففففي الصفففحراءل ففففي

وسط جوار عربي يشفهد تحفوالت متسفارعة منفل

انففدالع الربيففع العربففيل ودخففول منطقففة السففاحل

والصففففحراء منعطفففففا خطيففففرا مففففع تزايففففد نشففففاط 

الجماعفففات الجهاديفففة المقاتلفففةل لفففم يفففدفع صفففناع 

اإلنففففاق»القفففرار ففففي البلفففدين إال إلففف  مواصفففلة 

.علففففففففف  جيوشفففففففففهم« العسفففففففففكرق السفففففففففخي
ةل انففففاق يفففرم فيفففه سياسفففيون ومثقففففون مغاربففف

ة عل  حساب مشاريع تنميف« إهدارا للمال العام»

م ملموسففة يسففتفيد منهففا المواطنففون فففي معيشففه

لمنافسفففة « انجفففرارا غيفففر محسفففوب«اليفففوميل و

ة اسففتراتيجي»عسففكرية مففع الجزائففرل بففدل وضففع 

رة عقالنيففة ومقاربففة سياسففية ودبلوماسففية مقففر

.الحل الخالفات العالقة معه« بشكل ديمقراطي
هففله الُمقترحففات وغيرهففال تضففمنها نففداء أطلقتففه

افيفة شخصية سياسية وحقوقيفة وثق83أكثر من 

الشفهر تنتمي لتيارات فكرية مختلفة ففي المغفرب

الجففارقل يففدعو إلفف  مسففاءلة ُصففناع القففرار فففي 

ال الففبالد حففول مففوالت ثروتهففا والُمسففتفيدين منهفف

ال وفففي مقففدمتها ميزانيففة الجففيش المغربففي التففي

تففففي تخضفففع لمناقشفففة برلمانيفففة مستفيضفففةل وتك

أحففزاب األغلبيففة والُمعارضففة علفف  حففد السففواء 

.بالتصويت عليها باإلجماع دون اعتراض
حوار وطنفي»كما يطالب النداء اللق أطلق عليه 

ع ل بوقفف سفباق التسفلؤ مف«حول أعطاب التنمية

وات الجارة الشرقية الجزائر واالنصراف إل  القن

السياسية والدبلوماسية لحل أق نزاع

ع ويُنفففاقش البرلمفففان الجزائفففرق خفففالل األسفففابي.

صفففص القليلفففة المقبلفففةل ميزانيفففة اسفففتثنائية ستخ

لقفففوات دفاعفففه العسفففكرية السفففنة القادمفففة تقفففدر 

مليار دوالرل هو رقم يجعل13,1بحوالي 

األمن القومي والمنافسة عل  بين .سباق تسلؤ المغرب والجزائر

الريادة اإلقليمية

هفففلا السفففباق المحمفففوم علففف  اقتنفففاء األسفففلحةل 

سفب وتعزيز القوات الدفاعية وتطويرها يدفعل ح

مففراقبينل المغففرب إلفف  مجففاراة جارتففه الشففرقية

طفاع والسعي إل  تقليص الفوارق معهال عبر اقت

مفففوارد مهمفففة مفففن ميزانيتفففه العموميفففة لصفففالؤ 

لية قوات الجيشل دون أن تتوفر لديه إيرادات ما

لففك تضففاهي تلففك التففي تملكهففا الجزائففرل لتغطيففة ت

النفقففاتل حيفف  حففاف  المغففرب هففله السففنة علفف 

رق لات الميزانية التفي خصصفها لفنففاق العسفك

مليفار 3.3السنة الماضيةل والتي بلغفت حفوالي 

.صلدوالرل فيما تُضاعفها الجزائر بشكل متوا
وعملفت الجزائفر خفالل السفنوات العشفر األخيفرل

ا حسففب تقففارير صففحافيةل علفف  تحففدي  سففالحه

وطفائرات 16الجوق من خالل اقتناء طائرات إف 

ل وشفففففراء سففففففن حربيفففففة متطفففففورة 29ميففففف  

ها وإيطاليففا وهولنففدال وتجديففد أسففلحتفرنسففامففن

مفففن المفففدرعات والفففدباباتل وللفففك ففففي سفففياق 

مواكبة التطفورات الجاريفة ففي المنطقفةل خاصفة

بعففففد الحففففرب الفرنسففففية األخيففففرة علفففف  مففففالي 

واضففطراب الوضففع األمنففي فففي منطقففة السففاحل 

والصحراء برمتهال

يز زل زش  ل اا لاايزش ال ا يشة  اا  زمااجزعل اا زانل
 

و
ف  اا تزة  شئ 

 
 
قااا ز لاااج  ي لنلاااى بزا ااا شك ز

 
لو اااج زوب يل يشة  شلمنل

ا  ز ز
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ُ
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15مةة الجزائر بحسب تقارير صحافية على قائ

الم، دولة هي األكثر إنفاقةا علةى اللسةلي فةي ال ة

ويةةيتي كلةة  فةةي وقةةل كانةةل الجزائةةر قةة   عل ةةل

ي بصةة د إعةةادا ب ةةان تر ةةانلها الحربيةةة فةة نهةةا

، مسةةل  ا إلةةى ميزانيةةة تةة عمها 2017 فةةع عةةا 

.عائ ات ال فط والغاز

ففي فيما تحتل النفقات المرصفودة لفوزارة الفدفاع

لتفي المغربل المرتبة الثالثة ففي سفلم القطاعفات ا

امفة تستحول علف  النسفب األهفم ففي الميزانيفة الع

مليفففار 7)للدولفففةل مسفففبوقة بفففوزارتي االقتصفففاد 

ل إال أن بعففض (مليففار دوالر5)ل والتعلففيم (دوالر

ار حشد النخب السياسية المغربية ترم في استمر

المففففوارد االقتصففففادية للففففبالدل تلبيففففة لنزوعففففات 

مفففع الجزائفففرل إهفففدار لففففرص « سفففباق التسفففلؤ»

ثمرة التقدم وتبديد ألموال قد تجد قنوات صرف م

يمفا لها ففي مجفاالت التنميفة والتعلفيم والصفحةل ف

من يُصر بخرون أن اإلنفاق عل  الجيش ضرورة

.ضرورات األمن القومي الوطني
عين االقتصادق المغربيل فماد المومني أحد الموق

  عل  هلا النداءل شدد في هلا السياقل ففي حفدي

ي ل علف  أن النخفب السياسفية فف«األناضفول»مع 

المغرب مطالبة أكثر من أق وقت مض  بإخضفاع

للمسفففففففاءلة « ميزانيفففففففة الجفففففففيش»موضفففففففوع 

.والمناقشة



واضفففاف أنفففه رغفففم األهميفففة االسفففتراتيجية لهفففله 

الممسسفففة ففففي األمفففن القفففومي الفففوطنيل إال أن 

اإلمكانففات الضففخمة التفففي تخصففص لهففا بحسفففب 

المففومني يجففب أن تصففبؤ محففل نقففاش عمففومي 

مفتففوأ أمففام الففرأق العففام المغربففيل داعيففا إلفف  

قتصفادق عقلنتها حت  ال تُمثر سلبا عل  النمو اال

.للبالد
غفرب الميزانية المهمة التي ترصد للجيش ففي الم

مليفففار 3,3والتفففي بلغفففت خفففالل السفففنة الجاريفففة 

اق دوالرل يرم المومني أنها نتيجفة واضفحة لسفب

لفف  التسففلؤ الُمسففتعر بففين المغففرب والجزائففرل ع

لففيم خلفيففة النففزاع المسففتمر بففين البلففدين حففول إق

الصحراءل معتبرا أن حل هلا النفزاع المفزمن ففي

المنطقفففة يجفففب أن يمفففر عبفففر المسفففالك السفففلمية 

لفلق والديبلوماسيةل ال عبر اللجوء إلف  التسفلؤ ا

.يهدر اإلمكانيات المالية للخزينة المغربية
ل فيمفففا ال يفففمثر هفففلا اإلنففففاق العسفففكرق الُمكلفففف

يُضففيف المففومنيل علففف  الجزائففر لمحوريفففة دور

  الممسسففة العسففكرية فففي ن امهففا السياسففيل إلفف

يهفا جانب اإليرادات المالية المهمة التي يتوفر عل

صدير االقتصاد الجزائرق الُمعتمد باألساس عل  ت

.الغاز والنفط
ي وكانت االحتجاجات التي خرجت ففي المغفرب فف

« فبراير20»بداية الربيع العربي وقادتها حركة 

كشفف الشبابيةل قفد طالبفت السفلطات المغربيفة بال

لعن الجهات المستفيدة من الثروات في البالد

وطففرق تففدبير أمففوال خزينففة الدولففة المغربيفففةل 

وإخضففففففاع الميزانيففففففات المخصصففففففة لففففففبعض 

القطاعفففات السفففيادية كفففالجيش والقصفففر الملكفففي

للمراقبففففة البرلمانيفففففةل فيمفففففا يفففففدعو ناشفففففطون 

الحكومففة المغربيففة إلفف  المبففادرة بالكشففف عففن 

المتفففففورطين ففففففي قضفففففايا فسفففففاد ففففففي الفففففبالدل 

ة ومحاسففبتهم ومنففع اسففتغالل المناصففب السياسفف

.لجمع الثروة

فييييييييييييرى       يييييييييييي ى يييييييييييي  ى
وى    يييييييي اسيوى  س  ييييييييسي

وى  ا ييييييييييييي  ى
 
مغ ر ييييييييييييي  ى 
علي ى«      ت ع»  عسك يى

 رى  جيييييسغى   غ  ييييير ىم  ييييي
ميييييييييييييييييي ى

 
 ضيييييييييييييييييي  ر  ى  

قلس ر    إ

صففة والتهديفدات الُمتزايففدة الُمحدقفة بففالمغربل خا

مفففع تصفففاعد نشفففاطات الجماعفففات المسفففلحة ففففي 

منطقفففة السفففاحل والصفففحراءل وتمفففدد مفففا يُسفففم  

علففف  مسفففاحات مهمفففة ففففي « تن فففيم داعفففش«بففف 

الشفففرق العربفففيل والخشففففية مفففن عفففودة بعففففض 

عناصفره إلفف  المغففرب لتنفيفل هجمففات تمففس أمففن 

واسفتقرار الففبالدل يجعفل حسففب هفمالء أق سففخاء

عسكرية في اإلنفاق عل  التسلؤ وتعزيز القوات ال

السففففباق مففففع »ضففففرورة ملحقففففةل وإن بمنطففففق 

حفا ففا علفف  هيبففة المغففرب اإلقليميففة« الجزائففر

.طقةوضبطا للتوازنات الُمرتبكة أصال في المن
ل يُففلكر أن الشففريط الحففدودق المغربففي الجزائففرق

ل حاد  مقتفل حفارس 2011شهد في صيف عام 

المنتمفففي إلففف  صففففوف « عمفففر حفففدان»الحفففدود 

ؤ مع القوات المساعدة المغربيةل في اشتباك مسل

اب اربعفففة مسفففلحين جزائفففريين تسفففللوا إلففف  التفففر

.2011يوليو / المغربيل وفي تموز 
ووجه العاهل المغربي الملك محمد السادسل ففي

مناسفففبات عفففدة دعفففوة مفتوحفففة للجزائفففر لففففتؤ 

الحدودل غير أن هله الدعوة لم تجد طريقها نحو

قففات التطبيففقل مملنففة باسففتمرار التففوتر فففي العال

.الثنائية بين البلدين
ل قفام المغففرب برففع إجففراءات 2004وففي تمففوز 

ن في التأشيرة عن المواطنين الجزائريين الراغبي

زيففارة المغففربل واعتبففرت الجزائففر حينهففا لجففوء 

اق المغرب إل  هلا اإلجراءل لم يتم بناء علف  اتفف

إلفف  فيمففا لففم تبففادر الجزائففر.مسففبق بففين الطففرفين

ة رفع إجراءات التأشفيرة عفن المفواطنين المغاربف

.2005ابريل / إال في نيسان 
يفة يشار إلف  أن الحفدود البريفة المغربيفة الجزائر

ل كفففرد فعفففل السفففلطات 1994مغلقفففة منفففل عفففام 

الجزائريففة علفف  فففرض الربففاط تأشففيرة الففدخول

علفف  رعاياهففا بعففد اتهففام الجزائففر بففالتورط فففي 

.تفجيرات استهدفت فندقا بمراكش
الل وشهدت العالقات الجزائرية المغربية توترا خ

ل األشهر الماضفية وصفلت حفد اسفتدعاء السففراء

يفة ففي بداية بحادثة اقتحام مقر القنصلية الجزائر

ر نففففوفمب/ الففففدار البيضففففاء فففففي تشففففرين الثففففاني 

ريين الماضيل ووصوال إل  قضية الالجئين السفو

فع عل  حدود البلدين مطلع السنة الجاريةل ما يفد

مففراقبين إلفف  عففدم اسففتبعاد حففدو  أق مواجهففة 

ر نقطفة عسكرية بين الجانبين في حفال بلف  التفوت

رق بين الالعودةل تستعيد تفاصيل الصراع العسك

وقيع المغرب وجبهة البوليساريو منل عقود قبل ت

برعايففة 1991اتفففاق وقففف إطففالق النففار سففنة 

.أممية
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ر اسفففتقبلت سفففاكنة منطقفففة إميضففف

عيفففد الفطفففر باالحتجاجفففاتل التفففي

عرففففت مشفففاركة عفففدد كبيفففر مفففن 

ن المحتجين مفن الفراجلين أو الفلي

استعملوا عددا من وسائل النقل

.المختلفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة
وعلففففف  منفففففوال نففففففس الشفففففكل 

ة االحتجففاجي الففلق عاشففته المدينفف

ففففي السفففنوات السفففابقةل خرجفففت 

السففففاكنة منت مففففة مثنفففف  مثنفففف ل 

رافعففففين شففففعارات عديففففدةل كمففففا 

عبروا عفن تضفامنهم مفع معتقلفي

إميضففففرل فففففي وقفففففة تضففففامنيةل 

م معبفففرين عفففن تشفففبثهم ببفففراءته

.وضففرورة إطففالق سففراحهم فففورا
وقففففد سففففبق أن عاشففففت إميضففففر 

ل 2011أجففففواء العيففففد لسففففنوات 

علففففف  2014و 2013ل 2012

وقفففع االحتجاجفففات السفففلمية التفففي

انفففدلعت منفففل ففففاتؤ غشفففتل وففففي 

هففله المففرةل توجهففوا مففن مختلففف 

الفففدواوير إلفففف  قمففففة الجبففففل بعففففد 

.صفففففففففففففففففففففففففففالة العيفففففففففففففففففففففففففففد
ا ويطالففب سففكان إميضففر بوقففف مفف

يسففففففمونه اسففففففتنزافا لثففففففرواتهم 

الطبيعيففففففففة وحمايففففففففة بيئففففففففتهمل 

باإلضففففافة إلفففف  تعويضففففهم عففففن 

عفد اإلقصاء في مجاالت مختلفةل ب

يومفففففففا مفففففففن 18شفففففففهراو 47

.اإلحتجاج المستمر

الاجامتعي
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الساك ة اللي ص  ت إلى الجبل يو  
هماحلجاجا على إقصائهم وا ل زاف ثرواتال ي 

من األطباء % 45 يتمركزون في 
الدار البيضاء-محور الرباط 

ام كشف وزير الصحةل الحسين الوردقل عفن أرقف

بفين صادمة في ما يتعلفق بفالتوزيع العفام لألطبفاء

.المناطق المغربية

صفها وحسب الوزيرل في ندوة صفحافية تفم تخصي

فففي 45لبسففط حصففيلة وزارتففهل فففإن مففا ينففاهز 

-المائة من األطباء يتمركزون ففي محفور الربفاط 

ي العفالم الدارالبيضاءل بينمفا ال تتجفاوز نسفبتهم فف

.في المائة24القروق 

وبنفاء علفف  للفكل اعتففرف الفوردق أن وزارتففه لففم 

ت تنجؤل إل  حدود السفاعةل ففي تجفاوز االخفتالال

وارد المرتبكة بفالنقص الحفاد الفلق تعرففه ففي المف

البشففريةل مشففددا علفف  أن المشففروع الففلق تعمففل 

عليففه الففوزارة حففول الخدمففة اإلجباريففة الصففحية 

الحفل لألطباء لن يعالج المشكل بشكل نهفائيل ألن

ال اإلشفك“مرتبط بالرفع من عفدد المناصفبل لكفن 

يفتم أن األطباء ال يقبلون حت  عل  المراكفز التفي

ي فتحهفففا للتبفففارقل ألن أغلفففبهم يفضفففل العمفففل فففف

.”الرباط والدارالبيضاء

عفط لفم ت“إل  للكل أكد المتحد  نفسه أن وزارته 

ل علفف  الففرغم مففن ”الحففق الففالزم للعففالم القففروق

فيات التففدابير التففي تتخففلهال مففن تخصففيص مستشفف

الم متنقلةل ومروحياتل وخريطفة صفحية فيهفا العف

ل حسففب ”إال أن للففك يبقفف  غيففر كففاف“القففروقل 

.الوزير
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بنكية التقنية المستعملة في سرقة البطائق ال
.عبر الشباك االوتوماتيكي

مفففراكش و عرففففت بعفففض األبنفففاك ففففي كفففل مفففن 

اكفففففففادير والصفففففففويرة مفففففففمخرا سفففففففرقات مفففففففن 

لفي زبائنهفا الفلين اسفتعملوا المفوزع االحسابات 

س نف, دون ان يتمكنوا من معرفة هوية السارق 

ورها لفم الشيئ كللك بالنسبة لالبناك التي هفي بفد

.ةتففتمكن مففن معرفففة مسففتعمل البطاقففة المقرصففن
ه ون را لخطورة هلا النفوع مفن السفرقات وتفأثير

ة الثقفعل  االقتصاد الوطني عن طريق زعزعفة 

.علففف  السفففواءففففي االبنفففاك والبطفففائق البنكيفففة 
ئق وحت  نتمكن من مساعدة مستعملي هله البطا

نة مففن القرصفففففي الحفففا  علفف  بطففائقهم البنكيففة 

واسففتمرار تعففاملهم بهففا بففدون خففوف فففان علففيهم 

.قفففففففففراءة هفففففففففلا الموضفففففففففوع الففففففففف  االخفففففففففر
:اوال مفففن هفففي الفئفففة المسفففتهدفة مفففن القرصفففنة
نة كففل حامففل للبطاقففة البنكيففة مسففتهدف بالقرصفف

ة او وطنيفة او دوليفسواء كانفت بطاقتفه البنكيفة 

 credit orسفواء كانفت بطاقفة دائنفة او مدينفة
debit

ثانيففا مففاهي انففواع الموزعففات االليففة المسففتهدفة

بالقرصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففنة 

ناء كل الموزعات االلية مستهدفة بفدون اق اسفتث

ة فففي وعلفف  سففبيل المثففال فغالففب الشففركات البنكيفف

مفففن ( الماركفففة) هفففلا النفففوع المغفففرب تسفففتعمل 

وهفو  ” Wincor Nixdorf ”الشفباك االلفي

.االخفففففففففففففففففففففر مسفففففففففففففففففففففتهدف
ففي هل قرصنة البطاقة تتم فقفط الا مفا اسفتعملت

المفففوزع االلفففي ام يمكفففن قرصفففنتها عبفففر طفففرق 

اخفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرم 

هناك عدة طرق تقرصن بها البطاقفة وففي  فرف

.ثانيففففففة20قياسففففففي جففففففدا اق اقففففففل مففففففن 
كيفففففف تفففففتم القرصفففففنة عبفففففر المفففففوزع االلفففففي  

اختفففرع القراصفففنة تقنيفففة خطيفففرة جفففدا لتسفففهيل

يفة بالبطفائق البنكيفة وتسفم  هفله الثقنقرصة 

Atm Skimmer  ي ال تباع ففوهله التيكنلوجيا

هففا االسففواق بففل تبففاع بطففرق خفيففة ويختلففف ثمن

ات بهففا معلومففبففاختالف الوسففيلة التففي تقرصففن 

سففالة فبالنسففبة لنقففل المعلومففات عبففر ر, البطاقففة 

اورو 2400للهفاتف الجفوال ثمنهفا هفو قصيرة 

ات والا كانفففت التقنيفففة المسفففتعملة لنقفففل المعلومففف

اورو والا 1800فثمنهفا هفو  Bluetoothهفي

ففففالثمن هفففو  USBكففان نقفففل المعلومففات عبفففر

.اورو1400
  Atm Skimmerمففن مففالا تتكففون تقنيففة

لة ففي يحتفاج مقرصفن البطاقفات البنكيفة المسفتعم

:المففففففففففففوزع االلففففففففففففي الفففففففففففف  مففففففففففففا يلففففففففففففي
بطاقة قرص صلب يشبه المكان اللق تدخل فيه ال

ويحتفوق علف  ماسفؤ ضفوئيال  الموزع االلفي 

يسففففجل معلومففففات البطاقففففة بمجففففرد ” سففففكانر“

رق ادخالها وحت  قبل بدء عملية ادخال القن الس

ة المتعلقففففيحفففتف  ففففي لاكرتفففه كفففل المعلومفففات ,

.بالبطاقة وكلا ساعة استعماللها

الدائرة الحمراء الموجودة 

في الصورة توضح 

القرص الصلب بعد 

التركيب



بع كشفت بخفر اإلحصفائيات الخاصفة بفالر

ها الثففاني مففن السففنة الجاريففةل التففي قففدمت

ق كل من اتصاالت المغرب وميدتيل وإنفو

ل أن للوكالفففة الوطنيفففة لتقنفففين االتصفففاالت

رقفففففم معامالتهفففففا الفففففلق أنجزتفففففه عبفففففر 

مليفار 3.76أنشطتها للهاتف النقفال بلف  

درهففففم مففففا بففففين شففففهر أبريففففل ويونيففففو 

المنصفففرمينل بعفففدما تحفففدثوا أزيفففد مفففن 

سفنتيم 0.30مليار دقيقة بسفعر 12.54

.للدقيقة الواحدة
وحققففففت ح يففففرة االنترنففففت مففففن الجيففففل 

10ل التفففففي تخطفففففت عتبفففففة 3Gالثالففففف  

مليفففون مشفففتركل نمفففوا سفففنويا يقفففدر بففف  

ل في المائفةل وففي نففس المنحف 48.23

عفاليحققت ح يرة اإلنترنفت بالصفبيب ال

ADSL بففدورها نسففبة نمففو سففنوق بلغففت

.في المائة15.55
ل فقفد أما فيما يتعلفق بمشفتركي اإلنترنفت

سففففجلت الح يففففرة نمففففوا سففففنويا يقفففففدر 

ففففي المائفففةل حيففف  بلففف  عفففدد 44.35بففف 

مليففففون 11.25المشففففتركين أزيففففد مففففن 

نة مشترك مع نهاية الفصل الثاني مفن سف

33.26مسفجلة نسفبة نففال تبلفف  2015

.في المائة

المغاربة 

تحدثوا أزيد

مليار 12من 

دقيقة عبر 

الهاتف بين 

شهر أبريل 
ويونيو
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إلففف  " طفففامو"نقلفففت السفففيدة 

مستشفففففف  محمفففففد الخفففففامس 

عفد بمكناس للخضوع للعفالج ب

قرب تعرضها العتداء بشع بال

مففن منزلهففا الكففائن بحففي بيففت

.يحيففف  بمدينفففة سفففبع عيفففون
السففففيدة البالغففففة مففففن العمففففر 

سففنة أفففادت أنهففا 60حففوالي 

غففففادرت البيففففت بففففاكرا قصففففد 

من أجل " الموقف"التوجه ل 

يفففوم عمفففل شفففاقل غيفففر أنهفففا 

" مقفدم"تفاجأت بعون سفلطة 

ا يعتففرض طريقهفف" أ.ه"الحففي 

ويعنفهففففففا بشففففففكل هسففففففتيرق 

موجها إليها لكمات وضفربات 

بالرجفففففلل تسفففففببت لهفففففا ففففففي 

كفففففففدمات بمختلفففففففف أنحفففففففاء 

تها جسمهال قبل أن تحضر ابن

ي لتنقلهففا نحففو المركففز الصففح

اللق أرسلها نحو مسفتعجالت

..محمففففد الخففففامس بمكنففففاس 
وأضفففاف مصفففدر حقفففوقي أن 

ة السيدة كانت ففي حالفة حرجف

بحكففففم عامففففل السففففنل ولففففوال 

تفففففدخل ابنتهفففففا ففففففي الوقفففففت 

المناسفففففب لكانفففففت تعرضفففففت 

.لمضففففففففففففففففاعفات أكبففففففففففففففففر
وكانفففففت نففففففس السفففففيدة قفففففد 

سففففجلت شففففكاية ضففففد نفففففس 

يوليففففففوز 9المعتففففففدق يففففففوم 

الجففارقل بعففدما صففرحت أنففه 

اعتففدم عليهففا بسففطؤ منزلهففا

ا حينما حاولت بنفاء سفترةل مف

أدم إلفففففف  فقففففففدانها لسففففففنين 

وحصولها علف  شفهادة طبيفة 

20حفففددت مفففدة العجفففز ففففي 

يومففففففال غيففففففر أن الضففففففابطة 

القضفففائية لفففم تحفففرك الملففففل

واسفففففففتأنف العفففففففون عملفففففففه 

بباشفففوية المدينفففةل غيفففر أنفففه

تمادم ففي أفعالفه وأقفدم علف 

فعففففل أشففففنع لكونففففه لففففم يلففففق 

الجفففففزاء المناسفففففبل بحسفففففب 

.المصففففففففففففففدر الحقففففففففففففففوقي 
وتوجهففت ابنففة الضففحية إلفف  

ة وكيففل الملففك لتسففجيل شففكاي

ففففففففي الموضفففففففوعل كمفففففففا أن 

الجمعيففففة المغربيففففة لحقففففوق 

ت فر االنسان تتفابع الملفف وين

أن تصفففففدر بيانفففففا ففففففي هفففففلا 

.الحاد  

عل  عون سلطة بسبع عيون يعيد االعتداء
سيدة ستينية ويرسلها

إل  مستشف 



بدون مكياج
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أ قالم حرةأ قالم حرة

نقاش هادئ مع دعاة إقامة الحدود

ان حتففف  صفففديقي العزيفففز هفففل تعفففرف 

ل النصففوص القطعيففة فففي ن ففر الففبعض

لمراجعتهفففا بمفففا إعمفففال العقفففل تقتضفففي 

ل حركيفة المجتمفعيالئم عفيش النفاس و 

ان ففال يمكفن لسفياقات قديمفة لنصففوص

تجيفففففب علففففف  واقفففففع حفففففالي متغيفففففر و 

ل صالؤ لك"متحولل واال سقطت مقولة 

ر ل الم يسقط الخليفة عم"زمان و مكان

ل وعام الرمفادةحد قطع يد السارق في 

.الزمان كان قحطا و جوعا 

عل  من داخل الحقل الدينيل في افق انتاج قوانين وضعية تجيبعقالنية إنها قراءة 

.المجتمعي العيش المشترك 

فإمفففففا ان تسفففففتعملوا العقفففففل المفففففمطر 

المجيففففففب علفففففف  الواقففففففعل لالجتهففففففاد

ثوا فتتعايشففففوا مففففع التنففففوعل او تتشففففب

ها بنصففوص ت نونهففا قطعيففةل و بعضفف

ا ل وهلسياقات قديمةدموق اجابة عل  

المسففففار االخيففففر سففففيمدق الفففف  تكفيففففر 

مقصلة قطع االطرافالمجتمع و اقامة 

بالشففارع العففامل وفففرض الجزيففة علفف  

رز األجانففب فاختففاروال فففنحن نحتففاج لففف

مفع اق مشفروع بدقفةمجتمعي لنعفرف

.سنخوض المعركة 

منعم وحتي: الكاتب 
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ب وقفت امرأة أمريكية تحمفل لقف

  تخصصففت ففف" البروفيسففورة"

دراسفففففة بالدنفففففا التففففف  سفففففميت 

ل تكلمفت عفن "الشرق األوسفط"

" مففففا بعففففد الحداثففففة"ن ريففففات 

ومنهفففففففففا الهويفففففففففة األصفففففففففيلة 

عففت والخصوصففيات الثقافيففةل داف

عفففن حجفففاب المفففرأة المصفففرية 

وختانهففا واعتبرتهمففا جففزءا مففن 

هويتهفففففففا األصفففففففيلة وثقافتهفففففففا 

الخصوصففففية الوطنيففففةل وكنففففت 

أنقففففد هففففله األفكففففار ففففف  كتبفففف  

كفففان للفففك فففف  مفففمتمر 1983

دولفففففففففف  بمففففففففففونت  عففففففففففام 

.ومحاضفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففراتي

ي دراسفة التفاري: وقلت للمفمتمر

تثبففففففت أن الحجففففففاب والختففففففان 

وحفففزام العففففة وجفففرائم الشفففرف 

والعلريفففففة وضفففففرب الزوجفففففات 

ورجففم الزانيففاتل كلهففا ال عالقففة 

لهففا بقوميففة أو ثقافففة أو هويففةل

الطبقفففف  "فهفففف  تعففففود للن ففففام 

الففلم حكففم العففالم بعففد " األبففوم

الحضفففارات األموميففففةل وكانففففت 

المفففرأة المصفففرية منفففل خمسفففة 

ل بالف عام تشتغل وتبفدع فف  كف

مجفففففال وكانفففففت تحتفففففل أعلففففف  

المناصب ومنها األلوهيةل كانفت

ربفففففففففة الحكمفففففففففة " إزيفففففففففس"

ربة العفدل" معات"والمعرفةل و

ربفففففة " سفففففخمت"والقضفففففاءل و

وية الطب والعلمل بدأت القيم األب

ب المعادية للمرأة ت هفر فف  كتفا

ت التوراة حواء اآلثمة الت  قطف

ثمففرة المعرفففةل االثففم األول هففو 

اكتسفففاب المفففرأة للمعرففففةل وتفففم 

عقابهفففا بحرمانهفففا مفففن عقلهفففا 

"جسففدا بغيففر رأس"واعتبارهففا 

وكففان يمكففن قطففع رأسففها لففوال 

الحاجففة إلشففباع الغرائففز وإنتففاج

األوالدل وأصفففبؤ الحفففل الوحيفففد 

كأنمففا غيففر )هففو اخفففاء رأسففها 

ومففن هنففا نشففأت فكففرة ( موجففود

الحجفففاب توارثتهفففا األديفففان مفففن 

.بعفففففففففففففففففففففففد اليهوديفففففففففففففففففففففففة

هبففففففت اليهوديففففففات بففففففالممتمر 

الحجففاب ال"غاضففبات يصففرخن 

ر وامتفد الحفوا" تعرفه اليهوديفة

طففففففويال ثففففففم انتهفففففف  بقففففففراءة 

النصففوص المطبوعففة ففف  العهففد

.القفففففففديم بالكتفففففففاب المقففففففففدس

واعترففففففففففففت البروفيسفففففففففففورة 

األمريكيفففة بفففأن قضفففية الحجفففاب

ليسفففت إسفففالمية وهففف  مسفففألة 

خاصفففففففة وحريفففففففة شخصفففففففيةل 

وطالبففففت بالفصففففل بففففين العففففام 

والخفففففففاصل جميفففففففع األمفففففففور 

دد الخاصفة بفالجنس والفدين وتعفف

الزوجففففففففات والنسففففففففب واالر  

وقففففوانين األحففففوال الشخصففففية 

كلهففففا قضففففايا عامففففةل وقضففففية 

الحجفففففاب مفففففن أكبفففففر القضفففففايا 

العامفففةل وإال فمفففا هفففله الضفففجة 

حفففول خلفففع الحجفففاب  ال تحفففد  

  هله الضجة حين أخلع ضرسي

.وضفففففحكت النسفففففاء بفففففالممتمر

مفن حين كنت طفلة ف  السفابعة

كانفففففت ( 1938عفففففام )عمففففرم 

ة زميالتفففف  بالمدرسففففة االبتدائيفففف

انل يتعرضن جميعفا لعمليفة الختف

المسففففففففففففففلمات والقبطيففففففففففففففات 

واليهوديففففاتل كنففففا نعففففود إلفففف  

المدرسففففة بعففففد أيففففام اإلجففففازات 

فخفففورات نزهفففو بخالصفففنا مفففن 

الجففزء الففنجس بأجسففادنال كانففت

عمليففففففففففة الختففففففففففان تسففففففففففم  

طفلفففففففة اسفففففففمها " الطهفففففففارة"

رفضت أمهفا ختانهفال" سميرة"

فأصفففففففبحنا نبتعفففففففد عنهفففففففا وال 

نصففففافحها باليففففد ألنهففففا ليسففففت

طاهرة مثلنفا كنفت أراهفا جالسفة 

وحفففدها فففف  ركفففن بعيفففد تبكفففيل 

لكنهفففا لفففم تسفففتمر فففف  وحفففدتها 

وعففلابهال انتهففزت سفففر أمهففال 

ولهبت مع خالتهفا إلف  الحكيمفة

ل وعففففففادت سففففففميرة "الدايففففففة"

للمدرسفففة طفففاهرة مثلنفففا تشفففعر 

.بالسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففعادة

ففففف  علففففم الففففنفس مففففا يسففففم  

ا يشفففعر بهففف" السفففعادة الزائففففة"

نزيففل السففجن الممبففد أو المففرأة 

م حبيسفففة البيفففتل يقفففاوم الجسففف

األلفففففم أو القهفففففرل بفففففأن يحبفففففه 

قفار ويستعلبهل يقاوم المدمن الع

السام بأن يحفب مرارتفه ويطلفب

ت المزيففدل تتعففرض ربففات البيففو

لهففلا المففرض بففدرجات متفاوتففة 

حسفب درجففة االنحبففاسل أباحففت 

الفففن م األبويفففة ضفففرب النسفففاء 

  بقفوة القففانون الوضفع  واإللهفف

معففال لتففأديبهن وادخففالهن بيفففت 

الطاعفففففة وممسسفففففة الفففففزواجل 

يتحففففول القهففففر واالجبففففار ففففف  

الشفففعور والالشفففعورل مفففن أجفففل 

حريففة "الراحففة والسففرورل إلفف  

تتصففور المففرأة أنهففا" االختيففار

اختففففارت سالسففففلها وأسففففاورها 

وحجابهففففا بإرادتهففففا الحففففرةل أو 

اختففففففارت العففففففرم والماكيففففففاج 

وعمليففففففات التجميفففففففل وشففففففففط 

كلها اختارتهفا بإرادتهفا. الدهون

الحرةل وينقلب األلفم عنفدها إلف 

لففففلة والحففففزن يصففففبؤ سففففعادةل 

وضفففففرب الحبيفففففب مثفففففل أكفففففل 

.الزبيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففب

ب حين كنت طالبفة فف  كليفة الطف

لفففم تكفففن هنففففاك ( 1954عفففام )

طالبفة محجبففة إال واحفدة اسففمها 

د خديجففةل تجلففس ففف  ركففن بعيفف

هففا منكفئففة علفف  كتففابل ثففم رأينا

لات يفففففوم فففففف  ركنهفففففا وإلففففف  

جوارهفففا طالفففب اسفففمه عمفففرول 

ل وانتشففرت قصففة الحففب بينهمففا

ة ثم انقطعت خديجة عفن الدراسف

وتزوحت عمرو اللم أصبؤ من 

األطبففففففففففاء النففففففففففاجحين ففففففففففف  

السففففففبعينياتل وأحففففففد الففففففدعاة 

.اإلسففففففففففالميين المشففففففففففهورين

ام عف)حين كانت ابنت  بالجامعفة 

كانفففت أغلفففب الطالبفففات ( 1981

محجبفففففففففاتل وكفففففففففان طفففففففففالب 

الجماعففات اإلسففالمية ينتشففرون

يفر ف  الفناءل يهفددون البنفات غ

المحجبففففففاتل يكسففففففرون اآلالت 

الموسفففففففيقية فففففففف  الحففففففففالتل 

ويضففففربون مففففن يتصففففدم لهففففم 

بالجنففففازير والمطففففاوقل وكففففان 

الداعيففة الشففهير يففردد الحكايففات

ن فففف  الميكرفونفففات عفففن الثعبفففا

ر األقففرع وتعففليب الكففافرات غيفف

المحجبففففففاتل وتعلففففففيقهن مففففففن 

.شفففففففففعورهن فففففففففف  القبففففففففففور

أصففففففدرت 2008ففففففف  مففففففايو 

ع الحكومففة المصففرية قانونففا يمنفف

ختفففان البنفففاتل مفففع للفففك زادت 

نسففففبة المختتنففففات والمحجبففففات

والمنتقبفففاتل مفففع تزايفففد سفففطوة

ةل التيففارات اإلسففالمية السياسففي

وكانففت قففوافلهم تحمففل اطبففاءهم

م للقرم والمحاف اتل بمشفارطه

وأسفففففلحتهم وكتفففففبهم ينشفففففرون 

أوامففففففر هللا يجففففففرون عمليففففففات 

الختففففان يزوجففففون القاصففففراتل 

ويحجبفففون الطففففالت بالمفففدارس

.االبتدائيففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة

أنففا "قالففت طفلففة ففف  التليفزيففون

فصففففقت لهفففا" اختفففرت حجفففاب 

2012اإلعالميففففة وفففففف  عفففففام 

المحجبففففففة وضففففففحكت الطفلففففففة 
.بدموع كالبكاء

وضحكة الطفلة 
بدموع

نوال السعداوي: كاتب 



للنشر
ن هففلا ونحففيط عنايففة قرائنففا الففراغبي

ففففففي نشفففففر مقفففففاالتهمل أن يراعفففففوا 
:النقاط التالية

أن يرسففل الموضففوع فففي ملففف
Word .

 أن تكفففففون اللغفففففة لغفففففة عربيفففففة
.فصيحة سهلة وغير معقدة 

أق أن ال يسبق نشر الموضوع بف

ء جهة أخرم أو موقع بخرل باستثنا
.المدونات الخاصة

 أن ال يكفففون الهفففدف مفففن المقفففال

اهانفففة بعفففض األشفففخاص أو المفففس 
..بالحريات

نففود أن نخبفففر جميففع المهتمفففين 

أننففففففففففا نرحففففففففففب بالمقففففففففففاالت 

والمسفففففففففاهمات التفففففففففي تفففففففففرد 
بففر لنشففر مقففاالتكم التففي تع.إلينففا

عففففن برائكففففم أو عففففن وجهففففات 

ن فففففففركم ل إلرسفففففففال األخبفففففففار 

والتقفففارير وبفففاقي المراسفففالتل

المرجففففو إرسففففالها إلفففف  البريففففد 
 :االلكتروني لفدارة

homnews.arab@gmail.com

Téléphone : 06 33 16 38 20

Téléphone : 06 49 63 47 86
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بلغففففففففت حصففففففففيلة الففففففففدعم 

ائي العمومي لفنتفاج السفينم

مليون درهم في ثال 175

إلفففف  2011مففففن )سففففنوات 

ل اسففففففففتفاد منهففففففففا (2014

مشففففففففففروعا 70حففففففففففوالي 

220سففففينمائيا مففففن أصففففل 

مشروعا قفدم للجنفة الفدعمل 

وللك وفق ما أفاد بفه وزيفر

االتصفففال النفففاطق الرسفففمي 

باسفففم الحكومففففةل مصففففطف  

الخلفففففيل فففففي معففففرض رده 

عل  سفمال شففوق بمجلفس

المستشارين حفول موضفوع

مساهمة الدولفة ففي دعفم »

اء ل مسف«اإلنتاج السينمائي

.أمس الثالثاء
وأضفففاف مصفففطف  الخلففففي 

أن الفففدعم السفففنوق لفنتفففاج

نة السففينمائي انتقففلل فففي سفف

مليففففففون 75ل إلفففففف  2015

درهفففففم كميزانيفففففة سفففففنوية 

مليفففففون فففففففي 60عفففففوض 

السففابقل عبففر إضففافة دعففم 

خففففاص بففففاألفالم الوثائقيففففة

حففول تففاريي وثقافففة المجففال

الصفففففففففحراوق الحسفففففففففاني 

.كمشروع وطني طموأ
وأكففففد الخلفففففي أن السففففينما 

تضففطلع بففدور أساسففي فففي

يرا تقديم المغرب للعالمل مش

إلفففف  ارتفففففاع االسففففتثمارات 

تفي األجنبية ففي القطفاعل وال

98انتقلفففففت مفففففن حفففففوالي 

مليفففففون درهفففففم ففففففي سفففففنة 

160إلفففف  مليففففار و2011

مليفففففون درهفففففم ففففففي سفففففنة 

ل مففا يعنففي أن حجففم 2014

هففله االسففتثمارات تضففاعف 

.مرة11ب
وأشففار إلففف  السياسفففة التفففي

اعتمفففدتها الفففوزارة لتأهيففففل 

ودعفم شفركات اإلنتفاجل إلفف  

ن جانففب بففدء برنففامج للتكففوي

مفففع المعهفففد العفففالي لمهفففن 

نما السففمعي البصففرق والسففي

الفففففلق انطلفففففق ففففففي سفففففنة 

ل مبففرزا أن التكففوين 2013

في المعهفد مجفاني ومفتفوأ

بفي لكافة أبناء الشفعب المغر

علففف  اعتبفففار أن اإلبفففداع ال 

يففل يففرتبط بالقففدرة علفف  تمو

.الدراسة

مليون 175دعم اإلنتاج السينمائي بلغ 
في السنوات الثالث األخيرةدرهم 



القففففراءة والثقافففففة »يقففففدم كتففففاب 

ل لمملفففففه محمففففد سففففيد «الرقميففففة

ريفففانل إجابفففات وشفففروحات جمفففة 

حففول أوضففاع القفففراءة فففي العفففالم 

مفن العربيل ومفن ثفم تقفديم الكثيفر

: المعلومات حول مجموعفة مسفائل

ل المواقففففففع الثقافيففففففة اإللكترونيففففففة

الكتففففففب اإللكترونيففففففةل التسففففففويق

اإللكترونفففي للقفففراءةل نمفففالج مفففن 

المكتبفففففففات الرقميفففففففة العالميفففففففةل 

إشفففففارات إلففففف  تجربفففففة المملفففففف 

.الخاصة في هلا المجال
ويبفففين المملفففف أن أسفففباب أزمفففة 

: القفففراءة ففففي العفففالم العربفففي هفففي

انتشففففار .. ارتفففففاع أسففففعار الكتففففب

عفففدم تعويفففد الطففففل علففف  .. األميفففة

منففففاهج وطفففرق الففففتعلم .. القفففراءة

ق عدم االهتمام بالتسفوي.. القاصرة

إغففففال وسفففائل اإلعفففالم .. المتقفففدم

اعتبفففار الكتفففاب.. جانفففب التسفففويق

عففففدم وجففففود جمعيففففات .. رفاهيففففة

عففففدم وصففففول .. لحمايففففة القففففارئ

.الكتاب إل  األماكن البعيدة

ي م رق ل ة ا ف ا ثق  ل وا ة  ء را ق ل ب ا ا ت ك ي  ةف
أ وفي المقابلل يحاول ريان طفر

الحمفالت : بعض الحلفولل ومنهفا

القوميفففة لمحفففو األميفففةل سفففرعة 

ةل مالحقففة تطففور التقنيففة الرقميفف

تعويفففد األطففففال علففف  القفففراءةل 

ل االهتمففام بفكففرة مكتبففة المنففزل

« المكتبففففففففة»تفعيففففففففل حصففففففففة 

بالمفففففففدارسل التنسفففففففيق بفففففففين 

وزارات الثقافففففففففففة واإلعففففففففففالم 

والتعلففففففيم وغيرهففففففال حمفففففففالت 

إعالميفففة لتفففرويج الكتفففبل عمفففل 

.قاعدة بيانات للكتب
يففان أمففا التقنيففة الرقميففة فيففرم ر

أنهفففففا لعبفففففت دورا  كبيفففففرا  مفففففع 

الثقاففففةل سفففواء مفففع المثقفففف أو

فعففففن. دور النشففففر أو المكتبففففات

طريفففق التشفففارك والتفاعفففل مفففن 

خففالل موقففع مففا تتبففادل جماعففة 

مفففففن األشفففففخاص إبفففففداعاتها أو 

قضففففففاياها للمناقشففففففة أو حتفففففف  

لفف ويشفير مم. يتبادلون األخبار

الكتففففففففففاب إلفففففففففف  ان الكتففففففففففاب 

رة ففي اإللكتروني سبب قفزة كبي

مجففففال النشففففرل ن ففففرا لففففرخص 

هل تكلفففة إنتاجففه وسففرعة توزيعفف

ؤ للك حت  يمكن القول انه أصفب

وعلفففف  . الكاتففففب ناشففففرا أيضففففا

الجانففب التجففارقل فففإن تسففويق

الكتفففاب اإللكترونفففي غفففدا أسفففهل 

.وأسرع كثيرا

هنففففاك جوانففففب أخففففرم ال تقففففل 

ل وتتمثف. أهمية في هفله المسفألة

النشففففاط االجتمففففاعي بففففل : فففففي

ن ومفف.. والسياسففي علفف  الشففبكة

المبففففادرات الشففففبابية : م ففففاهره

لمناقشفففة قضفففية مفففال المشفففاركة 

فففففففففي الحمففففففففالت االنتخابيففففففففةل 

.التواصل االجتماعي عموما
يففة وقففد بففدأت دار السففاقي اللبنان

مل 2009بمبفففادرة عربيفففة عفففام 

أثنفففاء اعتبفففار بيفففروت عاصفففمة 

200ثقافيفففةل حيففف  تفففم توزيفففع 

كتففففاب بطريففففق المصففففادفة كففففأن 

ي يترك المو ف بالدار الكتفاب فف

ة سيارة أجرة أو في محل الحالق

ة وكأنففه نسففاهل بينمففا توجففد ورقفف

مبفففروك حصفففلت »داخفففل الكتفففب 

إال أن .. «علففففف  كتفففففاب مجانفففففا

.الفكرة لم تستمر
ويقففدم المملففف جملففة مقترحففات 

مركز»إنشاء : في الشأنل وهي

ل إنشففاء جهففاز «ألبحففا  الكتففاب

حمايفففففة القفففففارئ مفففففن وسفففففائل 

يفال وأنواع الغش والتقليد واالحت

التفففففي تحتويهفففففا بعفففففض الكتفففففب 

مففففع .. لصففففالؤ فففففرد أو جماعففففة

ار مواجهة الغلو في ارتفاع أسفع

ثفففم الفففدعوة إلففف  دعفففم .. الكتفففب

الكتاب مفن األففراد والممسسفات

.الحكومية
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الرتفيه
دأ ومبفف. لعبففة سففودوكو هففي لعبففة أحففاجي فكريففة تقففوم علفف  ترتيففب األرقففام ضففمن جففدول بقواعففد معينففة 

خانفة 81في جميفع الخانفات المكونفة للجفدول والفلق يحتفوق علف  9إل  1األحجية هو وضع أرقام من 

كفل عمفود وسفطر . خانات 9تحتوق كٌل منها عل  ( 3× 3)مناطق 9واللق بدوره يقسم إل  ( 9× 9)

بنففاء  علفف  أرقففام ( دون تكففرار)9إلفف  1ومنطقففة فففي الجففدول يجففب أن يحتففوق علفف  جميففع األرقففام مففن 

.موضوعة في خانات متفرقة

16

سهل

صعبصعب جدا

متوسط
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نزلت الزوجة تحت السرير

نزلت الزوجة تحت السرير قبل عودة زوجها من العمل بعد أن كتبت له ورقة بأنها غادرت 

دخل الزوج و .. نزلت تحت السرير وإنتظرت لترى ردة فعله ... بيتهما وال تريد العودة ثانية 

بدل الزوج مالبسه وهو يغنى  ...قرأ الورقة ثم أخرج قلم من جيبه وكتب على الورقة شيئا

حوايجي نبففدل تراني ,   ألو عمري صافا عليك :وكأن شيئا لم يكن أمسك هاتفه المحمول وقال

ندمت حتى تزوجت بيها , الحمد لله ملي مشات ديك الهيشة تاعت مرتي , وشوية نتآلقاو 

نزل الزوج مغادرا بيته فرحا و ,نص ساعة ونجي ليك أحبيبة ,لوكان غير عرفتك قبل ما شفتها 

 :خرجت و ذهبت لتري ماذا كتب علي الورقة وجدته كتب ,الزوجة ملتهبة غضبا تحت السرير
.ونجي نوضي حطي لغدااللبن رة  أنهبط نشري گنوا يا البتيبارجليك راهم 

كون كنت ملك

د واحد راسو كبير ديما واحف

لبرهوش كفايقول ليفه نفارق

.. ديمففا ... كففون كنتففي ملففك

واحفففد نهفففار شفففدو قفففال ليفففه 

اش هففففففايطرا كففففففون كنففففففت 

قفففففال ليفففففه الفففففدرهم .. ملفففففك

.هاتكون قد الصينية

بوليس ديال المغرب

العالمدولجميعفي

الشرطةسياراتيشوفو
فيإال,باألمانيحسو

الرافليكتبانبالمغر

شعبالتناويادخلوك

.مشبوه

كاس فوقو بقرة

قالك هادو واحد جوج دخلو 

القهفففففوة االول طلفففففب مفففففن 

و كارسون كاس عصير فوقف

ليمونففة والتففاني طلففب كففاس

.حليب فوقو بقرة

(
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الدلو

الحوت

الحمل

العقرب

الجوزاء

الميزان

الثور

القوس

الجدق

األسد

العلراء

السرطان

ال . متوقعفةيبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عدد ا متزايد ا من التعقيدات غيفر ال

.في بعض األحيان تكون أنت المخطئ–يقع اللوم عل  من هم حولك 

تففائج تسففتطيع أخففل نفففس عميففق واالسففترخاءل وقففد حففان الوقففت لكففي تفكففر فففي ن

. استغل هله المرحلة لتحسين حالتك الصحية. المجهود اللق قمت به

ففا سففوء  حففان وقففت توضففيؤ األمففورل وهففلا ينطبففق علفف  المهففام الممجلففة وأيض 

.الثقة التي تنضؤ بها مغرية وجلابة لآلخرين. التفاهم بين الزمالء

جفب أن ربمفا ي. سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشفكل غيفر عفادق اليفوم

.تبتعد عن الطريق أحيان ا بدال  من تحمل مسئولية كل شيء

ة انتفففع مففن هففلا التنففاغم فففي تقويفف. أنففت علفف  وفففاق وانسففجام تففام مففع محيطففك

.عصيبةعالقاتك والروابط القائمة بينك وبين اآلخرين للتسلؤ في األوقات ال

الكثيفر هناك ما يعوقك عفن التقفدم ففي اتجفاه أهفدافكل ففال تيفأس أو تتوقفع تلقفي

.احشد قوتك واستمر في تتبع أحالمك. من المواساة من أق شخص

مفدخلكل ال شيء يسير حسب رغبتك ففي الوقفت الحفاليل ولكفن إلا قمفت بتغييفر

.قد تنجز أهدافك بشكل أسرعل كما قد تساعد براء اآلخرين

تحفالف الا كنت ترغب في النجاأ وفي تحقيق شيء لو قيمةل فحان الوقفت أن ت

.مع اآلخرينل قد يكونوا أقرباء أو أصدقاء أو زمالء في العمل

سففن فففي الوقففت الحففاليل أنففت تخفففض رأسففك فففي يففأسل وصففحتك ليسففت فففي أح

.اثبت في مكانك اليومل فاألوقات الجيدة قادمة. أحوالها

لفف  حالتففك البدنيففة واللهنيففة فففي أحسففن حففالل لففلا لففديك تففأثير إيجففابي كبيففر ع

. اآلخرين اللين يالح ون مدم إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة

عك كل ما كنت تهدف إليه منل فترة طويلفة أصفبؤ مفن الممكفن الوصفول لفهل تفدف

..طاقة جديدة نابعة من الدعم المقدم لك إلتمام الخطوات األخيرة

إليفك اآلن تنضؤ بهالة خاصة من القوة واالستقرارل فإن الناس سفوف يلجئفون

.حاول استخدام طاقتك في مساعدة اآلخرين. من أجل المساعدة والدعم

ةاالبراج اليومي



الراييض

النادق التطواني لعنة إهدار النقط

واصففل نففادق المغففرب التطففواني نففزف 

النقفففاط بفففدورق أبطفففال أفريقيفففا لكفففرة

  القدمل بعفدما عجفز للمفرة الثانيفة علف

ر التففوالي عففن تحقيففق اإلنتصففار بفففدو

ي المجموعتين أمام مازيمبي الكونغفول

ي داخل قواعدهل وتعفادل معفه سفلبيا فف

مباراة قفدم مفن خاللهفا ممثفل المغفرب 

أداء متوسففطا لففم يرتقففي إلفف  مسففتوم

توقعففففات النت ففففارات عشففففاقه الففففلين 

سفففانية )حضفففروا لدعمفففه ففففي اسفففتاد 

(.الرمل

التطواني دخل المباراة وهو عل  علفم

بنتيجفففففة مبفففففاراة الهفففففالل السفففففوداني 

وسففموحة المصففرقل وانتصففاره علفف  

مفففازيمبي كففففان سيحسففففن كثيففففرا مففففن 

وضففعه فففي ترتيففب المجموعففة بعففدما

خسففر مباراتففه األولفف  فففي مصففر قبففل

.أسبوعين

ي المبففاراة غلففب عليهففا اإلنففدفاع البففدن

القففوق والحففت خاللهففا بعففض الفففرص 

للتطففففواني مففففن اجففففل حسففففم النتيجففففة 

بواسطة كفروش والخضفروفل وحتف  

الففففلق عففففزز -فففففال وياسففففين لكحففففل 

-صففففوفه مفففمخرا قادمفففا مفففن الفففوداد 

.لكنه عجز عن ترجمتها ألهداف

كمففا هففدد مففازيمبي مرمفف  التطففواني مففرارا بواسففطة 

سففاماتا وأنقففل فففال مرمففاه مففن هففدف محقففق بالدقيقففة 

.بعدما أخرج الكرة من فوق خط المرم 59

نقطفة تعادل أبق  التطواني متليال لمجموعته األول  ب

ثانيفة واحدةل في حين رفع مازيمبي رصيده للنقطة ال

نقففاطل فففي 3بالصففف الثالفف  وسففموحة ثانيففا برصففيد 

السففودانيحففين كانففت الصففدارة مففن نصففيب الهففالل 

.نقاط4برصيد 
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مليفون دوالر للتعاقفد 70رسنال  أكما يجهز

مففففع بوغبففففا بحسففففب مففففا تداولتففففه تقففففارير 

.إعالمية
بففرز وحطففم نففادق مانشيسففتر يونايتففد قائمففة أ

ثيففرة التعاقففدات الصففيفيةل بإبرامففه صفففقات م

يان مع كل من نجم نادق بايرن ميونيي باسفت

مفيس شفاينشتايجرل ونجم نادق أيندهوفن م

ديبففففاقل إضففففافة إلفففف  العففففب وسففففط نففففادق 

ال  سففاوثهامبتون مورجففان شففنايدرلينل وفضفف

و عن ماتيو دارميان القادم مفن نفادق  تورينف

.اإليطالي
أمففا بطففل الففدورق االنجليففزق خففالل الموسففم 

درب المنصرم نادق تشيلسي اللق يقوده المف

مففع البرتغففالي جوزيففه مورينيففول فقففد تعاقففد

حففففارس مرمفففف  سففففتوك سففففيتي والمنتخففففب 

التشفيكي البوسني إسمير بيغوفيتش ليعوض

مففا بتففر تشففيك المنتقففل إلفف  جففاره أرسففنالل ك

يلفي عزز صفوفه بالتعاقد مع  الالعفب البراز

.الشاب ناثان من اتليتيكو بارانينسي

أشففعل الففدورق اإلنجلففزق الممتففاز لكففرة القففدم نففار 

جففوم االنتقففاالت الصففيفية باسففتحواله علفف  أبففرز ن

الموسففففففم الماضففففففيل حيفففففف  اسففففففتقطبت األنديففففففة 

االنجليزيففففة العبففففين أبففففانوا عففففن مسففففتويات جففففد 

دا متميفزةل فيمففا أعفارت أنديففة أخفرم العبففين تمهيفف

.الستقطابهم بشكل نهائي
فية وافتففتؤ نففادق أرسففنال موسففم االنتقففاالت الصففي

حفارس بتعاقده مع الحفارس التشفيكي بيتفر تشفيكل

11عففرين نففادق تشيلسففيل فففي صفففقة قففدرت بفف  

مليففففون جنيففففه إسففففترلينيل لمففففدة أربففففع مواسففففمل 

ألفففف 100وسيتقاضففف  الحفففارس العمفففالق مبلففف  

مع أبرز جنيه إسترليني اسبوعي ال وللك بالتساوق

نجفففوم النفففادقل وففففي مقفففدمتهم الالعفففب األلمفففاني 

مسففففعود أوزيففففل ل والالعففففب التشففففيلي أليكسففففيس

.سانشيز
من جهفة أخفرم جفد د أرسفنال الفلق أنهف  الموسفم 

الماضففي ثالثففال تعاقففده مففع العففب خففط الوسففط خففط 

االسفففبان  مايكفففل ارتيتفففا لمفففد عفففام إضفففافيل وللفففك

بسفففبب قلفففه مشفففاركته مفففع الفريفففق خفففالل الموسفففم

.لهاالمنصرم بسبب االصابات التي تعرض 
لف  كما يرغب النادق اللندني ففي الحصفول ع

ا خففدمات الففدولي األرجنتينففي أنخيففل دق ماريفف

.نجم نادق مانشستر يونايتد
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تنطلففففففق قريبففففففا فعاليففففففات 

النسففففففخة الخامسففففففة مففففففن 

ي الدورق اإلحترافي المغرب

كل وسط اقتيفاد نففس المشفا

التقليديفففففة وتكفففففرار نففففففس

األسفففففففففطوانة المرتبطفففففففففة 

يفةل بالمشاكل الداخليفة لألند

هم والنزاعات القوية التي ت

ا العقفففود والتفففي تن فففر فيهففف

غرفففففة النزاعففففات التابعففففة 

التحففففففاد الكففففففرةل انتهففففففاء 

بالتففففففففففففاوت والففففففففففففوارق 

الصففففففارخة بففففففين األنديففففففة 

لبقية الكبيرة والتي ابتلعت ا

.نبسففوق انتقففاالت الالعبففي

مشفففكلة كبيففففرة تلففففوأ فففففي

األفففففق وستشففففكل صففففداعا 

ففففففففرقل 4بفففففففرأس عفففففففدد 

ب ويففرتبط بافتقارهففا لمالعفف

ستحتضففففففففففن مبارياتهففففففففففا 

بالفففدورقل بسفففبب خضفففوع 

مالعبها إلصفالحات تتطلفب

.فتفففففففففففففففففففرة طويلفففففففففففففففففففة

الجفففيش الملكفففي سيمضفففي

موسففمه الثففاني تواليففا مففن 

دون ملعفففب بعفففدما تفففأخرت 

وزارة الرياضفففة ففففي الفففرد 

لف  عل  طلبفه باإلسفتقبال ع

سففففففتاد مففففففوالق عبففففففد هللا 

بالربفففاطل ففففي حفففين اختفففار 

مففففففففدرب بسفففففففففي عزيففففففففز 

يه العففامرق اسففتقبال منافسفف

عفد بمدينة مراكش والتفي تب

بمسففافة طويلففة عففن بسفففي

ه وهو سيقلص حجم إيرادات

مففففن بيففففع تففففلاكر مباريففففات 

.الفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدورق

لق ولم يتحدد بعد الملعب ال

سيسففففففففففففتقبل مباريففففففففففففات 

الحسففيمة وخريبكفففة والتفففي

ستضفففطر للعفففب بعيفففدا عفففن

قواعففدها لفتففرة ال تقففل عففن

.أشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففهر6

هففففلا هففففو المشففففهد الففففلق 

يسفففففبق انطالقفففففة الفففففدورق 

المغربففي بنحففو شففهر واحففد

ثيرة فقطل إل ستجبر أندية ك

علففففف  اإلغتفففففراب وافتقفففففاد 

حفففففرارة جمهورهفففففا الفففففلق 

سفففيتخلف بكفففل تأكيفففد عفففن

ن تتبففع مبارياتهففا بعيففدا عففف

.قواعدها

أندية بدون 
مالعب في 
الدورق 
المغربي



التكنولوجيا

ة بعففد سففنوات مففن التواجففد فففي الواليففات المتحففد

ي األمريكية و في مناطق أخرم مفن العفالم سفيأت

إلففف  المغفففرب حسفففب  Uberالتطبيفففق الشفففهير

وسفففففائل اإلعفففففالم المحليفففففة التفففففي أشفففففارت أن 

مسففمولي الشففركة المطففورة للتطبيففق أكففدوا للففك

.رسميا
هففو تطبيففق مطففور مففن قبففل  Uberو تطبيففق

ين شركة أمريكية و يهفدف إلف  ربفط التواصفل بف

يف  المستخدمين و بين مهني النقل ففي المفدن ح

سففففيكون أمففففام المسففففتخدم اختيففففار واسففففع مففففن 

السفففائقين بعفففدد مفففن الميفففزات و حسفففب النطفففاق 

الجغراففففي و يفففتم الفففدفع عفففن طريفففق الحسفففاب 

.اإللكتروني للمستخدم
المغربفففي أشفففار إلففف  أن  Medias24موقفففع

ابا الشففركة األمريكيففة التففي كانففت فففد فتحففت حسفف

خففالل  "Uber Morocco"علف  تففويتر باسفم

ي شففهر أكتففوبر الماضففي تعتففزم بففدأ االسففتثمار ففف

المغفففرب خفففالل األسفففابيع القليلفففة القادمفففة حيففف 

 المففديرة التنفيليففة لفف" مففريم بلقزيففز"أشففارت 

Uber Morocco  أن قففدوم التطبيففق للمغففرب

أوال سيتم بشكل تدريجي و بفدأ مرحلفة التجفارب

دية فففي مدينففة الففدار البيضففاء العاصففمة االقتصففا

.للمغرب

ةل أعلن االتحاد الدولي لالتصفاالتل اليفوم الجمعف

عن إطالق خارطفة طريفق شفاملة لتطفوير الجيفل 

الخفففففامس مفففففن شفففففبكات الهواتفففففف المحمولفففففة 

( .5جي )والمعروفة اختصارا باسم 

وأوضففؤ االتحففادل فففي بيففان أصففدره مففن مقففره 

من الرئيسففي بجنيفففل أن خارطففة الطريففق تتضفف

لفة األهداف العامة وعملية تطوير األن مفة المتنق

بتعففاون وثيففق مففع الحكومففات وشففركات صففناعة

.الهواتف النقالة في العالم
لتطفور وأضاف أن المعايير التقنية المعنية بهلا ا

ايير تسير عل  النسق لاته اللق سارت عليه معف

الجيلفففففين الثالففففف  والرابفففففع ألن مفففففة الهواتفففففف 

يلية المتنقلفففةل إال أن المتطلبفففات التقنيفففة التفصففف

للجيفففففل الخفففففامس لهفففففا خصوصفففففياتها لتواكفففففب 

هفلا احتماالت التطبيقات التفي ستصفاحب إطفالق

.الجيل من الشبكات
وتوقفففع االتحفففاد االنتهفففاء مفففن تفاصفففيل خارطفففة 

الففلق مففن 2020الطريففق الجديففدة بحلففول عففام 

ال المتوقع أن يشهد أيضفا نمفالج جديفدة ففي مجف

شففففففبكات االتصففففففاالت المتنقلففففففة لات النطففففففاق 

.العريض

الجيل الخامس من شبكات الهواتف النقالة Uberيحل بالمغرب تطبيق
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بيففة مففن المعففروف أن العالقففة بففين الشففركة األمريكيففة ببففل و منافسففتها الكوريففة الجنو

ا مفا سامسون  ليست عل  ما يرام منل مدة طويلةل حي  تعددت م اهر الصفراع بينهمف

ف بين ساحات المحاكم القضائية و الفدعايات السفاخرة مفن منتوجاتهمفال إال أن ال فرو

.فرضت عل  العمالقيين التعاون هله المرة

تفا ففي أشارت إل  أن كفال مفن شفركتي سامسفون  و ببفل دخل" الفيننشال تايمز"جريدة 

و هفي الهيئفة  "GSMAالجمعيفة الدوليفة لشفبكات الهفاتف المحمفول"مفاوضفات مفع 

لفك مفن التي تعبر عن مصالؤ شركات االتصفاالت المتنقلفة ففي جميفع أنحفاء العفالم و ل

.العادية الموجودة حاليا و المرور إل  تكنولوجيا جديدة SIMأجل إنهاء شرائؤ

إلكترونيفة  SIMو تقفول الصفحيفة أن سامسفون  و ببفل تعمفالن علف  تطفوير شفريحة

جديففدة و تكففون مدمجففة فففي الهواتففف المحمولففة و الحواسففيب اللوحيففة المصففنعة مففن 

صاالت طرفهما و هو ما يعني أن المستخدم لن يحتاج في كل مرة إل  تغيير شركة االت

ت المتفوفرة الخاصة به حي  ستقوم الشريحة اللكية الجديدة بالتكيف مع جميع الشبكا

سواء في داخل بلده أو حت  في بلدان أخرم من دون الحاجة لفجفراءات المعروففة و

عبففرهففو مففا يتطلففب توقيففع الشففركتين التفاقيففات بهففلا الشففأن مففع شففركات االتصففاالت

GSMAل و حسفففب الصفففحيفة ففففإن الشفففركات المعنيفففة هفففي: AT&TلDeutsche 
TelekomلHutchison Whampoa لTelefónicaل اتصاالتل فودافونل أورنج.

المحمفول التكنولوجيا الجديدة ستكون متوفرة حسب الجمعية الدوليفة لشفبكات الهفاتف

ل و كانت ببل قد بدأت هله التجربة خالل السنة الجاريفة2016ابتداءا من العام القادم 

.في الواليات المتحدةل بريطانيا و أستراليا "Apple SIM"مع شريحة
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طابوهات

تقفوم يعتبر الرجل المتهم الرئيسفي ففي حفواد  التحفرش واالغتصفاب ولكفن الغريفب هفي أن

  ن ومفن خفالل البحف. امرأة باغتصاب الرجل ولعل رغبة االنتقام هو ما يدفعهن للقيفام بفللك

.هناك حواد  تتمثل في قيام نساء باغتصاب رجال بطرق مختلفة ولعل أبرزها

دأت ففي باكسففتان قمففن ثففال  نسففاء باغتصففاب رجففل وبفف

الحادثففة عنففدما قففام رجففل يففدع  خليففل جارسففون بأحففد 

الفنادق لهب لتوصيل طعفام إلف  مجموعفة مفن النسفاء

.  ينت رن في سيارة بالموقف الخاص بالمطعم

هبففت ل: وقالففت صففحيفة ديلففي تففايمز الباكسففتانية عنففه 

رتان ففي اثنتان صغي-بالطلب إل  السيارة حي  النساء 

تقلن السن والثالثة في متوسط العمر وقلن لفي إنهفن انف

نني حديثا إل  المنطقة طلبن مني اللهاب معهفن ليرشفد

وج إل  مكان البيت هناك قدمن لي بعض الحليب الممز

.  بمخدر حي  فقدت الوعي بعد شربه

وأوضففؤ مصففدر أمنففي أن النسففاء اغتصففبن خليففل علفف 

ب مففدم أربعففة أيففام متتاليففة وقففلفن بففه فففي النهايففة قففر

ف  حي  تمكن من الوصول إل  مستشف" قيوم أباد"نهر

حالفففة :مجفففاور وقتهفففا ولكفففر مصفففدر أمنفففي حينهفففا أن

الضففففحية كانففففت سففففيئة للغايففففة وأعضففففائه تنففففزف وال 

.يستطيع المشي

قصص اغتصاب نساء لرجال بالقوة 3أغرب
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وهناك قضية أخرم طريففة عفن اغتصفاب

الرجففال مففن قبففل النسففاء هففله المففرة فففي 

زيمبابوق حيف  قامفت عصفابة مكونفة مفن

أربففع شففابات باغتصففاب الرجففال مففن أجففل 

ويعففففد . الحصففففول علفففف  سففففائلهم المنففففوق

ثمن السائل المنوق في زيمبفابوق غفالي الف

حيففف  تبفففاع عبفففوة كبيفففرة وطازجفففة منفففه 

دامه بقرابة الثالثمائة دوالر من أجل استخ

ة ففففي طقفففوس السفففحر المتعلقفففة بالخصفففوب

والعصففابة كانففت تغففرق الرجففال. واألنوثففة

جفة بالصعود معهفن ففي السفيارة أحيانفا بح

ومففا أن يصففعد ; أرشففادهن إلفف  مكففان مففا

الضفففحية حتففف  يفففتم إجبفففاره تحفففت تهديفففد

السففففالأ علفففف  ارتففففداء واقففففي لكففففرق ثففففم 

يمارسفففن الجفففنس معفففه ويجمعفففن سفففائله 

رجال بشكوم 17وتقدم أكثر من . المنوق

إلفف  الشففرطة زاعمففين اغتصففابهم مففن قبففل

العصففابة وقففد تمكنففت الشففرطة الحقففا مففن

القفففففبض علففففف  فتيفففففات العصفففففابة وهفففففن 

متلبسففات حيفف  عثففرت معهففن علفف  واقففي 

لكففففرق كففففن يسففففتعملنه لتخففففزين السففففائل 

.المنوق المأخول من ضحاياهن

لعفففل أغفففرب الحفففواد  هفففو وففففاة رجفففل و

لف  نيجيرق بعدما أجبرته زوجاته الست ع

. ممارسة الجفنس معهفن ففي الوقفت عينفه

ولكففففففرت صففففففحيفة ناشففففففيونال بوسففففففت 

النيجيريفففة أن أروكفففو أونوجفففا ففففي واليفففة

زوجات بعد أن أصفبؤ 6بينو اتخل لنفسه 

وأشارت إل  أن الرجل عاد يومفا مفا . ثريا

إلفف  منزلففه ودخففل غرفففة الزوجففة األصففغر 

سففنا غيففر أن الزوجففات الخمففس األخريففات 

اللففواتي كففن قففد عقففدن اجتماعففا اقففتحمن 

بففاره بعفده الغرفففة بالسففكاكين والعصفف  إلج

علفف  ممارسففة الجففنس معهففن جميعففا مففن 

األصففففغر سففففنا حتفففف  األكبففففر وقففففد حففففاول 

أونوجا مقاومتهن غير أنه عجز عفن للفك 

س وتوقف عن التنفس بعفد ممارسفة الجفن

مفففن زوجاتفففه وقبفففل أن يحفففين دور 4مفففع 

وقالفففت الزوجفففة األصفففغر سفففنا . الخامسفففة

توقففف زوجففي عففن التففنفس فجففأة وهففربن

جمففيعهن وكففن يضففحكن ولكففن حففين رأيففن

ة أنني عاجزة عن إيقا ه هفربن إلف  الغابف

ن وتمكنففت الشففرطة مففن توقيففف اثنتففين مفف

الزوجففات حتفف  اآلن وال تففزال تبحفف  عففن 

.البقية
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دراسات
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د أوضففؤ البففاحثون بكليففة الطففب بجامعففة هارفففار

رين األمريكيةل وجامعة تايوان الوطنيةل أن العقا

المعففففففففففففففففففففالجين للمالريففففففففففففففففففففا وهمففففففففففففففففففففا 

ل (Chloroquine)"كلففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوروكين"

يمكففن إعففادة  (Amodiaquine)"أموديففاكين"و

الشلل "تصميمهما إليجاد عقار فع ال في مكافحة 

.مع تقليل اآلثار الجانبية" الرعاش
ا نشفففرودراسفففتهم التفففيالبفففاحثون أضفففافوال ففففي

تفاصففففففففففيلها ففففففففففف  العففففففففففدد األخيففففففففففر مففففففففففن 

ال بأمريكففف" األكاديميفففة الوطنيفففة للعلفففوم"دوريفففة

ال يوجففد حاليففا أق عالجففات يمكففن أن توقفففأنففه

ل لكفففففن العالجفففففات "الشفففففلل الرعفففففاش"مفففففرض 

.المتاحة تعالج أعراض كل مريض عل  حدة
واعتمففدت الدراسففة الجديففدة علفف  فحففص تففأثير

دواء معتمففد مففن قبففل هيئففة الغففداء 1000نحففو 
ل وأشارت النتائج إلف  (FDA)والدواء األمريكية

ا لهمفف" أموديففاكين"و" كلففوروكين"أن العقففارين 

تففأثيرات عالجيففة أوقفففت أعففراض مففرض الشففلل

الرعاشل ويعتقد أن هنفاك أدويفة أخفرم معتمفدة 

تسفففففتخدم ألغفففففراض عالجيفففففة أخفففففرم ويمكفففففن 

.استخدامها في وقف بثار مرض الشلل الرعاش
و كفوانج سف"وأشرف عل  الدراسة البروفيسور 

لين أستال علم األعصفاب ففي مستشفف  مفاك" كيم

التابعفففة لجامعفففة هارففففاردل وزميلفففه سفففوب يفففون 

.ةأستال علم األحياء في جامعة تايوان الوطني
وخلففص البففاحثون إلفف  أن دراسففتهم تقففدم دلففيال  

علفففففف  أن هفففففففلين العقفففففففارين يمكفففففففن أن يفففففففتم 

استخدامهما لحماية المي من تقدم مفرض الشفلل

.الرعاش
ل هو "الشلل الرعاش"أو " باركنسون"ومرض 

أحففففد األمففففراض العصففففبيةل التففففي تففففمدق إلفففف  

مجموعة مفن األعفراض أهمهفا الرعفاشل وبفطء 

الفلق الحركةل باإلضافة إل  التصلب أو التخشب

.ينتج عنه فقدان االتزان والسقوط
ويقففدر عففدد المصففابين بمففرض الشففلل الرعففاش

مليففون إنسففان حففول العففالمل ويفقففد 10بحففوالي 

  المصفففاب تفففدريجيا  قدرتفففه علففف  السفففيطرة علففف

ي حركة أطرافهل ويجد صعوبة متزايدة في المشف

والحفففففدي  والعنايفففففة بنفسفففففه بعفففففد أن تكتشفففففف

.إصابته

يمكن " المالريا"عقاران لعالج 

الشلل "استخدامهما لوقف مرض 

"الرعاش
عي   ىمي  ى

 
ثس ى ق ئرىضدى 

 
شيل    ه  ىت 

.   ع شى  ذيى صسبىك  رى  س 
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قففففال واضففففع الدراسففففة لوكالفففففة 

رويتففرزل إن دراسففته تشففير إلفف 

ها عوامل أخفرم ينبغفي استكشفاف

ق وتفسيرها إل  جانب الدور الفل

ي تلعبه االضطرابات المزاجيفة فف

احتمففففال إقففففدام الشففففخص علفففف  

.االنتحار 
طفب وأضاف ديفيد برنت أستال ال

عففة النفسففي بكليففة الطففب فففي جام

بقة بيتسبرجل أن الدراسفات السفا

عففام أو اكتففت بتتبففع المشففاركين ل

عففففامين فقففففط لأمففففا فريففففق هففففله 

ين الدراسففة فتتبففع أبنففاء المصففاب

باالضففففطرابات المزاجيففففة لسففففت 

سفففنوات كاملفففةل لبحففف  الصفففالت 

ن المحتملة بين محفاوالت الوالفدي

االنتحففففففار ومحففففففاوالت األبنففففففاء 

.وتقلبات المزاج 
شففخص 701وتتبعففت الدراسففة 

تتففراوأ أعمففارهم بففين العاشففرة 

والخمسففففين خففففالل الفتففففرة مففففن 

ل وكففففففففان 2012إلفففففففف  1997

المشففاركون ففففي الدراسففة أبنفففاء 

ت شخصا يعانون اضطرابا334

حففففاولوا 191مزاجيففففة ومففففنهم 

.االنتحار 
وقففال البففاحثون إن حففوالي سففتة

فففففففي المئففففففة مففففففن المشففففففاركين 

أبلغففوهم بففأنهم حففاولوا االنتحففار

قبففففل المشففففاركة فففففي الدراسففففةل 

لف  بينما أقدم أربعفة ففي المئفة ع

.المحاولة بعد اشتراكهم فيها 

ة وكتففب برنففت وفريقففه فففي مجلفف

جامفففا للطفففب النفسفففيل أن أبنفففاء 

ار األشخاص اللين حاولوا االنتح

كففانوا أكثففر عرضففة لفقففدام علفف 

المحاولففففة بخمففففس مففففرات عففففن 

.غيرهم 
إال أن برنفففت قفففال إن أبنفففاء مفففن 

حفففففففاولوا االنتحفففففففار يجفففففففب أال 

يشفففففعروا بفففففالقلق البفففففال  ممفففففا 

وتفففابع. توصفففلت إليفففه الدراسفففة

ي ل أمرا نادرا للغايةل وأضاف"

أعتقففد أنففه مجففرد جففرس "قففائال 

ي مثلمففا يكففون لففديك تففاري.. إنففلار

أسفففرق مفففن سفففرطان الثفففدق أو 

يجفففففب أن .. سفففففرطان القولفففففون

" .تتوخ  الحلر 

انتحففففار اآلبففففاء يففففدفع 
األبناء لتقليدهم

ا ي ل  صلتزدرشسايز ل
 
ي زإلا زأ زت

حاااجكزمحجولااايزأ ااايزش  شااااي ل زش
 
ت
الة 
ااااىز  ااااجعزأين  ي  خل اااا زش ةل

 
اااايزت ىض 

اايشعزالالاامز لمااجزئل ز
اايزأكبلاا زأوزاإلق   ل

  لز
 
مسزمىش زع زشآلخ
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أعلففففففففففففن علمففففففففففففاءل 

ات الثالثفففاءل أن تغييفففر

ل جينيفففة طفيففففة جفففرت

قبففففففل عففففففدة قففففففرونل 

حولفففففففففففت بكتيريفففففففففففا 

س مففن يرسففينيا بيسففتي

كفففائن دقيفففق متوسفففط 

الخطففففورة إلفففف  كففففائن 

.فتاك 
وتسفففففففففببت بكتريفففففففففا 

( سيرسففففينيا بيسففففتي)

ن فففي وبففاءين شرسففي

قل فففي التففاريي البشففر

األول هففففففو طففففففاعون 

قفرن جوستينيان في ال

السففففادس إبففففان حكففففم 

االمبراطففور البيزنطففي

جوسففففففتينل والثففففففاني 

المففففففففوت )طففففففففاعون 

.( األسفففففففففففففففففففففففففففففففود
وأجفففففففرم البفففففففاحثون 

تجففارب علفف  الفئففران

والجففففففففرلان لرصففففففففد 

التغيفففففففرات الجينيفففففففة 

الفتاكفففة التفففي طفففرأت 

.علفففف  هففففله البكتريففففا
ن واستخلص الباحثو

سفففففاللة قديمفففففة مفففففن 

البكتريفففففففففا ال تفففففففففزال 

موجفففودة ففففي العفففالمل 

وأدخلوهففففا فففففي جففففين 

يتسفففففبب ففففففي إلابفففففة 

جلطففففات الففففدمل فيمففففا 

أدت هففله العمليففة إلفف  

ارة إضافة قوة فتك جب

ففففي للبكتريفففا تسفففببت

.إصفففابة رئويفففة قاتلفففة
ووجفففد العلمفففاء أيضفففا 

أن طففففرة معينفففة مفففن 

نفففففس الجففففينل وهففففي 

طفففففرة موجففففودة فففففي 

ن السالالت الحديثفة مف

هفففله البكتريفففال مكنفففت

الجرثومة من 

االنتشففار داخففل جسففم 

اإلنسففففففان واختففففففراق 

ل الغدد الليمفاوية له

مثلمففففففا يحففففففد  فففففففي 

مففففففففرض الطففففففففاعون 

.الفففففففففففففففففففففففففففففففففففدبلي 
وقففففال ونففففدام الثففففيمل 

عففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففالم 

الميكروبيولوجيففففففففففففال 

بكليفففة طفففب شفففيكاغو 

ل ففففي جامعفففة ففففاينبر 

ر إن التقففففديرات تشففففي

إلففففففففف  أن طفففففففففاعون 

جوسفففتينيان أبفففاد مفففن

مليونففففا 50إلفففف  25

من البشرل فيمفا أهلفك

المففففففففوت )طففففففففاعون 

مليونففا 150( األسففود

.علففففففففففففف  األقفففففففففففففل 
تركفت"وأضاف الثفيم 

ا يرسففففففففيني)بكتيريفففففففا 

ها بصفففففمات( بيسففففتيس

ة الواضحة عل  مسير

. "الحضارة اإلنسانية
وقال إن من الصفعوبة

بمكان أن نعفرف علف 

وجففففففه الدقففففففة متفففففف  

ا أضففافت هففله البكتريفف

جففين الطففاعون الفتففاك

مفن المفرجؤ أن "لكن 

يكفففون للفففك قفففد حفففد  

1500منففل أكثففر مففن 

. "عفففام علففف  األقفففل
إنففففه أمففففر "وأضففففاف 

يجفففب ان نضفففعه ففففي 

الحسفففففففففبان ونحفففففففففن 

نففففففففففدرس البكتريففففففففففا 

األخففففففففرم المسففففففففببة 

األمفففففر ال . لألمفففففراض

يتطلففب سففوم حففدو  

تغيففففر بسففففيط ثففففم قففففد

نفاجأ علف  حفين غفرة

ة بجائحة عالمية جديفد

 . "من نوع ما

ن فتاكتغيرات بسيطة حولت بكتريا الطاعون لكائ
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