
ق�������دم م���ج���م���وع���ة م�����ن ط���ل���ب���ة امل������درس������ة ال���وط���ن���ي���ة 
للمهندسني الغابويني بسال وكلية العلوم بمراكش 
السماللية، ف��ي إط��ار ي��وم تحسيسي ودراس���ي نظم 
م���ؤخ���را، خ���الص���ات دراس���ات���ه���م وأب��ح��اث��ه��م امل��ن��ج��زة 
املناخ في  التكيف مع تغير  إط��ار مشروع بحث  في 
ه���ؤالء  وي��ن��ت��م��ي   .)GIREPSE( ت��ان��س��ي��ف��ت   ح����وض 
القارة  من  مختلفة  جنسيات  إل��ى  الباحثون  الطلبة 
البرنامج، صحبة  ه��ذا  في  إدماجهم  وت��م  اإلفريقية 
ط��ل��ب��ة م��غ��ارب��ة، ف��ي إط����ار ان��ف��ت��اح امل���ش���روع البحثي 
ت��دري��ب��ه��م  ع��ب��ر  األف����ارق����ة  ال��ط��ل��ب��ة  ع��ل��ى   )GIREPSE(
وت���ع���زي���ز ق���درات���ه���م ال��ع��ل��م��ي��ة وف���ت���ح آف�����اق ال��ت��واص��ل 

العلمي مع بلدانهم.
وق�����دم�����ت ه������ذه ال�����ع�����روض ض���م���ن أش�����غ�����ال ال���ي���وم 
للعلوم  امل��غ��رب��ي��ة  ال��ج��م��ع��ي��ة  ال����ذي نظمته  ال���دراس���ي 
للبيئة  ال���ج���ه���وي  امل���رص���د  م���ع  الجهوية بتنسيق 
وال���ت���ن���م���ي���ة امل���س���ت���دام���ة ب���ج���ه���ة م����راك����ش ت��ان��س��ي��ف��ت 
بتغير  املتعلقة  الجوانب  ملقاربة  وخصص  ال��ح��وز، 
ال��خ��دم��ات البيئية ف��ي حوض  امل��ن��اخ وال��دف��ع مقابل 

تانسيفت.
م��ش��روع  دراس����ة  تانسيفت منطقة  ح���وض  وي��ع��د 
املخاطر  إل��ى  بالنظر  مناسبا  اختيارا   )GIREPSE(
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ب���دأ اس��ت��ش��ع��اره��ا ف��ي ه���ذا امل��ج��ال 
خ����الل ال���س���ن���وات ال��ع��ش��ر امل���اض���ي���ة، م��م��ا ي��س��ت��وج��ب 
ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى امل���ي���اه وال���ب���ح���ث ع���ن س��ب��ل ل��س��ي��اس��ة 

إستراتيجية متكاملة.
تانسيفت  أنحاء ح��وض  ال��دراس��ة جميع  وتشمل 
ول���ك���ن م����ع ت���رك���ي���ز ال���ب���ح���ث ع���ل���ى ال����ح����وض ال��ف��رع��ي 
ألوري���ك���ا، ب��ه��دف ت��ط��وي��ر إج���اب���ات ف��ع��ال��ة ومنصفة 
املائي  النظام  وتحسني  املناخ،  تقليل مخاطر  بغية 

واإليكولوجي وتعزيز الخدمات البيئية.
وف������ي ه������ذا ال����س����ي����اق، ت����ح����دث ال����ط����ال����ب "م��ي��ل��ح��و 
موديست" )MELIHO Modeste( من البنني عن تطور 
اس��ت��خ��دام األراض����ي ف��ي ح���وض تانسيفت وع��وام��ل 
التغير والتأثر بتغير املناخ. و يرمي هذا البحث إلى 
تتبع تطور الغطاء النباتي في حوض تانسيفت بني 

عامي 1984 و2014. 
وك��ش��ف��ت ن��ت��ائ��ج دراس����ة ق��اب��ل��ي��ة ال��ت��ع��ري��ة أن 65٪ 
من حوض تانسيفت ذات قابلية عالية للتعرية إلى 
عالية ج��دا. ذل��ك أن ه��ذه املناطق تهم األراض���ي ذات 
االنحدار الشديد واملخصصة للزراعة أو للكأل والتي 
تتوفر على غطاء نباتي معشوشب أو متدهور، كما 
يتم الحرث في أراضي منحدرة وذات شكل سطحي 
أق���ل ص��الب��ة. وت��ب��ني ن��ت��ائ��ج ال��ت��أث��ر بتغير امل��ن��اخ أن 
٪98 من املساحة اإلجمالية لحوض تانسيفت حاليا 
ت��ع��ان��ي م��ن ال��ه��ش��اش��ة إل���ى ه��ش��اش��ة أش���د أمام تغير 

املناخ مع ٪2 فقط من الهشاشة املنخفضة. 
ال��ت��غ��ي��ر ف���ي اس���ت���خ���دام األراض�������ي وت���أث���ي���ر ضبط 
الفيضانات في حوض أوريكا، كان موضوع دراسة 
ال��ط��ال��ب امل��غ��رب��ي رض���ا ري��ح��ان وال��ت��ي ت��ع��د تقييما 
حوض  ف��ي  النباتي  الغطاء  لديناميات  موضوعيا 
ل��ل��ح��وض  ال��ه��ي��درول��وج��ي  أوري����ك����ا، ون��م��ذج��ة األداء 
املائي، مع تسليط الضوء على العالقة بني استخدام 
للحوض. وتظهر  الهيدرولوجي   والعمل  األراض��ي 
الغابوي  الغطاء  ال��دراس��ة انخفاضا في  نتائج ه��ذه 
خالل الفترة املتراوحة بني  1984 إلى 2000. وخالل 
الفترة مابني 2000 إلى 2014، حدثت إعادة بناء النظم 
في  قدرها 21.28٪  بزيادة  الطبيعية،  اإليكولوجية 
نتائج  املائي.  وأظهرت  بالحوض  الغابوي  الغطاء 
 HEC –" برنامج  بواسطة  الهيدرولوجية  النمذجة 
HMS" أن استخدام األراض��ي له تأثير إيجابي على 

ضبط الفيضانات على مستوى منطقة الدراسة.
وم�����ن ج��ه��ت��ه ت����ن����اول ال���ط���ال���ب "أف�������و  س���ط���ي���ف���ان " 
النباتات  تقييم حالة  الطوغو  من   )AFFO Stéfane(
النهرية ودورها في استقرار ضفاف األنهار. وتمكن 
النهرية، من خالل خصائصها وبفعالية،  النباتات 
من مكافحة آثار هذه الفيضانات. وقد حددت دراسة 
تقييم  وأج���ري  النباتية.  مجموعات  أرب��ع  النباتات 
النهرية في 34 محطة ألخذ العينات  البيئة  لجودة 

 ."QBR" من خالل مؤشر الجودة
أم�����ا ال���ط���ال���ب "ه������ون������دود  دج����دج����وه����و  ج��ل��ي��ان" 
ال���ب���ن���ني،  م����ن   ،)HOUNDODE DjidjohoJulien(
ف��اس��ت��ع��رض ج��ان��ب امل��س��اه��م��ة ف���ي ت��ق��ي��ي��م إع�����دادات 
السيطرة على تآكل التربة بالحوض املائي أوريكا، 
إل��ى تقييم تأثير  ال��دراس��ة  تانسيفت. وت��ه��دف ه��ذه 
ه����ذه اإلع��������دادات ع��ل��ى ال��ت��دف��ق��ات امل��ائ��ي��ة ب��ال��ح��وض 
التقوية ضد مخاطر  أشغال  فعالية  املائي، وتقدير 
ال��س��ي��ول. وق���د ث��ب��ت أن ه���ذه اإلع�����دادات ق��د قللت من 
تدفق املياه بنسبة ٪12. كما تم تقييم فعالية هياكل 
الحماية من خالل تحليل أنواع مختلفة من عتبات 

التنقيب في أربعة أحواض في أوريكا.
وأثبت فحص جانب من الوديان أن هذه الهياكل 
لعبت دور ت��راك��م ال���رواس���ب. وي��ق��در ال��ت��ده��ور ال��ذي 
يخلفه الطمي على مستوى العتبات في هذه املنطقة 
ب��ح��وال��ي 15 ط���ن  ف��ي ه��ك��ت��ار ف��ي س��ن��ة. وف��ض��ال عن  
رسو هذه الرواسب، فهي إما مستقرة عبر النباتات 

أو ذات قيمة من قبل املزارعني.

وع��م��ل ال��ط��ال��ب "ج��ي��ن��ي رف���ان���ي���زودز ان��ك��اب��س��ول��و" 
من   )Jenny-Revany ZUEDZANG ABESSOLO(
ال���غ���اب���ون، ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م أث���ر األن��ش��ط��ة ال��ب��ش��ري��ة على  
ج���ودة امل��ي��اه ف��ي ن��ه��ر أوري��ك��ا وال��ت��ن��وع البيولوجي 
بأعماق البحار. وتتناول  هذه الدراسة  جانب تأثير 
املزاولة في كل من "أوري��ك��ا"و "أوكايمدن"،  األنشطة 
والتي تتجلى في الزراعة وتربية املواشي والسياحة 
على األودي���ة وخ��اص��ة م��ن خ��الل تصريف النفايات 
الصلبة وال��ص��رف ال��ص��ح��ي وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ل��وث��ات. 
وق��د زادت ه��ذه الضغوط في اآلون��ة األخ��ي��رة بسبب 
ت��أث��ي��ر ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ )ع����دم ان��ت��ظ��ام ه��ط��ول األم���ط���ار، 

والفيضانات، والتبخر(.
ك��م��ا ق��دم��ت ال���دراس���ة تحليال إلي��ك��ول��وج��ي��ة امل��ي��اه 
السطحية حيث تشير النتائج األولية إلى مزيد من 
ت��ده��ور ج���ودة امل��ي��اه ف��ي أوك��اي��م��دن م��ن خ��الل تزايد 
األنشطة البشرية بشكل واضح في أوريكا. وأظهرت 
النتائج األولية أن السالمة البيئية معرضة للخطر 
بشكل كبير ف��ي  ال���وادي م��ع زي���ادة ف��ي تركيز امل��واد 

الضارة املحتملة.
إمكانات  أوري��ك��ا  ل���وادي  الطبيعي  املشهد  وي��وف��ر 
م��ه��م��ة ل��ت��ط��وي��ر ال���س���ي���اح���ة ال���ب���ي���ئ���ي���ة. م���ح���ور ش��ك��ل 
أرضية بحث الطالب "رامارو لفي حسينة تسيلفينا  
جزيرة  م��ن   )RAMAROLAFY Hasina Tsilavina("
للمشهد  ت��ح��ل��ي��ال  ال��ب��ح��ث  ه���ذا  مدغشقر. ويتناول 
نوعي   وتقييم  تصنيف  إنشاء  وتحديدا  الطبيعي، 
للمناظر الطبيعية في حوض أوريكا الذي يحتوي 
ع��ل��ى س��ل��س��ل��ة م���ن امل��ن��اظ��ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���رائ���ع���ة. وق��د 
اس��ت��خ��دم��ت، خ���الل ال���دراس���ة، ط��اق��ة تقييم م��م��ي��زات 
الجوانب البصرية للمشهد، مع األخذ بعني االعتبار 
لتقييم  والنفسية  والجمالية  الفيزيائية  ال��ع��وام��ل 
مشهد املناظر الطبيعية في حوض أوريكا. وقسمت 
متجانسة  ك��وح��دات  ب��داي��ة  عليها  املحصل  النتائج 
إل��ى 10 ف��ئ��ات. وق��د ت��م تحديد ث��الث وح���دات ملناظر 
ط��ب��ي��ع��ي��ة ت��ت��م��ث��ل ف���ي امل��ن��اظ��ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وامل��ن��اظ��ر 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ش��ب��ه ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وامل���ن���اظ���ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

القروية.
من جهته، تناول الطالب عمر املالكي نفس املحور 
ل��وادي  الطبيعي  املشهد  ليدرس  زاوي��ة مختلفة  من 
أوري���ك���ا وإم��ك��ان��ي��ة تنمية ال��س��ي��اح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة. حيث 
رك��زت دراس��ت��ه على تقييم ج��ودة الترفيه باملنطقة، 
وتحديد مكانة وع��دد ال���زوار، وم��دى تعرض البنية 
التحتية وآث����ار ه���ذه األن��ش��ط��ة ع��ل��ى ال��وس��ط امل��ادي��ة 

واالجتماعي واالقتصادي.
ال��دراس��ة أن وادي اوريكا لديه  وتفيد نتائج ه��ذه 
السياحية، منها حوالي 135  املنشآت  مجموعة من 
وح���دة م��ن  ف��ن��ادق وب��ي��وت إي���واء وق��ص��ب��ات، وشقق 
لدى  كما  مبيت.  ليلة   68137 ح��وال��ي  تقدم  لإليجار 
وادي أوريكا أيضا 201 من املطاعم. ويشهد الوادي 
إقباال كبيرا خصوصا في فصلي الربيع والصيف. 
م��م��ا ي��ن��ع��ك��س س��ل��ب��ا ع��ل��ى وض���ع امل������وارد الطبيعية 

للوادي بفعل كثرة املقذوفات الصلبة والسائلة.
ومع ذل��ك، يساهم ال��زوار من خالل نفقاتهم أثناء 
إقامتهم في الوادي في تحقيق التنمية البيئية لهذا 
املوقع. ذلك أن خدمة املطاعم هي املستفيد األكبر من 
هذا النشاط الترفيهي ب�٪32 من النفقات التي تدفع 
من قبل الزوار، متبوعة بمشتريات املنتجات املحلية 

ب�٪16 باإلضافة إلى الخدمات األخرى.
وع��ال��ج ال��ط��ال��ب امل��غ��رب��ي محمد ال��ب��وزي��ان��ي خالل 
البيئية  ف��رص وم��ع��وق��ات  تنمية السياحة  دراس��ت��ه 
في املنتزه الوطني توبقال. وتهدف هذه الدراسة إلى 
ك��أداة فعالة لتنمية  الفرص واملعوقات  تحديد هذه 

املنطقة املحمية لتوبقال. ويبدو من هذه الدراسة أن 
التحتية  البنيات  منتزه توبقال يستفيد من بعض 
ال��س��ي��اح��ي��ة، س�����واء م���ن ح��ي��ث اإلق����ام����ة وم����ن م��راف��ق 
الخدمات مع التركيز على املنطقة املحيطة. ويظهر 
للزوار  املنتزه يقدم  أن  تحليل اإلمكانات واملقومات 
البيئية.  السياحة  املنتجات  م��ن  متنوعة  مجموعة 
وت��ب��ق��ى ري��اض��ة امل��ش��ي ال��ن��ش��اط األب����رز ف��ي املنطقة، 
يجذب املشاة من عدة جنسيات خصوصا األوروبني. 
ول����إلش����ارة ف��م��ع��ظ��م ال����رح����الت  ال��س��ي��اح��ي��ة امل��ن��ظ��م��ة 
إل���ى امل��ن��ت��زه م��ح��ت��ك��رة م��ن ق��ب��ل ف��اع��ل��ني خ��ارج��ني عن 
املنطقة مع مردود اقتصادي منخفض على السكان 
املحليني. باإلضافة إلى ذل��ك، ال ينظر إلى مساهمة 
إيجابي. وعليه  املنتزه بشكل  املحافظة على  نشاط 
أوص������ى ب���ذل���ك م��خ��ت��ل��ف ال���ف���اع���ل���ني  امل��ع��ن��ي��ني ب��ع��دة 
السياحة  ملمارسة  أفضل  لتوجيه  وأفكار  مقترحات 

البيئية في املنطقة.
وتناولت الطالبة املغربية سارة بوعرايس خالل 
بحثها دور الجهات الفاعلة ورهانات املحافظة على 
املوارد الطبيعية في حوض أوريكا. وتركز دراستها 
ع��ل��ى ت��ح��ل��ي��ل ال���ج���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ع��ب��ر م���ح���اول���ة فهم 

السكان،  الفاعلني واألدوار واهتمامات  التفاعل بني 
ومعرفة استخدامات املياه، واملوارد الحية، والتفاعل 
بني املكونات املختلفة للنظام ككل. من خالل تحليل 
ال��ق��وة بينهم وب��ني درج��ة  الجهات املعنية وع��الق��ات 
م��ش��ارك��ت��ه��م. ح��ي��ث ت��م تسليط ال��ض��وء ع��ل��ى العديد 
الفاعلة. ويتميز هذا الصنف ع��ادة من  من الجهات 
التحالفات وصراعات  من  محدودة  قبل مجموعات 
االس���ت���خ���دام أو امل��س��ت��خ��دم��ني امل��ح��ت��م��ل��ني. ك���م���ا  أن 
النمو السكاني املرتبط  بالفقر املحلي، وبإمكانات 
زراعية منخفضة، وتغير في نمط الحياة أو تطور 
للتغيير تحفز  ق��وات  السياحية، جلها  في األنشطة 
امل��وارد في الحوض. إذ  الضغوط املهددة الستدامة 

تتفاقم هذه الضغوط في سياق تغير املناخ.
أوري��ك��ا  ج��م��اع��ة  محماد أكنسوس رئيس  وأث��ن��ى 
ع��ل��ى ع��م��ل امل��ش��روع البحثي وف��ع��ال��ي��ات��ه ال��ت��ي تهتم 
ب���ح���وض أوري����ك����ا وم��ن��ت��زه��ه ال���وط���ن���ي. م��ش��ي��را إل��ى 
م��س��اه��م��ة ال��ج��م��اع��ة ف���ي ت��أه��ي��ل امل��ن��ط��ق��ة ب��ي��ئ��ي��ا من 
خالل زرع 5000 شجرة أرز بحوض اوريكا من قبل 

الجماعة وجمعية محلية. 
وأف��اد أكنسوس أن جماعة اوري��ك��ا تتطلع، خالل 

اإلقليمية  امل��ص��ال��ح  م��ع  وبتنسيق  ال��ق��ادم��ة،  ال��س��ن��ة 
ل��ل��م��ي��اه وال���غ���اب���ات ب��امل��ن��ط��ق��ة ل��غ��رس م��ل��ي��ون ش��ج��رة 

بحوض أوريكا على مساحة 500 هكتار.
استضافة  ف��ي  رغبته  ع��ن  الجماعة  رئ��ي��س  وع��ب��ر 
الجمعية املغربية للعلوم الجهوية )AMSR(  حاملة 
امل��ي��اه.  م��ص��ادر  ع��ن  البيئة والبحث  م��ش��روع حماية 
وأكد على أن الحوز هو خزان تانسيفت الذي يزود 
املناطق املجاورة باملياه وعليه فحماية هذا الحوض 
نهج  مع  بحمايته  االهتمام  ويجب  املائي ضرورية 

مقاربة التتبع واملراقبة والصيانة .
رئيس جماعة ستي  الهاشمي  أي��ت  وعبر محمد 
فاضمة عن أهمية الدراسات املتناولة وطالب بتقييم 
ال��واق��ع،  القادمة على أرض  السنة  العمل خ��الل  ه��ذا 
الدراسات تستوجب  تناولتها  أفكار وحلول  فهناك 
ال��ت��ط��ب��ي��ق م���ع وج�����ود االع���ت���م���ادات امل���ال���ي���ة، يضيف 
رئ���ي���س ال��ج��م��اع��ة، خ��ص��وص��ا وأن امل��ن��ط��ق��ة م��ت��أث��رة 
في  جماعة  كرئيس  رغبته  وأب��دى  التلوث.  بعوامل 
ال���ت���وص���ل ب���ه���ذه ال�����دراس�����ات ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى أرض 
ال��واق��ع. ون��اش��د ب��إن��ج��از دراس���ة ف��ي م��ج��ال القوانني 
متأقلمة م��ع خ��ص��وص��ي��ات امل��ن��ط��ق��ة ل��ك��ون ال��ق��وان��ني 
الحالية ال تناسب املجال الجبلي الذي يميز املنطقة.
م��ش��ارك��ا من  م��ش��ارك��ة  70  ي��ش��ار أن امللتقى شهد 
ال��ح��ك��وم��ي��ة بجهة  امل��ؤس��س��ات وال��ق��ط��اع��ات  مختلف 
مراكش وممثلي عماالت  مراكش والحوز  شيشاوة 
رؤس��اء  وخصوصا  املنتخبني  والصويرة،  وبعض 
جماعة كمل من أوريكة و ستي فاظمة. كما  أطر هذه 
البحوث مجموعة من الدكاترة األكفاء كل من قبيل 
األساتذة  أحمد أوهمو و زين العابدين عبد النبي 
وإبراهيم مدود واملسولي محمد واليعقوبي محمد 
وم��ص��ط��ف��ى األم���ران���ي وس��ع��ي��د ال��ح��س��اي��ن��ي ومحمد 
وعبد  بنيس  الهادي  وعبد  بهناسي  صابر، محمد 

اللطيف الخطابي. 
امل��ن��اخ  ال��ت��ك��ي��ف م��ع تغير  يذكر أن م��ش��روع ب��ح��ث 
ال��ذي سيستمر   ،)GIREPSE( تانسيفت  ح��وض  ف��ي 
الجمعية  تنسقه   ،)2017-2014( س��ن��وات  ث��الث  مل��دة 
مع  الجهوية )AMSR( بشراكة  ل��ل��ع��ل��وم  امل��غ��رب��ي��ة 
جامعة القاضي عياض واملدرسة الوطنية الغابوية 
الجوية  ل��ألرص��اد  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��دي��ري��ة  للمهندسني 
وامل����رص����د ال���ج���ه���وي ل��ل��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة 
للتهيئة  الوطني  واملعهد  تانسيفت  م��راك��ش  بجهة 
يتناول  ثم جامعة مونكتون بكندا. وهو  والتعمير 
ال��ق��ض��اي��ا امل��ع��ق��دة وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��ظ��م االج��ت��م��اع��ي��ة 
بغية  وذل��ك  وتفاعالتها،  والطبيعية  واالق��ت��ص��ادي��ة 
النهوض بسياسة اإلدارة املتكاملة للمياه مع األخذ 
في االعتبار جميع القوى الداعمة للتغيير، الداخلية 
وال���خ���ارج���ي���ة، ح��ي��ث س��ي��س��ت��ف��ي��د ه����ذا امل����ش����روع من 

الحوار الشامل بني املعنيني بالقطاع.

ت��ع��ان��ي س��اك��ن��ة م��دي��ن��ة الحسيمة ج���راء ت��ردي 
ح���ال���ة ال���ط���رق ب����امل����دار ال���ح���ض���ري وه����ي وض��ع��ي��ة 

عمرت لسنني طويلة. 
ب���أن الشبكة  امل��ح��ل��ي،  ب��ال��ش��أن  وأف����اد مهتمون 
رغم  الحفر،  وتملؤها  الشقوق  تنخرها  الطرقية 
شكايات السكان للجهات املسؤولة وعلى رأسها 
املجلس البلدي للحسيمة قصد التدخل إلصالح 
ساكنا  تحرك  لم  فإنها  املهترئة،  الطرقية  البنية 
لتظل ال��س��اك��ن��ة ت��ت��ج��رع ل��وح��ده��ا م����رارة امل��ع��ان��اة 
مختلفة  تداعيات  عنه  ينتج  الشيء  والتهميش، 
كتهالك هياكل سياراتهم وتطاير الغبار واألتربة 
ال��ت��ي تتحول  بسبب ال��ط��رق وال���ش���وارع ال��ردي��ئ��ة 
لبرك للمياه خالل فصل الشتاء، وملصدر لتلوث 

الهواء خالل الصيف .

وت���اب���ع���ت ه�����ذه امل�����ص�����ادر، أن ال���س���ك���ان وب��ع��د 
أن أع���ي���اه���م ان���ت���ظ���ار ت���دخ���ل امل���ج���ل���س ال��ج��م��اع��ي 
قاموا  ال��ع��وج��اء،  أفسدته سياستهم  م��ا  إلص��الح 
بجمع األموال الالزمة وعمدوا لتبليط أجزاء من 
شوارع بعض األحياء، إال أن هذه اإلصالحات لم 
تستمر بفعل عوامل التعرية التي نخرت مجددا 
ه���ذه ال���ش���وارع واألزق�����ة، م��ش��ي��رة ف��ي ه���ذا ال��ص��دد 
إل����ى االزدواج����ي����ة ف���ي ال��ت��ع��ام��ل م���ن ق��ب��ل امل��ج��ل��س 
ش��وارع  وتزفيت  بتعبيد  ل��ه  يسمح  مما  البلدي، 
ال��ح��ض��ري��ة للحسيمة  ال��ج��م��اع��ة  ب���ح���دود  ت���وج���د 
ب���"ت��س��اس��ن��ت" ألن��ه��ا ت��س��ي��ل ل��ع��اب م��اف��ي��ا ال��ع��ق��ار، 
وكذلك أحياء بعض النافذين من أعضاء املجلس، 
وي��ت��رك األح��ي��اء الشعبية، وأح��ي��اء م��ن ال ص��وت 

يدافع عنهم عرضة لإلهمال والالمباالة.

تعرف زنقة املهندس املعروفة لدى ساكنة 
مدينة تيفلت بالحركية وال��رواج االقتصادي 
خالل شهر رمضان حالة من االنفالت األمني  
ق��ب��ي��ل آذان امل����غ����رب، ح��ي��ث ال���وض���ع���ي���ة  ب��ه��ذا 
ال���س���وق ت��ت��س��م  ب���امل���ش���اداة ال��ك��الم��ي��ة وت��ب��ادل 
ال����س����ب وال����ش����ت����م وح����ت����ى ال�����ض�����رب وال����ج����رح 
منعدمي  بني  البيضاء،  األسلحة  باستعمال 

الضمير. 
التيفلتي يجد حرجا  املواطن  فلقد أصبح 
امل��ذك��ورة رفقة أوالده،  الزنقة  إل��ى  في التوجه 
ت��ف��ادي��ا ل��إلح��راج وخ��وف��ا م��ن ال��وق��وع ضحية 

هذه السلوكات غير املسؤولة. 
وط���ال���ب م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ب��اع��ة وامل��واط��ن��ني 
امل����س����ؤول����ني امل���ح���ل���ي���ني ب���ت���وف���ي���ر األم������ن وذل����ك 
ب��ت��ن��ظ��ي��م دوري����������ات أم����ن����ي����ة  ت���ش���ع���ر امل����واط����ن 
ب��ال��ط��م��أن��ي��ن��ة واآلم�����ان وه���و ي��ل��ج ه���ذا امل��ك��ان، 
ال�������ذي ش���ب���ه���ه ال���ب���ع���ض ب���ال���غ���اب���ة امل���وح���ش���ة، 
خ��ص��وص��ا ان���ه ي��ع��ج ب��امل��ج��رم��ني وال��ل��ص��وص 
وذوي ال��س��واب��ق ال��ع��دل��ي��ة ال���ذي���ن ي��ت��رص��دون 
امل��واط��ن��ني م��ن أج��ل سلبهم م��ا بحوزتهم من 

نقود أو هواتف نقالة.
ب����اإلض����اف����ة إل������ى ان�����ع�����دام األم�������ن ب���ال���زق���اق 
امل��ذك��ور، ف��ان اح��ت��الل امل��ل��ك العمومي، أصبح 
ال ي���ط���اق ف����ي زن���ق���ة امل���ه���ن���دس ح���ي���ث أص��ب��ح 
السمك  بائعي  خصوصا  امل��ت��ج��ول��ون  ال��ب��اع��ة 
ال��ش��ارع كله دون ترك  وال��خ��ض��روات يحتلون 
مكان يمر منه حتى الراجلني، باإلضافة إلى 
عرقلة السير، هناك الروائح الكريهة املنبعثة 
من مخلفات السمك واملياه التي تستعمل في 

غسله وتنقيته. 
ولقد عبر مجموعة من التجار، عن تذمرهم 
الوضعية  م��ع  املحلية  السلطات  تساهل  م��ن 
ب�����ه�����ذا ال�����س�����وق ح����ي����ث ال�����ب�����اب م����ف����ت����وح ع��ل��ى 
مهددين  رق��ي��ب،  أو  حسيب  دون  م��ص��راع��ي��ه، 
ب��ت��ن��ظ��ي��م وق���ف���ات اح��ت��ج��اج��ي��ة، ل���رف���ع ال��ض��رر 
ع��ن��ه��م. وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، أف����اد أح���د ال��ت��ج��ار 
ب��ض��رورة إج���راء مقابلة م��ع عامل اإلقليم من 
ق��ب��ل ال��ن��ق��اب��ة ال���ت���ي ت��م��ث��ل��ه��م، وذل�����ك م���ن أج��ل 
من  بالتدخل  ومطالبته  ال��ص��ورة  ف��ي  وضعه 
أج���ل رف���ع ال���ض���رر ع��ن��ه��م وع���ن ال��س��اك��ن��ة ال��ت��ي 

تقصد هذا السوق الشعبي من أجل التبضع، 
وذلك على غرار ما قامت به السلطات املحلية 
ب���رئ���اس���ة ع���ام���ل اإلق���ل���ي���م م����ن ت���ح���ري���ر ل��ل��م��ل��ك 
لقيت  وال��ت��ي  الخميسات،  بمدينة  العمومي 
حد  على  والساكنة  ال��ت��ج��ار  ل��دى  استحسانا 

السواء.
ول����إلش����ارة، ف��اح��ت��الل امل��ل��ك ال��ع��م��وم��ي بلغ 
أق��ص��ى ال���ح���دود، ف��ب��ع��د ص���الة ال��ع��ص��ر يصل 
ال��دالح والبطيخ إلى الطريق الوطنية  بائعي 
التي تمر من وسط مدينة تيفلت، وفي بعض 

األحيان يعرقلون حركة املرور، 
إل��ى ذلك  أن نبهت  اليوم  لبيان  ولقد سبق 

ودقت ناقوس الخطر بخصوص هذا املشكل، 
لكن ذل��ك لم يكن له من رج��ع ص��دى من طرف 
امل��س��ؤول��ني، ب��ل ت��ف��اق��م ال��وض��ع أك��ث��ر م��م��ا ك��ان 

عليه سابقا.
وباإلضافة إلى ما سلف فاملواد املعروضة 
أي���ة مراقبة  امل���ذك���ور، ال ت��ع��رف  للبيع ب��امل��ك��ان 
التي تعتبر م��ادة حيوية وسريعة  فاألسماك 
التلف تعرض في صناديق غير نظيفة، مما 
يعرضها للتعفن، أما املواد الغذائية األخرى 
معرضة  فهي  وحلويات،  وعصائر  تمور  من 
تاريخ  الوثوق في  والذباب وال يمكن  للغبار 

صالحيتها.
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تضامن 
ت����ن����ظ����م م�����ؤس�����س�����ة )ل������ي������دك( 
الثالثة  ال��دورة  الرعاية،  ألعمال 
ل��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ض���ام���ن "رم����ض����ان 
ال����ت����ض����ام����ن"  وذل�������ك ب��م��ن��اس��ب��ة 

شهر رمضان األبرك. 
وأوض���������ح ب������الغ ل��ل��م��ؤس��س��ة 
أن ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ت�����روم ت��ق��دي��م 
م����س����اع����دات م����ن م�������واد غ���ذائ���ي���ة 
وخاصة  املعوزين،  لألشخاص 
وذوي  وامل������س������ن������ني  األرام������������������ل 
االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة. وأش���ار 
إل����ى أن امل��ؤس��س��ة س��ت��ق��دم، في 
إط��������ار ب���رن���ام���ج���ه���ا ف�����ي م���ج���ال 
س��ل��ة   530 ال�������ق�������رب،  ت����ض����ام����ن 
ت����م����وي����ن ت����ض����م م��������واد غ���ذائ���ي���ة 
أساسية )دقيق، وسكر، وزيت، 
وشاي، وحليب، وتمر، وعسل( 
ل�����ف�����ائ�����دة ال�����ف�����ئ�����ات امل����ح����ت����اج����ة. 
توزيع  عملية  م��ن  وستستفيد 
ه��ذه امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة، ال��ت��ي تتم 
املغربية  )املؤسسة  مع  بشراكة 
والتنمية(،  وامل���ب���ادرة  للشباب 
وجمعية الوفاق الدار البيضاء 
ف���ض���اء نقطة  أن���ف���ا وج��م��ع��ي��ة   -
انطالق، أسر معوزة من ساكنة 
عدة أحياء بالدار البيضاء. من 
التعاونيات  ستتلقى  جهتها، 
مواكبة  من  املستفيدة  الغذائية 
ج��م��ع��ي��ة ف��ض��اء ن��ق��ط��ة ان��ط��الق��ة 
ودع�����م م��ؤس��س��ة ل���ي���دك ألع��م��ال 
ال��رع��اي��ة، ه��ب��ة ع��ب��ارة ع��ن م��واد 
غ���ذائ���ي���ة س��ت��س��ت��ع��م��ل��ه��ا إلع����داد 
ال���ح���ل���وي���ات ب���ه���دف ت��س��وي��ق��ه��ا 
خ���الل ش��ه��ر رم���ض���ان. وت��ش��ارك 
الرعاية  ألع��م��ال  ل��ي��دك  مؤسسة 
ف�����ي ع���م���ل ت���ض���ام���ن���ي آخ������ر م��ن 
خ��������الل دع��������م ع����م����ل����ي����ة  "ف����ط����ور 
ال�����ق�����ل�����ب" امل����ن����ظ����م����ة م�������ن ط�����رف 
امل��غ��رب،  جمعية ش��م��س أط��ف��ال 
وج��ب��ة  و800   ب���أل���ف  وت���ت���ك���ف���ل 
إفطار موجهة لنزالء املستشفى 
ال����ج����ام����ع����ي اب�������ن رش�������د ب����ال����دار 
وإلنجاح  وملرافقيهم.  البيضاء 
تعتمد  ال��ع��م��ل��ي��ات،  ه���ذه  جميع 
البشرية  امل���وارد  على  املؤسسة 
لشركة )ليدك(، خاصة في إطار 
ب���رن���ام���ج���ه���ا ل���ل���ت���دخ���ل امل��ت��ع��ل��ق 
ملتعاوني  املجتمعي  ب���"االل��ت��زام 

املقاولة".

ايقاف 
أوق������ف������ت ع����ن����اص����ر ال���ش���رط���ة 
القضائية، مؤخرا، بدوار أوالد 
س��ل��ي��م��ان ب��ال��ج��م��اع��ة ال���ق���روي���ة 
سوق  ببلدية  ب��ورح��م��ون  أوالد 
ب��إق��ل��ي��م  ال���ن���م���ة  أوالد  ال���س���ب���ت 
ال���ف���ق���ي���ه ب�����ن ص�����ال�����ح، ش��خ��ص��ا 
م���ت���ه���م���ا ب�����االت�����ج�����ار وت�����روي�����ج 

املخدرات.
وح���س���ب م���ص���در أم���ن���ي، ف��إن 
ع���ن���اص���ر ال����ش����رط����ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
ت���م���ك���ن���ت م������ن إي������ق������اف امل���ت���ه���م، 
ال��������ص��������ادرة ف������ي ح����ق����ه م����ذك����رة 
ب��ح��ث وط��ن��ي��ة ف���ي االت���ج���ار في 
املخدرات، وذلك بعد التحريات 
ال���ت���ي ق��ام��ت��ه��ا ل��ت��ح��دي��د امل���ك���ان 
الذي ينشط فيه الظنني لترويج 

املخدرات . 
وأش�����ار امل���ص���در ن��ف��س��ه، إل��ى 
أنه خالل هذه العملية تم حجز 
س��ب��ع��ة ك��ي��ل��وغ��رام��ات م���ن م���ادة 
ال��ه��ن��دي و90  غ��رام��ا من  القنب 
م��خ��در ال��ش��ي��را، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
80 غراما من مادة التبغ "طابا" 
وم���ب���ل���غ م����ال����ي م����ه����م، م��ض��ي��ف��ا 
أن���ه ت���م ت��ق��دي��م ال��ظ��ن��ني ل��ل��ع��دال��ة 
ب��ت��ه��م��ة االت���ج���ار ف���ي امل���خ���درات 

وترويجها.

مصادقة
ص������ادق امل���ج���ل���س ال��ج��م��اع��ي 
ل�����ت�����ازة ف�����ي دورت����������ه ال����ع����ادي����ة، 
االثنني، على عدد من اتفاقيات 
التنموية  وامل���ش���اري���ع  ال��ش��راك��ة 
ب��م��دي��ن��ة ت������ازة. وه���ك���ذا ص���ادق 
امل��ج��ل��س ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ش��راك��ة 
م��ن أج���ل تهيئة ف��ض��اء ت��ج��اري 
بحي  املتجولني  الباعة  لفائدة 
ال��ق��دس وع��ل��ى م��ش��روع اتفاقية 
الحضرية  الجماعة  بني  شراكة 
ل�����ت�����ازة وال�����وك�����ال�����ة ال���ح���ض���ري���ة 
لتازة واملجلس الجهوي لهيئة 
للمنطقة  املعماريني  املهندسني 
ال����وس����ط����ى ال����ش����م����ال����ي����ة ب���ف���اس 
متعلقة بإنجاز ميثاق الهندسة 
املعمارية ملدينة تازة، وكذا على 
مقترح اللجنة اإلدارية للتقويم 
امل����ت����ع����ل����ق ب����ت����ح����دي����د ال����س����وم����ة 
ال����ك����رائ����ي����ة ل���ل���م���ح���ل ال���ج���م���اع���ي 
الجملة  س��وق  ب��م��ح��اذاة  الكائن 
لفائدة  وال��ف��واك��ه  الخضر  لبيع 

شركة " فواكه تازة سفت".

مسابقات
ف���ي إط�����ار أن��ش��ط��ت��ه ال��دي��ن��ي��ة 
املحلي  العلمي  امل��ج��ل��س  ينظم 
إلق���ل���ي���م ال���ن���واص���ر س��ل��س��ل��ة م��ن 
امل��س��اب��ق��ات ف��ي ح��ف��ظ وت��ج��وي��د 
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م، وذل���ك بتنسيق 
املجتمع  م��ك��ون��ات  مختلف  م��ع 
امل�������دن�������ي امل������ح������ل������ي. وي����ت����وخ����ى 
املنظمون من وراء هذه املبادرة، 
متم  إل��ى  فعالياتها  املتواصلة 
ش���ه���ر رم����ض����ان األب�������رك ت��ح��ف��ي��ز 
ال��ن��شء ب��األس��اس على العناية 
ب��ك��ت��اب ال���ل���ه ق������راءة وت��ح��ف��ي��ظ��ا 
وت��رت��ي��ال وت���ج���وي���دا. وت��ن��خ��رط 
ف��ي تنظيم ه���ذه امل��س��اب��ق��ات كل 
للتنمية  ال���رض���ى  ج��م��ع��ي��ة  م���ن 
ب����امل����ك����ان����س����ة، وج����م����ع����ي����ة ف��ج��ر 
ال����رح����م����ة وج���م���ع���ي���ة ال���ح���ام���ي���ة 
وجمعية  االجتماعية،  لألعمال 
ال���س���الم ل��ل��ت��ض��ام��ن وال��ت��ن��م��ي��ة، 
وج����م����ع����ي����ة امل�������������ودة ل���ل���ت���ن���م���ي���ة 
االج������ت������م������اع������ي������ة ال������ض������راب������ن������ة. 
وس������ت������ت������وج ه���������ذه ال����ت����ظ����اه����رة 
ال����ع����ل����م����ي����ة ب������ت������وزي������ع ج�����وائ�����ز 
فضال  املتبارين  على  تحفيزية 
عن جوائز التميز التي ستكون 

من نصيب الفائزين األوائل.

تعززت البنيات التحتية األساسية بمدينة بني ادرار )عمالة وجدة أنكاد(، بإنجاز مشروع مندمج 
ومتكامل يهم التطهير السائل باملدينة بكلفة مالية ناهزت 62,4 مليون درهم. ويندرج هذا املشروع 
في إطار برنامج التأهيل الحضري ودعم البنيات التحتية لبني ادرار، وتضمن إنجاز مجموعة من 
األشغال الخاصة بترميم وتوسيع شبكة التطهير السائل على طول 17 كلم، وشبكة مياه األمطار 
على طول 5،4 كلم، إضافة إلى إنشاء محطة للضخ وما يفوق 700 وحدة من اإليصاالت. وستتوفر 
العادمة بواسطة األح��واض الطبيعية تمتد  املدينة بفضل هذا املشروع على محطة ملعالجة املياه 
على مساحة 12 هكتار بطاقة 852 متر مكعب، حيث ستستعمل بعد معالجتها في سقي األراضي 
الفالحية، باإلضافة إلى مساهمتها في تعزيز التنمية املستدامة للمدينة والرقي بمجاليها البيئي. 
وقد تم إنجاز هذا املشروع بمساهمة كل من املديرية العامة للجماعات املحلية )9،21 مليون درهم(، 
واملكتب الوطني للكهرباء وامل��اء الصالح للشرب )20 مليون دره��م(، ووزارة الطاقة واملعادن واملاء 

والبيئة )5،5 مليون درهم(، ووكالة تنمية عمالة وأقاليم الجهة الشرقية )15 مليون درهم( .

يعيش سكان حي الفالح، خاصة أولئك املتواجدين 
بالزنقة 1 وبكل الزوايا املحاذية إلقامة الحياني حالة 

من العزلة بعد تفشي ظاهرة  احتالل امللك العام .
ام��ت��ع��اض وغ��ض��ب ي��ك��اد ي��ت��ط��ور إل���ى ش��ج��ار يومي 
بعد أن أق��دم بائعو الخضر و الفواكه واألس��م��اك وكل 
األن��واع الغذائية ومختلف السلع على استغالل ليس 
فقط ال��رص��ي��ف املخصص ل��ل��راج��ل��ني، ب��ل ت��ج��اوزه إلى 

عتبات املنازل.
ال��س��ك��ان اع��ت��ب��روا اس��ت��غ��الل امل��ل��ك ال��ع��ام إس����اءة إل��ى 
التي بات يعيش تلوثا خطيرا نتيجة  جمالية حيهم 
تتحول  التي  النتنة  وامل���واد  واألس��م��اك  الخضر  بقايا 
أب��خ��رة س��ام��ة تفتك بصحة  إل��ى  تحت أش��ع��ة الشمس 

الصغار والكبار من سكان هذا الحي.
ب��ي��ان ال��ي��وم انتقلت إل��ى ه��ذا ال��ح��ي وت��أك��دت م��ن أن 
نسبة كبيرة من الفوضى تعود باألساس إلى تهاون 
ت��واط��ئ سلطات عمالة م���والي رش��ي��د التي  ل��م نقل  إن 
ت��رف��ض أن ت��ح��ذو ح���ذو ع���م���االت أخ����رى وض��ع��ت ح��دا 

الحتالل الباعة املتجولني للملك العام .
ف��ق��د س��ب��ق ل��س��ك��ان ال��زن��ق��ة 1 ب��ح��ي ال���ف���الح واألزق����ة 

ل��ل��ج��ري��دة، أن وج��ه��وا  امل���ج���اورة، ح��س��ب تصريحاتهم 
شكاياتهم غير ما مرة إلى مختلف املسؤولني بعمالة 

موالي رشيد، لكن دون نتيجة تذكر.
وحسب الئحة تضم توقيعاتهم، تتوفر بيان اليوم 
على نسخة منها، فهم متذمرون من عدم استطاعتهم 
اس��ت��ع��م��ال ال���رص���ي���ف م���ا ي��ض��ط��ره��م إل����ى ال����ن����زول إل��ى 
الشارع واستخدام الطريق املخصص للسيارات، وهو 
ف��ي ح��وادث  ي��ع��رض حياتهم للخطر وق��د يتسبب  م��ا 
سير، ج��راء مزاحمتهم ألصحاب السيارات في السير 

ناهيك عن ما ينتج عن ذلك من فوضى عارمة.
كما عبروا عن استيائهم العميق في ظل استفحال 
ظاهرة احتالل امللك العمومي حيث يقول بعضهم: "إن 
ذلك يحدث بتواطؤ مع مقدم وقائد مقاطعة حي الفالح 
ومع املصالح املعنية بعمالة موالي رشيد التي تغض 

الطرف عن محتلي امللك العمومي".
بعض  بمصالح  تصطدم  انتظاراتهم  أن  واعتبروا 
من الساهرين على تطبيق القانون، مما يحكم عليهم 
أزق��ت��ه��م وأرصفتهم  ع��ل��ى  ال��غ��زو  م��ع خ��ط��ر  بالتعايش 

ومع املزيد من الفوضى.
وبالنظر إلى تقاعس سلطات عمالة موالي رشيد، 
قرر سكان حي الفالح توجيه رسالة مفتوحة إلى وزير 

الداخلية محمد حصاد يدعونه فيها إلى وقف موجة 
مثلما  املتجولني،  الباعة  العام من طرف  امللك  احتالل 
يدعونه إلى التأمل في املصالح الكامنة "تمييكة" غير 
رش��ي��د مع  م���والي  تعامل سلطات عمالة  ف��ي  معهودة 

مثل هاته الفوضى الغير منظمة.
الداخلية أسئلة بسيطة  ويطرح السكان على وزير 
ب��ه، من  ال��ذي باتوا يتحلون  لكنها تؤكد م��دى الوعي 

قبيل:
تؤكد  استثناء  ب���دون  املحلية  ال��ج��م��اع��ات  أليست   -
للمواطنني  الرصيف  أن  الجبائية  ق��رارات��ه��ا  خ��الل  م��ن 
الراجلني فقط وللمقاهي واملحالت التجارية الحق في 

استغالل ثلث امللك العمومي ال غير ؟
-أل��ي��س��ت م��س��ؤول��ي��ة تطبيق ه���ذا ال��ن��ص م��ن صميم 
اخ���ت���ص���اص���ات ال��س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة ب��م��ق��اط��ع��ة م���والي 

رشيد؟
-ألم يقتنع املسؤولون بعد إلى أن العديد من حوادث 
السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في األصل 

إلى هؤالء الذين استعمروا الرصيف بدون مقاومة؟
-أال يعتبر منظر وج��ود باعة في كل مكان بما في 
السيارات والراجلني، مدعاة  مل��رور  املعدة  األمكنة  ذلك 
للسخرية وح��رم��ان��ا لحق امل��واط��ن امل��غ��رب��ي م��ن امل��رور 

عبر الرصيف؟
لقد أضحت عمالة م��والي رشيد، من خ��الل نموذج 
حي الفالح،  مضرب املثل في احتالل امللك العمومي وال 
وجود لشيئ اسمه الرصيف إال في كراسات التالميذ 
حتى  ح���وادث  م��ن  للوقاية  الوطنية  اللجنة  ون��ش��رات 
ال��ت��ص��ق مضمونها بساكنة  م��ق��ول��ة ش��ائ��ع��ة  أص��ب��ح��ت 
رأي��ت مواطنا يسير  "إن  العمالة  وال��ت��ي مفادها  ه��ذه 
على الطريق املخصص للسيارات فاعلم أنه من عمالة 
م���والي رش��ي��د". وه��و ف��ي ذال���ك ل��ه ال��ع��ذر ألن��ه نشأ في 
عمالة  كل شيء فيها مباح ألصحاب املقاهي واملحالت 
ال��ت��ج��اري��ة وم���ا ت��ب��ق��ى م��ن ال��رص��ي��ف ف��ه��و م��ل��ك للباعة 
امل��ت��ج��ول��ني وأص���ح���اب ال����دراج����ات ال��ن��اري��ة وال��ه��وائ��ي��ة 
وأي��ض��ا ل��ل��س��ي��ارات ليتم إج��ب��ار ه���ذا امل��واط��ن املغلوب 
امل��رور بمحاذاة السيارات والشاحنات  على أمره على 
وال ينقصه إلى ارتداء الخوذة الواقية واستعمال حزام 

السالمة واستعمال منبه أو صفارة.

فهل سيتأخر ق���رار وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة؟، س���ؤال يجيب 
الداخلية  وزي���ر  أن  اع��ت��ب��ار  على  بالنفي  ال��س��ك��ان  عليه 
سبق له أن واجه مشاكل الباعة املتجولني ومضايقاتهم 
للمواطنني، وبالتالي فهو األقدر على إعطاء تعليماته 

لوضح حد لفوضى حي الفالح.

عمالة موالي رشيد

تقاعس سلطات عمالة 
موالي رشيد دفع 

المتضررين إلى توجيه 
رسالة مفتوحة إلى وزير 

الداخلية يدعونه فيها إلى 
وقف موجة احتالل الملك 

العام من طرف الباعة 
المتجولين

تيفلتالحسيمة

الباعة املتجولون يستولون على حي الفالح ويعزلون سكانه
بتواطئ مفضوح للسطات مع محتلي امللك العام

جتار السوق يطالبون السلطة بالتدخليتسبب في معاناة السكان وتلويث البيئة
فوضى ولصوص يترصدون املواطنني بزنقة املهندستردي الشبكة الطرقية باملدار احلضري
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 <  عبد العالي بوعرفي

ال��ب��ري��ة أن موزامبيق أح��رق��ت مؤخرا  ال��ح��ي��اة  ال��ح��ف��اظ على  أف���ادت جمعية 
2.5 طن من العاج وقرون وحيد القرن التي تم ضبطها، وذلك في إطار حملة 
للحيوانات في  املحرم  الصيد  للقضاء على تجارة غير مشروعة تسبب موجة من 

أفريقيا.
وقالت الجمعية إن أكثر من 2400 كيلوغرام من العاج و86 قطعة من قرون وحيد 
القرن تزن 193.5 كيلوغرام قد أحرقت في أكبر عملية تدمير لقرون وحيد القرن على 

اإلطالق.
وأظهر مسح أجري مؤخرا أن موزامبيق فقدت نحو عشرة آالف من الفيلة أو ما 
أراضيها خالل السنوات الخمس األخيرة، بسبب عمليات  الفيلة في  يعادل نصف 

الصيد املحرم التي تغذي الطلب على العاج في بلدان آسيوية نامية كالصني.

العاملي  القياسي  الرقم  ب��أش��واط  الشمسية   "2 إمبالس  "س��والر  حطمت طائرة 
للطيران املنفرد خالل رحلتها بني اليابان وهاواي، إال أن قائدها اندريه بورشبرغ 

الذي كان عليه الصمود لحوالي 15 ساعة إضافية عانى من اإلرهاق.
وك���ان ال��ط��ي��ار ال��س��وي��س��ري ح��ق��ق ح��ت��ى الخميس امل��اض��ي 94 س��اع��ة ط��ي��ران متتالية 
ال��رق��م القياسي العاملي املسجل باسم ستيف  ب��أش��واط  أي���ام، محطما  أي ح��وال��ي أرب��ع��ة 
فوسيت ال��ذي ط��ار على م��دى 76 ساعة و45 دقيقة أي نحو ثالثة أي��ام في العام 2006. 
وينام بورشبرغ لفترات من عشرين دقيقة فقط ليتمكن من الصمود. وهو مجهز بمظلة 
وبزورق إنقاذ في حال تحطمت طائرته في املحيط الهادئ. ويطير على ارتفاع قد يصل 
للتنفس ويواجه تقلبات كبيرة في  إلى تسعة آالف متر ويستخدم قوارير أوكسيجني 

درجات الحرارة خالل اليوم الواحد.

م��ن مربي  الكثير  العلف ومخاطر ح��دوث جفاف  املتفاقمة ونقص  الحر  م��وج��ات  اض��ط��رت 
املواشي من أجل ألبانها في والية كيراال في جنوب الهند إلى تقليص قطعانهم. وبدأ كثيرون 

منهم يربون ساللة من البقر القزم.
ال��ق��زم يحمل "جينا  البقر  ال��ح��ي��وان إن  البيطري وع��ل��وم  ك��ي��راال للطب  ب��اح��ث��ون م��ن جامعة  وق���ال 
امل��زارع��ني ألنه  القزم يلقى رواج��ا بني صغار  البقر  ال��ح��رارة. وب��دأ  ثرمومتريا" يساعده على تحمل 
يستهلك علفا وماء أقل من السالالت التقليدية. وأفاد الباحثون أن صغار املزارعني ال يحتاجون ألكثر 
من واحدة أو اثنتني من البقر القزم لتغطية حاجة أسرهم من األلبان. كما أن هذا النوع أقل عرضة 
الثدي. وأوض��ح��وا أن مزارعي والي��ة كيراال يخسرون نحو 40 مليون دوالر سنويا بسبب  اللتهاب 
مرض التهاب الثدي في املواشي الهجينة. وطبقا إلحصاء عام 2012 عن مواشي كيراال، لم تصب 

بقرة قزم واحدة بهذا املرض الفتاك.

حملة ضد جتارة العاج في موزمبيق  البقر القزم حملاربة تغير املناخ في الهندسوالر إمبالس حتطم رقما قياسا للطيران

أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر برسم سنة 2016 
عن فتح باب الترشيح لفئات الجائزة في دورتها الثامنة اعتبارا من األول 
املجال  2015، مفسحة  أكتوبر  شهر  من  الثالثني  ولغاية   2015 يونيو  من 
ومحبي  واملختصني  واألك��ادي��م��ي��ني  والباحثني  املزارعني واملنتجني  أم���ام 
شجرة نخيل التمر حول العالم، للتقدم بطلباتهم للتنافس والفوز بإحدى 

فئات الجائزة الخمس.

إعداد: سميرة شناوي

بيئة

طلبة مغاربة وأفارقة يستعرضون نتائج أبحاثهم حول أثار تغير 
املناخ على منطقة حوض تانسيفت

 <  محمد التفراوتي

الدراسات تضمنت أفكارا واقتراحات مهمة لتأهيل النظام املائي واإليكولوجي وتعزيز اخلدمات البيئية

حوض أوريكا

الطلبة الباحثون خالل تقديم ومناقشة دراساتهم.


