
للنقل  املستقلة  للوكالة  اإلداري  املجلس  ق��ام 
ال��ح��ض��ري ب��آس��ف��ي ع��ل��ى ت��س��وي��ة م��ج��م��وع��ة من 
امل���ل���ف���ات االج���ت���م���اع���ي���ة ال���ع���ال���ق���ة وم�����ن ض��م��ن��ه��ا 
وضعية صندوق الضمان االجتماعي بالنسبة 
ل��ع��دد م��ه��م م��ن ع��م��ال ال��وك��ال��ة، أي ح��وال��ي 221 
عامال، كما أحيل 121 عامال على التقاعد. ولتفي 
ال���وك���ال���ة ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا ات���ج���اه ع��م��ال��ه��ا، ب����ادرت 
في  التنفيذية   ال��ت��داب��ي��ر  م��ن  ب��ات��خ��اذ مجموعة 
إطار االتفاقية املبرمة بني الصندوق والوكالة، 
عملت  كما  العمال،  وضعية  بتسوية  واملتعلقة 
ال���وك���ال���ة امل��س��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى إت���م���ام ع��م��ل��ي��ة ت��رس��ي��م 
العقود،  إط���ار  ف��ي  العاملني  اإلداري����ني وال��ع��م��ال 
ب��ع��د اس��ت��ي��ف��ائ��ه��م ال���ش���روط ال��ق��ان��ون��ي��ة املتعلقة 

بذلك، وقد بلغ عدد املستفيدين 68 عامال.
وفي نفس السياق  تم سداد  ما مجموعه 2. 
13  مليون درهم من أصل الدين، ومن بني اآلليات 
ال��ت��ي ت��م ال��ل��ج��وء إل��ي��ه��ا ل��ح��ل ه���ذه امل��ش��اك��ل ذات 
للتمويل،  ق��ن��وات  إي��ج��اد  االجتماعية،  الطبيعة 
حيث ستستفيد الوكالة من مبلغ 00. 8201000 
دره�����م ك���إع���ف���اء م���ن ذع���ائ���ر ال��ت��أخ��ي��ر وت��ك��ال��ي��ف 
ال��ت��ح��ص��ي��ل ال����واج����ب أداؤه�������ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��دي��ون 
ال��ع��م��ل��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ص��ن��دوق.وق��د تحققت 
ه����ات����ه، ب��ف��ض��ل ت���ض���اف���ر ج���ه���ود م���ج���م���وع���ة م��ن  
دكالة  الداخلية ووالي��ة جهة  ك���وزارة  املتدخلني 

عبدة، إضافة إلى املجالس املنتخبة .
وقد بادر العربي  بوعيشة مدير الوكالة إلى 
اتخاذ عدة تدابير وإج��راءات بعد تفويضه من 
االن��خ��راط  بينها  وم��ن  للوكالة  اإلداري  املجلس 
في طلب قرض لدى املؤسسات البنكية لتمويل 
عملية تسوية وضعية الوكالة اتجاه الصندوق 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي م���ن أج����ل ال��ح��ل 
النهائي والشامل لهذا امللف الذي عمر سنوات .
أم������ا ف���ي���م���ا ي���خ���ص ت���ج���دي���د أس�����ط�����ول ال��ن��ق��ل 
فالوكالة  لزبنائها،  إرض���اء  للوكالة  ال��ح��ض��ري 
ع�������ززت أس���ط���ول���ه���ا م����ؤخ����را ب���ح���اف���الت ج���دي���دة 

اعتبار  وت���م  خ��اص��ة،  بيئية  ملعايير  تستجيب 
ت��ج��دي��د األس����ط����ول م���ن أه����م أول����وي����ات امل��ج��ل��س 
ال��ح��ض��ري  ل��ل��ن��ق��ل  امل��س��ت��ق��ل��ة  ل���ل���وك���ال���ة  اإلداري 
ويأتي ذلك في إطار رفع تحدي تأمني وتغطية 
العمراني  التوسع  م��ع   م���وازاة،  الخطوط،  كافة 
وال���ح���ض���اري ب���امل���دي���ن���ة، ح��ي��ث ي��م��ك��ن ال��ح��دي��ث 
حاليا على 64 حافلة ذات املحرك من نوع  أورو 
املستوى  على  البيئية  للمعايير  يستجيب   ،3

العاملي.
ولإلشارة فقد أضحى معدل عمر  األسطول 
ال يتعدى 6 سنوات، الشيء الذي يعتبر انجازا 
ب��أب��ع��اد اجتماعية  تهم   مهما  بقطاع ح��ي��وي  
ال��ح��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة ل��ل��س��اك��ن��ة، وم��ح��رك��ا أس��اس��ي��ا 
ي��وف��ر خ��دم��ات  اس���ط���ول  االق��ت��ص��ادي��ة،  للتنمية 
ترتبط  التي  املجتمع  شرائح  ملختلف  إنسانية 
ب��ه ارت��ب��اط��ا وث��ي��ق��ا، إض��اف��ة إل���ى مساهمته في 
التمدرس،  عملية  وتسهيل  الشغل  ف��رص  خلق 
ينضاف إلى ذلك الدور االقتصادي املتجلي في 
حجم االستثمارات املالية التي توظف في ميدان 

النقل الحضري العمومي.

بالخميسات  ال��ص��ح��ة  وزارة  م��ن��دوب  أك���د 
الذي  العرض  خ��الل  شريط،  محمد  الدكتور 
اللجنة اإلقليمية  قدمه على هامش اجتماع 
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برئاسة 
عامل اإلق��ل��ي��م، أن��ه ف��ي إط��ار م��ب��ادرة "ك��رام��ة" 
الصحة والتي  انطالقتها وزارة  التي أعطت 
ت��ه��م ن��ق��ل م��رض��ى ض��ري��ح "ب��وي��ا ع��م��ر" نحو 
تم  والعقلية  النفسية  االستشفائية  امل��راك��ز 
تيفلت،  ملدينة  املحلي  باملستشفى  استقبال 
9 مرضى كدفعة أول��ى م��ن أص��ل 14 مريضا 
ولقد  الخميسات،  إقليم  إل��ى  ينتمون  ال��ذي��ن 
تم إعداد جناح خاص بهم بنفس املستشفى، 
العالج  ه��ن��اك  مقامهم  خ��الل  ستلقون  حيث 
ال����ض����روري وامل��ت��اب��ع��ة ال��ص��ح��ي��ة، م���ن ط��رف 
ط��اق��م طبي مختص ف��ي م��ج��االت م��ت��ع��ددة،) 
اجتماعيون  وم��س��اع��دون  نفسانيون  أط��ب��اء 
وأط��ب��اء أع���ص���اب..(. وح��ني تستقر حاالتهم 
إطار  في  ألسرهم  تسليمهم  سيتم  النفسية 
كما  العائلي،  محيطهم  في  إدماجهم  إع��ادة 
سيتم تنظيم زيارات منزلية لهؤالء املرضى 

والنفسية  الصحية  حاالتهم  تتبع  أج��ل  م��ن 
وتقديم األدوي��ة الالزمة لهم . وفيما يخص 
ال�����ح�����االت امل��س��ت��ع��ص��ي��ة س���ي���ت���م ن��ق��ل��ه��ا إل���ى 
مستشفى الرازي لألمراض النفسية بمدينة 

سال .
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��رض��ى امل��ت��واج��دي��ن حاليا 
بمستشفى تيفلت أكد املندوب اإلقليمي أنهم 
املناسبة  العالجات  يتلقون  جيدة  حالة  في 

من طرف أطباء وممرضني مختصني .
أم�����ا ع����ام����ل إق���ل���ي���م ال���خ���م���ي���س���ات م��ن��ص��ور 
ق��رط��اح ف��ق��د أك���د أن م��ب��ادرة ك��رام��ة ه��ي اس��م 
ع��ل��ى م��س��م��ى، وأن��ه��ا أع����ادت األم���ل للمرضى 

النفسيني باملغرب، والثقة لعائالتهم .
ول���إلش���ارة ف��م��ب��ادرة "ك���رام���ة" ال��ت��ي أش��رف 
عليها الحسني الوردي  وزير الصحة تحمل 
م����ن ال��������دالالت ال���ش���ي���ئ ال���ك���ث���ي���ر، خ���اص���ة وأن 
املبادرة تأتي في إطار معاينة ودراسة قامت 
ب��ه��ا 4 ف����رق ط��ب��ي��ة ت��اب��ع��ة ل����ل����وزارة ال��وص��ي��ة 
ال��ذي��ن يتجاوز  ال���ن���زالء،  ك��ل  إل���ى أن  خلصت 
أم����راض����ا  ي����ع����ان����ون  ع�����دده�����م 800 ش����خ����ص، 
املائة  ف��ي  واض��ط��راب��ات نفسية، وأن سبعني 
م��ن��ه��م ال ي��ت��ل��ق��ون أي ع�����الج ط���ب���ي، ك���م���ا أن 

املعاملة  س���وء  ع��الم��ات  عليهم  تظهر  جلهم 
كبيرا  ع���ددا  أن  ال��دراس��ة  وبينت  والتعنيف. 
م��ن ه���ؤالء امل��رض��ى ي��ع��ان��ون س���وء ال��ت��غ��ذي��ة، 
م��ت��ن��ق��ل��ة، وأن ظ����روف  وأم�����راض�����ًا ع���ض���وي���ة 
إق��ام��ت��ه��م وع��ي��ش��ه��م ج���د م���زري���ة. م��م��ا يشكل 
ان���ت���ه���اك���ا ص����ارخ����ا ل���ح���ق���وق ه������ؤالء امل���رض���ى 
وتنافيا  العالج  إلى  الولوج  في  النفسانيني 
مع مبادئنا الدستورية والتزاماتنا الدولية 
ف��ي ه���ذا امل���ج���ال. وم���ن أج���ل وض���ع ح��د لهذه 
ال��ص��ح��ة، بشراكة  أع���دت وزارة  االن��ت��ه��اك��ات، 
مع الفرقاء املعنيني، مبادرة طبية وإنسانية 
ال��ك��رام��ة، تهدف  م��ب��ادرة  اس��م  أطلقت عليها 
إل���ى ال��ت��ك��ف��ل وال���ع���الج امل��ج��ان��ي ل��ك��ل امل��رض��ى 
ن��زالء ضواحي بويا عمر، وكذا  النفسانيني 
لعائالتهم  وامل��ع��ن��وي  النفسي  ال��دع��م  تقديم 
إل��ى حني استقرار حالتهم الصحية وإع��ادة 
االجتماعي والعائلي  إدماجهم في وسطهم 

إذا ما رغبوا في ذلك.
ال��ع��م��ل��ي��ة اس���ت���ف���اد م��ن��ه��ا 71 ش��خ��ص��ا ت��م 
ال��ت��ع��اون  إي��ج��اب��ي��ة بفضل  ف��ي أج����واء  نقلهم 
ب��ني ج��ل املتدخلني م��ن ف��رق طبية وسلطات 

محلية وأمنية .
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توزيع
انطلقت، االثنني بالرباط، 
ع��م��ل��ي��ة ت���وزي���ع م��س��ت��ل��زم��ات 
ق�����ي�����اس ن���س���ب���ة ال����س����ك����ر ف��ي 
ال��دم على منخرطي جمعية 
ال����س����ك����ري وق�����اي�����ة - ت���ك���ف���ل، 
ب���م���ن���اس���ب���ة ش����ه����ر رم����ض����ان 
األب��������������رك. وق����������ال أم��������ني م����ال 
ال��ج��م��ع��ي��ة أح��م��د ل��ب��ي��ب، في 
ت����ص����ري����ح ل�����وك�����ال�����ة امل����غ����رب 
ل����ألن����ب����اء، إن ه���ذه  ال���ع���رب���ي 
إل��ى  ال��ت��ي تستمر  ال��ع��م��ل��ي��ة، 
ال����ج����اري،  ي���ون���ي���و  غ���اي���ة 26 
ت����ن����درج ف����ي إط�������ار امل����ب����ادرة 
البشرية،  للتنمية  الوطنية 
الشراكة  التفاقية  وتطبيقا 
املبرمة سنة 2013 بني وزارة 
وعناية  والجمعية،  الصحة 
بمرضى السكري املنخرطني 
غ����ي����ر امل���س���ت���ف���ي���دي���ن م�����ن أي 
ن����ظ����ام ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة. وأض������اف 
أن ال��ج��م��ع��ي��ة ت���ح���رص م��ن��ذ 
ت��أس��ي��س��ه��ا س��ن��ة 1991ع���ل���ى 
ال�������ن�������ه�������وض ب�����ال�����ت�����ض�����ام�����ن 
تجاه  االجتماعي  والتكافل 
م����رض����ى ال����س����ك����ري ال���ف���ق���راء 
وامل�����ح�����ت�����اج�����ني وامل�����س�����ن�����ني، 
ح�����ف�����اظ�����ا ع�����ل�����ى س���الم���ت���ه���م 
ب��ش��ك��ل مستمر  ومل��راق��ب��ت��ه��م 
ودائ������������م، م�����ن خ�������الل ت���ق���دي���م 
مساعدات باملجان عن طريق 
تلقيحات، وكشوفات  إج��راء 
ط�����ب�����ي�����ة، وت���������وزي���������ع ب���ع���ض 
ل��ق��ي��اس نسبة  امل��راق��ب��ة  آالت 
ال���س���ك���ر ف����ي ال�������دم، ف����ي إط����ار 
ح���م���الت دوري������ة ت��ن��ظ��م على 
مدار السنة ملراقبة السكري. 
وأش���ار إل��ى أن ه��ذه العملية 
تشمل 1200 علبة من فئة 50 
فئة  من  علبة  و500  منشفة، 
25 منشفة، ومائة آلة لقياس 
نسبة السكر بالدم، و26 ألف 

من املحقنات.

ملتقى
ت��ن��ظ��م ج��م��ع��ي��ة ال��ت��واص��ل 
للثقافة والعلوم بشفشاون، 
رم��ض��ان  و17  و16   15 أي�����ام 
ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  ال����ج����اري، 
ش����ف����ش����اون ل����ل����ق����رآن ال���ك���ري���م 
»دورة  ال��ث��ام��ن��ة  نسخته  ف��ي 
اإلم�����ام أب���ي ع��م��رو ال���دان���ي«. 
وي����ت����ض����م����ن ب�����رن�����ام�����ج ه�����ذا 
امل�����ل�����ت�����ق�����ى ع�������رض�������ا خ����اص����ا 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��م��ل��ح��م��ة ال��ع��ال��م 
أب���ي ع��م��رو ال��دان��ي وق����راءات 
ش��ع��ري��ة واب��ت��ه��االت، ون���دوة 
ح����ول »ت���رش���ي���د ال���ت���دي���ن في 
ال������ق������رآن ال����ك����ري����م« وأم���س���ي���ة 
ق���رآن���ي���ة خ��ت��ام��ي��ة ب��م��ش��ارك��ة 
القراء هاجر بوساق وخالد 
ري�����������اض وه�������ش�������ام ب������ون������وار 
وري�������������اض ب����ن����خ����ن����و وع����ل����ي 

الخوالني.

تضامن
ب��ل��غ ع����دد األس�����ر امل��س��ت��ف��ي��دة 
الغذائية  امل���واد  ت��وزي��ع  م��ن عملية 
االثنني  انطلقت  ال��ت��ي  ل��رم��ض��ان، 
ب��إق��ل��ي��م ت�����ازة، م���ا م��ج��م��وع��ه 15 
أل��ف أس���رة ب��ع��دد م��ن الجماعات 

الترابية باإلقليم.
وت���ت���وزع ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة، ال��ت��ي 
ت����ن����ظ����م����ه����ا م�����ؤس�����س�����ة م���ح���م���د 
ال����خ����ام����س ل���ل���ت���ض���ام���ن س���ن���وي���ا 
وت�������وزع خ���ال���ه���ا ح��ص��ص��ا م��ن 
لفائدة األشخاص  الغذائية  املواد 
امل������ع������وزي������ن ب����م����ن����اس����ب����ة ش���ه���ر 
رمضان األبرك، على 600 أسرة 
بمختلف أحياء مدينة تازة، و14 
ال���وس���ط  م����ن  أس������رة  أل�����ف و400 

القروي بإقليم تازة.
وتضم مساعدات هذه العملية 
اإلنسانية، التي أعطى انطاقتها 
ع���ام���ل إق��ل��ي��م ت�����ازة ع��ب��د ال��ع��ال��ي 
ال���ص���م���ط���ي رف����ق����ة ش��خ��ص��ي��ات 
م���دن���ي���ة وع���س���ك���ري���ة ب��ال��ج��م��اع��ة 
القروية بني لينت، قفة من املواد 
الغذائية تحتوي على كميات من 
املواد األساسية لفائدة كل أسرة 

مستفيدة.

لقاء
الجمعيات  شبكة  نظمت 
ال��ت��ن��م��وي��ة ن��ه��اي��ة االس���ب���وع 
امل���������اض���������ي ب����������أرف����������ود ل�����ق�����اء 
على  ال��ض��وء  سلط  تأطيريا 
ال��س��ي��اس��ي��ة  األح�������زاب  ادوار 
وال����ج����م����ع����ي����ات ف������ي ت���ع���زي���ز 
ت��م��ث��ي��ل��ي��ة امل�������رأة ف����ي م���واق���ع 
ات������خ������اذ ال��������ق��������رار. وأوص��������ى 
امل���ش���ارك���ون ف���ي ه����ذا ال��ل��ق��اء 
ب������إع������ط������اء األول����������وي����������ة إل�����ى 
ال��ت��أط��ي��ر ب��اع��ت��ب��اره ض���رورة 
قلب  ف��ي  امل����رأة  لجعل  ملحة 
املتغيرات السياسية القمينة 
بتمكينها من مشاركة فاعلة 
ف������ي م�������س�������ارات ال���ت���م���ث���ي���ل���ي���ة 
ال�����ن�����س�����وي�����ة ال���������ق���������ادرة ع���ل���ى 
ال��ت��ف��اع��ل امل��ن��ت��ج و امل��ن��دم��ج 
ف����ي م����راك����ز ات����خ����اذ ال����ق����رار. 
وت��م خ��الل ه��ذه ال��ن��دوة التي 
نشط برنامجها ما يزيد عن 
الفاعلني  و  الفاعالت  من   30
ال���س���ي���اس���ي���ني واإلع����الم����ي����ني 
وال��������ج��������م��������ع��������وي��������ني ع��������رض 
م����داخ����ل����ت����ني ف������ي م����وض����وع 
ال��������ق��������وان��������ني االن�����ت�����خ�����اب�����ي�����ة 
وره�����������������ان�����������������ات ال�������ت�������ن�������زي�������ل 

الديمقراطي للدستور.

أف��اد املجلس الحضري لكلميم بأن نسبة ربط أحياء املدينة بشبكة الصرف الصحي تبلغ حاليا 98 في 
املائة، بعدما كان طول هذه الشبكة ال تتجاوز قبل 12 سنة 78 كلم. وع��زت معطيات للمجلس الحضري 
اتفاقية  الربط باملدينة، إلى حجم املشاريع املنجزة في إطار  التطور الحاصل في تحسني نسبة  لكلميم، 
التدبير املشترك بني الجماعة واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب التي رصد لها عن الفترة 
2004-2014 استثمارات بلغت قيمتها 206 ماليني درهم. وهمت هذه املشاريع باألساس، حسب املعطيات 
نفسها، وتوسيع شبكة التطهير السائل على طول 137 كلم وإنجاز محطتني للضخ، وقناة للتحويل، وبناء 
محطة ملعالجة املياه العادمة وتوسيعها، وترميم الشبكة القديمة، وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي 
بعدد من أحياء وشوارع املدينة وانجاز 11 ألف ربط منزلي. وبهدف تحسني نسبة الربط وتقوية شبكة 
تنفيذ مجموعة من  الحضري  املجلس  املدينة حسب معطيات  يتم حاليا على مستوى  السائل  التطهير 

املشاريع خصصت لها استثمارات بقيمة 52 مليون و800 ألف درهم.

م��ا إن ي��دل��ف ال��زائ��ر ع��ب��ر امل��دخ��ل ال��رئ��ي��س لسوق 
األح����د ب��أك��ادي��ر ح��ت��ى ي��ج��د ن��ف��س��ه إزاء م��ا يشبه 
مغارة علي بابا من األل��وان وال��روائ��ح والنكهات 
واألص�����������وات امل���ن���ب���ع���ث���ة م�����ن ك�����ل ص������وب وح������دب، 
ال��ذي  امل��ك��ان،  ه��ذا  وكأنها تتنافس لتضفي على 
ي��ع��د م��وق��ع��ا أس��اس��ي��ا ل��ل��زي��ارة وال��ت��س��وق، رون��ق��ا 
استثنائيا ما انفك يتجدد بمناسبة حلول شهر 

رمضان األبرك.
وإذا صح أنه ال يمكن للوافد على الجنوب املغربي 
أن يزور هذه الربوع دون املرور عبر أكادير، فإنه 
من املؤكد أيضا أن عني الزائر النبيه لن تخطئ ما 
تخفيه من خصوصيات هذه األسوار التي تحيل 
هندستها لبناء القصبات: إنه "سوق األحد" أكبر 

سوق حضري بإفريقيا.
وال���راج���ح أن زي�����ارة ه���ذه امل��ع��ل��م��ة، ع��ش��ي��ة ح��ل��ول 
رمضان األب��رك، تبدو كرحلة انغماس في فضاء 
ي����زاوج م��ا ب��ني الحقيقة وال��ح��ل��م ي��ؤث��ث��ه ط��ن��ني ال 
يتوقف م��ن ال��ن��داءات ب��ني م��ن ي��دع��وك إل��ى اقتناء 
"بغرير" أو " ملسمن" أو "بريوات" وغيرها، ومن 
دره��م،  "ميكا  بالستيكية  أك��ي��اس��ا  عليك  ي��ع��رض 
م��ي��ك��ا دره�����م" أو م���ن ي��ن��ب��ه��ك إل���ى إخ����الء ال��ط��ري��ق 

"باالك، باالك" أمام فتية يتقنون دفع عربات نقل 
املشتريات وسط كل هذا الزحام.

"بالرغم من املظهر املتواضع لهذه املنشأة، فهي 
درهم  مليون  تفوق  بقيمة  معامالت  رق��م  تسجل 
يوميا"، هكذا بادر أحمد تازاد، املسؤول عن إدارة 
املركب التجاري سوق األحد، في تصريح لوكالة 

املغرب العربي لألنباء.
ف��ي نهاية ه��ذه األم��س��ي��ة، وقبيل ح��ل��ول رمضان 
األب������رك، م���ا ع��ل��ى ال���زائ���ر إال أن ي��س��ت��س��ل��م ل��ل��دف��ق 
ال��ب��ش��ري ال�����ذي ي���رت���اد ه����ذا ال���ف���ض���اء، ع��ل��ى شكل 
املطحونة  القهوة  عبق  ط��ورا  يتقاذفها  م��وج��ات 
للتو وروائ��ح التوابل والحبوب، في نزال ما بني 
الكمون والكروية وزريعة القصبر وعيدان القرفة 
أو بني رائحة رأس الحانوت والزعفران ويانسون 
)ب��س��ب��اس( وج��ن��ج��الن )س��م��س��م( وف��ل��ف��ل وغيرها 
م���ن امل���ك���ون���ات األس���اس���ي���ة ل��ألط��ب��اق ال��رم��ض��ان��ي��ة 

املغربية.
وال����ح����ال أن ه����ذا ال����س����وق، ال�����ذي ي��ع��د أح����د أك��ب��ر 
األس��واق الشعبية الحضرية في املغرب بل وفي 
الوجهات جاذبية  إفريقيا، غدا يمثل إحدى أهم 
ل��ل��س��ي��اح��ة ال���داخ���ل���ي���ة م����ع م����ا ي��س��ج��ل��ه م����ن ت��ن��ام 

مضطرد بالنسبة للوافدين األجانب.
وت��ض��م ه���ذه امل��ن��ش��أة، ال��ت��ي ت��م��ت��د ع��ل��ى مساحة 

م��غ��ط��اة م��ن ت��س��ع ه��ك��ت��ارات، م��ا م��ج��م��وع��ه 0002 
ت����ج����اري وح����وال����ي 0021 م���رب���ع مل��م��ارس��ة  م���ح���ل 
للملك  املؤقت  االحتالل  إط��ار  أنشطة تجارية في 
ال��ع��ام، فيما ي��ت��راوح ع��دد زواره���ا ما بني 03 ألف 
و04 ألف شخص خالل األي��ام العادية، علما بأن 
هذا الرقم يصل إلى 08 ألف زائر خالل عطل نهاية 
األسبوع واألعياد الدينية، بما في ذلك أيام شهر 

رمضان .
ويضاف إلى سجل هذه املنشأة، فضال عما تعج 
به من أصوات ولكنات بجميع اللغات واللهجات، 
كشكول من األلوان واملناظر تؤثثها، طورا، علب 
العسل  أن��واع  بجميع  بإتقان  معبأة  بالستيكية 
أو زي��ت أرك���ان أو زي��ت ال��زي��ت��ون، وط���ورا مشاهد 
ن��س��وة ي��ع��م��ل��ن ب��ت��ف��ان وب��ع��ني امل���ك���ان ع��ل��ى إع���داد 
وجبة "أملو"، التي غدت ال محيد عنها في موائد 

اإلفطار بسوس منذ أمد بعيد.
ب���خ���الف  وال�����خ�����ض�����ر،  ال�����ف�����واك�����ه  رواق  وي���م���ت���ل���ك 
ب��ق��ي��ة األروق������ة، ج��اذب��ي��ة خ��اص��ة ف���ي ه���ذا ال��س��وق 
ملا يوفره من منتجات فالحية طرية  النموذجي 
ت���أت���ي ف���ي ال���غ���ال���ب األع�����م م���ن ض��ي��ع��ات ب��ي��وك��رى 

وهوارة وماسة أو من خميس آيت أعميرة.
نفس التدفق البشري قد يلحظه الزائر لدى تجار 
ال��ف��واك��ه ال��ج��اف��ة حيث يتفنن أص��ح��اب امل��ح��الت، 

التي قد تبدو ضيقة ألول وهلة، في عرض ما لذ 
وطاب من كميات كبيرة من اللوز بجميع أنواعه 
م��رورا  املجفف،  البرقوق  أو  العنب  أو  واملشمش 
ناهيك عن  األص��ن��اف،  م��ن جميع  التمر  بأكياس 
وتجار  القطاني  وباعة  وال��ج��زاري��ن  السمك  باعة 

الحبوب.
وت��ش��ه��د م��س��اج��د م��دي��ن��ة ك��ل��م��ي��م ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة 
مكانة  م��ن  الشهر  ل��ه��ذا  مل��ا  مكثفا  إق��ب��اال  الدينية 
روح��ي��ة ي��س��ع��ى ف��ي��ه��ا امل��ص��ل��ون إل���ى ال��ت��ق��رب إل��ى 
بالطاعات  مفعمة  أج��واء  في  إليه  والتضرع  الله 
وجليلها،  األع��م��ال  صالح  إل��ى  بالنفس  والسمو 
ك��م��ا ت��ت��ح��ول إل���ى ف���ض���اءات ل��ل��ت��وع��ي��ة واإلرش�����اد 
يلقيها  وم���ح���اض���رات  م���ن خ���الل دروس  ال��دي��ن��ي 

نخبة من األئمة والعلماء.
وبالنسبة مل��ائ��دة اإلف��ط��ار ، ف��ق��د ط���رأت ت��ح��والت 
كثيرة على مظاهر وإيقاع العيش باملنطقة التي 
شكلت على الدوام صلة وصل بني شمال اململكة 
وج��ن��وب��ه��ا، حيث ان��دث��رت ع���ادات غ��ذائ��ي��ة وحلت 
م��ح��ل��ه��ا أخ�����رى ب��س��ب��ب ال���ت���م���دن واالن�����خ�����راط في 
الحياة املعاصرة، غير أن إعداد الشاي بالطريقة 
ال����ص����ح����راوي����ة ي���ظ���ل ح�����اض�����را ب����ق����وة ف�����ي ج��م��ي��ع 
ال���وج���ب���ات. ول���ع���ل م���ن أب�����رز ه����ذه ال���ت���ح���والت هو 
التراجع الكبير في نسبة استهالك حساء "الزرع" 

امل��ع��روف محليا  الشعير  م��ن دقيق  املعد أس��اس��ا 
ب"الحساء األحمر" والخبز املعد من نفس املادة 
إف��ط��ار متنوعة  م��ائ��دة  حيث حلت محلها حاليا 
امل���ح���ت���وي���ات ت��ح��ض��ر ف��ي��ه��ا ف����ي غ���ال���ب األح���ي���ان 
التمر  ج��ان��ب  إل��ى  املختلفة  بأنواعها  "ال��ح��ري��رة" 
متعددة  وأن���واع  وال��ح��ل��وي��ات  والسمك  والحليب 

من الفطائر والعصائر.
أما بالنسبة للعشاء فتكاد أغلب األسر تقبل على 
تحضير أكالت خفيفة تتكون من "أبداز املعد من 
تأثيراتها  إل��ى  بالنظر  باللنب"  و"ال��ع��ي��ش  ال���ذرة" 
اإلي����ج����اب����ي����ة ع����ل����ى ال����ص����ح����ة ح����س����ب امل���ع���ت���ق���دات 
أطباق  تناول  السحور  يتم خ��الل  فيما  السائدة، 
واملستوى  واألج��ي��ال  األذواق  ب��اخ��ت��الف  تختلف 
ال���ذي كانت  االج��ت��م��اع��ي ل��ألس��ر خ��الف��ا للماضي 
الطبيعة واملكان  الخاضعة لسلطة  البساطة  فيه 

هي السمة التي كانت تطغى على نمط العيش.
وع��م��وم��ا ف��ب��اس��ت��ث��ن��اء ب��ع��ض األس����ر وخ��ص��وص��ا 
املمتدة التي ال ت��زال تحافظ على بعض العادات 
الرمضانية ، فإن أجواء هذا الشهر الفضيل لدى 
اململكة  م��دن  الناس تكاد تتشابه مع باقي  عامة 
ال��ت��ح��والت االج��ت��م��اع��ي��ة التي  إل���ى  وذل���ك بالنظر 
وتأثرها  النووية  األس��ر  وتنامي  ببروز  اتسمت 

بأنماط العيش العصرية.
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 <  عبد العالي بوعرفي

 <  حسني ميموني  )وم ع(

 <  عبد الهادي احميمو

بيئة

الجمعية  نظمت  للبيئة،  العاملي  اليوم  بمناسبة 
امل��رص��د  م���ع  الجهوية بتنسيق  ل��ل��ع��ل��وم  امل��غ��رب��ي��ة 
مراكش  املستدامة بجهة  والتنمية  للبيئة  الجهوي 
تانسيفت الحوز، مؤخرا، يوما تحسيسيا خصص 
ملقاربة الجوانب املتعلقة بتغير املناخ والدفع مقابل 

الخدمات البيئية في حوض تانسيفت.
استهل البروفسور عبد اللطيف الخطابي رئيس 
 )AMSR(  ال��ج��م��ع��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم ال���ج���ه���وي���ة
امل��ل��ت��ق��ى م���ذك���را ب����دواع����ي وس���ي���اق ال���ل���ق���اء، وم���ب���رزا 
مختلف ال��ب��رام��ج امل��ن��ج��زة وامل��س��اع��ي امل��ب��رم��ج��ة في 
إطار مشروع التكيف مع تغير املناخ والدفع مقابل 

الخدمات البيئية في حوض تانسيفت.
واس����ت����ع����رض م����دي����ر امل����رص����د ال����ج����ه����وي ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
تقييما  ببقيقي،  العزيز   عبد  املستدامة،  والتنمية 
للوضع البيئي بجهة مراكش تانسيفت الحوز الذي 
أنجزه املرصد تحت رعاية ال��وزارة املكلفة بالبيئة، 
والذي مكن من تشخيص الوضع البيئي في املنطقة 
وتطورها على مر الزمن. وتحديد مختلف املؤشرات 
أدق ملصادر  فهم  على  العمل  وك��ذا  مندمج،  لتقييم 
الضغوط املتولدة. ثم تحليل ردود الفعل السياسية 
وذلك في إطار رؤيا تنشد التحسني املستمر لإلدارة 

البيئية على املستوى الجهوي.
وت��س��ت��ن��د امل���ق���ارب���ة ال���ت���ي وض���ع���ت ل��ت��ح��ق��ي��ق ه��ذه 
عليها  امل���ت���ع���ارف   )DPSIR( م��ن��ه��ج��ي��ة  ع��ل��ى  امل��ه��م��ة 
دول���ي���ا وامل��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل ب��رن��ام��ج األم����م امل��ت��ح��دة 
للبيئة، وذلك وفق خمسة عناصر تتمثل في القوة 
واالستجابةو  األث��ر  و  والحالة  والضغوط،  الدافعة 
هي العناصر التي تحلل كل قطاع وكل عنصر بيئي 
والروابط  املباشرة  السببية  السلسلة  وتربطها مع 

بني ردود الفعل )أدوات السياسة( وأهدافها.
وي��ن��ح��و ه���ذا ال��ن��ه��ج إل���ى ت��ح��ل��ي��ل ال���واق���ع البيئي 
ع��ب��ر ج��م��ع امل��ع��ط��ي��ات وامل�����ؤش�����رات ال��ب��ي��ئ��ي��ة، ال��ت��ي 
ت��س��ت��خ��دم ف���ي ت���ق���اري���ر ال��ت��ق��وي��م ال��ب��ي��ئ��ي امل��ت��ك��ام��ل، 
وتقويمها  وتحليلها  البيئية  امل��ش��ك��الت  وت��ح��دي��د 
وك����ذا ال��ق��وى وال��ع��وام��ل ال��رئ��ي��س��ي��ة امل��ب��اش��رة وغير 
املختلفة  البيئية  القطاعات  على  امل��ؤث��رة  امل��ب��اش��رة 
وتحديد األولويات، ورصد التغير في حالة البيئة 
والتقنية  املؤسسية  االستجابة  وتقييم  ال��زم��ن  م��ع 
أداء  املستقبلية، بعد متابعة  السيناريوهات  لبناء 
األه��داف  ف��ي تحقيق  التحسن  وق��ي��اس  السياسات، 

املحددة.
البيانات  من  ببقيقي سلسلة  العزيز  عبد  وحلل 
وامل��ؤش��رات ال��ت��ي ت��رس��م االت��ج��اه��ات على م��ر الزمن 
وتفسير  واملكاني  الزماني  للتطور  وصفا  وتعطي 
األن��ش��ط��ة االجتماعية واالق��ت��ص��ادي��ة على  ت��أث��ي��رات 

البيئة و املصادر طبيعية.
وعمل هذا التقييم على مقاربة النهج التشاركي 
القطاعات مما أهل  بناء على مشاورات مكثفة بني 
للتبادل  موضوعاتية  ولجان  جهوية  شبكة  لبناء 

وتقاسم املعارف.
 وأب����رز ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ع��ض ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي تظهر 
بمدينة   )EEIE( ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ح��ال��ة  امل��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ح��ل��ي��ل 
مراكش إذ أن حجم املشاكل البيئية يرتبط ارتباطا 
واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  بعملية  وثيقا 
كان  البيئية، وإن  العناصر  أن جميع  ذلك  بالجهة. 
ذل��ك ب��درج��ات مختلفة، تعاني امل��زي��د م��ن الضغوط 
امل��ص��ادر وس��اع��دت على  م��ن مجموعة متنوعة م��ن 

إحداث املشاكل البيئية الرئيسية.
وف��ي نفس السياق ت��م إن��ج��از دراس���ة االتجاهات 
ببقيقي،  العزيز  لكل مكون، يضيف عبد  التطورية 
مع األخذ بعني االعتبار تاريخ اإلنجازات واألهداف 
في  واالستراتيجيات  السياسات  قبل   من  امل��ح��ددة 
إيجاد  أف��ق  ف��ي  وذل��ك  التنمية،  إط��ار سيناريوهات 
ال��ح��ل��ول ال��ت��ص��ح��ي��ح��ي��ة امل��ن��اس��ب��ة وم��ع��ال��ج��ة اآلث����ار 
وإي��ج��اد  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ل��ل��ت��أث��ي��رات  املستقبلية 
إمكانيات التغيير السياسي والتغيرات االجتماعية 

واالقتصادية. 
وت���ب���ع���ا ل����ذل����ك، ت���م���ت ب����ل����ورة خ���ط���ة أع����م����ال ذات 
األول����وي����ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ج��ه��وي مل��ع��ال��ج��ة أوج���ه 
على  للحفاظ  القائمة  السياسات  القصور وتعزيز 

البيئة في سياق سيناريو التنمية املستدامة.
وأكد خالد الغازي من املديرية الوطنية لألرصاد 
الجوية، أن تغير املناخ هو أحد التحديات الكبرى 
أو اإلقليمي  العاملي  للقرن 21، س��واء على الصعيد 
وكذا املحلي. كما أن احترار النظام املناخي ال لبس 
فيه، إذ أن العديد من التغيرات امللحوظة لم يسبق 

لها مثيل على مستوى املكاني و الزماني. 
وي���ب���ني ال���ت���ط���ور ال�����ذي ل���وح���ظ أي���ض���ا أن ك���ال من 
ال��ع��ق��ود ال��ث��الث��ة امل��اض��ي��ة ك����ان أك���ث���ر دف���ئ���ا، ت��ب��اع��ا، 
ع��ل��ى س��ط��ح األرض م��ن ال��ع��ق��ود امل��اض��ي��ة م��ن��ذ سنة 
1850. ففضال عن ارت��ف��اع درج��ات ال��ح��رارة، يضاف 
الجليد،  كتل  وتفكك  البحر،  سطح  مستوى  ارتفاع 
وش����دة األح����داث امل��ت��ط��رف��ة م��ث��ل ال��ج��ف��اف وم��وج��ات 

الحر والبرد واألمطار الغزيرة.
وتظهر التطورات املالحظة تمدد الفترة القصوى 
ل��ل��ج��ف��اف إل���ى ف��ص��ل ال��ش��ت��اء، وزي�����ادة ف���ي متوسط   
درج�����ات ال���ح���رارة ال��ق��ص��وى وال��دن��ي��ا وزي������ادة م��دى 
الحرارة القصوى )األيام الحارة وموجات الحرارة(. 
ال��ك��ث��ي��ر من  املستقبلية، ح��س��ب  ال��ت��ن��ب��ئ��ات  وت��ت��وق��ع 
ال���ن���م���اذج وم��خ��ت��ل��ف ال���س���ي���ن���اري���وه���ات، زي�������ادة ف��ي 
متوسط   درج��ات ال��ح��رارة الدنيا والقصوى بعموم 
م��ن��اط��ق امل���غ���رب وت��غ��ي��را ف���ي ت���وزي���ع األم���ط���ار خ��الل 

السنة.
وسيعرف حوض تانسيفت ارتفاع درجة الحرارة 

بمعدل سنوي يصل إلى 1.6 إلى 2.4 درج��ة مئوية 
في   )rcp8.5( وس��ي��ن��اري��و   )CCCma( ل��ن��م��وذج  تبعا 
 )KNMI( ن��م��وذج ح��ني ستشهد الجهة ك��ذل��ك، وف��ق 
وسيناريو )RCP4.5(، امتداد حوالي 7 أيام للفترة 

القصوى للجفاف السنوي في أفق سنة 2030.
وت���ن���اول���ت ال��ب��اح��ث��ة أم ه���ان���ي ال����دالن����ي م���ن كلية 
النظرية  املفاهيم  ع��ن  م��وج��زة  ق���راءة  ب��ف��اس  العلوم 
 .)PES( ال��ن��س��ب��ي��ة ل��ل��دف��ع م��ق��اب��ل ال��خ��دم��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة
وال����ذي يغطي أرب��ع��ة أن����واع م��ن ال��خ��دم��ات تتجلى، 
أس��اس��ا، ف��ي ال��ك��رب��ون وال��ت��ن��وع البيولوجي وامل��ي��اه 
والترفيه ومحاولة إخضاعها لرسوم محددة. ذلك 
أن دفع مقابل الخدمات البيئية مفهوم يحدد قيمة 
الخدمات ويتناول التكاليف التي ال تظهر في العادة 
في املوازنات، حيث ال يأخذ صانعو السياسة هذه 
العوامل غير املباشرة في اعتبارهم خالل القرارات 

املتخذة في مجال التنمية.
وم������ن امل���ن���ص���ف أن ي����ق����وم امل���س���ت���ف���ي���د م����ن خ��دم��ة 
إدارة  على  القائمني  بتعويض  معينة  إيكولوجية 
ال��ن��ظ��ام اإلي��ك��ول��وج��ي، ب��م��وج��ب ن��ظ��ام ال��دف��ع مقابل 
الخدمات البيئية، لضمان استمراره في تقديم هذه 

الخدمة بصورة مستدامة.
وف�����ي ن���ف���س ال���س���ي���اق، أش�������ارت أم ه���ان���ي إل�����ى أن 
في  البشري  النشاط  تهدد  البيئي  النظام  هشاشة 
م��خ��ت��ل��ف ج���وان���ب���ه، وذل�����ك ف���ي ظ���ل اقتصاد  ي����زداد 

عوملة، وأكثر من ذلك، دون ضمانات.
وال يزال هذا املوضوع يطوق، في ظل التحديات 

بني  والتفاعل  العاملي  ف��ي  املحلي  ت��داخ��ل  الكونية، 
ال��ج��ه��ات ال��ف��اع��ل��ة وال���ش���راك���ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 
وال���خ���اص. وأم����ام ه���ذا األم����ر ال���واق���ع امل��ض��ر خاصة 
واملسؤولية  املسؤولية  تدعو  البيولوجي،  للتنوع 
ال��ذات��ي��ة إل���ى ج��ي��ل ج��دي��د م��ن ال��ت��داب��ي��ر واإلج�����راءات 
م��دع��وم��ة ب��ال��ب��ح��ث ال��ع��م��ل��ي. وي��ذك��ر أن ه���ذا ال��ع��الج 
ق��ب��ل أن يعود  ال��ب��ل��دان الصناعية  ب���دأ ف��ي  ال��وق��ائ��ي 

تدريجيا إلى البلدان النامية.
املعنيني  ال��ف��اع��ل��ني  أن جميع  ه��ان��ي  أم  وأض���اف���ت 
ب���امل���غ���رب ان��ط��ل��ق��ت ن���ض���االت���ه���م  ل���ل���دف���اع ع����ن ف��ك��رة 
يتضح  كما   ،)PES( البيئية  الخدمات  مقابل  الدفع 
ف���ي م���ش���روع ال��ت��ك��ي��ف م���ع ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ ف���ي ح��وض 

 .)GIREPSE( تانسيفت
وأفاد  البروفسور عبد اللطيف الخطابي منسق 
ف��ي حوض  امل��ن��اخ  م��ش��روع بحث التكيف م��ع تغير 
املغربية  الجمعية  ورئيس   ،)GIREPSE( تانسيفت 
للعلوم الجهوية )AMSR( وأستاذ املدرسة الوطنية 
ل��ل��م��ه��ن��دس��ني ال��غ��اب��وي��ني، أن امل���غ���رب ك��ب��ل��د مصنف 
ض��م��ن امل��ن��اط��ق ال��ق��اح��ل��ة وش���ب���ه ال��ق��اح��ل��ة وع��رض��ة 
لتغير املناخ يطرح تحديات عديدة ملستقبل املوارد 
االجتماعي  ال��ت��وازن  على  املحتملة  واآلث����ار  امل��ائ��ي��ة 

واالقتصادي والبيئي.
مشروع  دراس���ة  منطقة  تانسيفت  ح��وض  وي��ع��د 
املخاطر  إل��ى  بالنظر  مناسبا  اختيارا   )GIREPSE(
وال���ح���رك���ة ال���ت���ي ب����دأ ال��ش��ع��ور ب��ه��ا خ����الل ال��س��ن��وات 
املياه  على  الحفاظ  يستوجب  مما  املاضية.  العشر 

والبحث عن سبل لسياسة إستراتيجية متكاملة.
وتشمل الدراسة، يضيف الخطابي، جميع أنحاء 
ح����وض ت��ان��س��ي��ف��ت ول���ك���ن م���ع ت��رك��ي��ز ال��ب��ح��ث على 
ال��ح��وض ال��ف��رع��ي ألوري���ك���ا، وذل���ك لتطوير إج��اب��ات 
فعالة ومنصفة بغية تقليل مخاطر املناخ، وتحسني 
ال���ن���ظ���ام امل���ائ���ي واإلي���ك���ول���وج���ي وت���ع���زي���ز ال��خ��دم��ات 

البيئية.
ذلك أن الثروة في السياق االجتماعي واالقتصادي 
والبيئي املحلي وجاهزيتها تؤكد أن تنفيذ مشروع 
بحث التكيف مع تغير املناخ في حوض تانسيفت  
لالقتراب بشكل صحيح  الفرصة  )GIREPSE(يتيح 
م���ن م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ع��ن��اص��ر ال��ت��ي ي��ت��م م���ن خاللها 
تحديد اإلدارة املتكاملة للموارد املائية من الناحية 
االعتبار  بعني  يأخذ  سياق  م��ن  وتقريبها  العملية 
هذا  والبيئية.  واالجتماعية  االقتصادية  الرهانات 
فضال عن بناء القدرات التقنية العاملة في القطاع 
يتم  والتوعية. كما  التدريب  واملؤسسات من خالل 
اس��ت��ث��م��ار ب��ع��د ال���ن���وع م���ن خ���الل امل��ش��ارك��ة ال��ف��ع��ال��ة 

للمرأة في الرؤى املتبعة في املشروع وفي تنفيذه.
ق��������درات ص��ان��ع��ي  ب����ن����اء  إل�����ى  امل�����ش�����روع   ويهدف 
التكيف  مجال  في  املحلية  واملجتمعات  السياسات 
مع تغير املناخ، وتقييم الخدمات البيئية، واإلدارة 

املتكاملة للموارد املائية.
وي��ق��ول ال��خ��ط��اب��ي إن ال��ه��دف ال��ع��ام م��ن امل��ش��روع 
ف��ي حوض  امل��ن��اخ  م��ع تغير  التكيف  البحثي ح��ول 
تانسيفت )GIREPSE( هو صياغة مبادئ توجيهية 

اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل�������إلدارة امل��ت��ك��ام��ل��ة ل���ل���م���وارد امل��ائ��ي��ة 
)GIRE( في املغرب، عبر فهم محددات التأثر بتغير 
امل���ن���اخ واالس���ت���دام���ة ف���ي ت���زوي���د ال��خ��دم��ات البيئية 
امل��ش��روع بناء  امل��ائ��ي��ة. كما ينشد  ب��امل��وارد  املتعلقة 
ق����درات ص��ان��ع��ي ال��س��ي��اس��ات وامل��ج��ت��م��ع��ات املحلية 
ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م���ع ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ، وت��ق��ي��ي��م ال��خ��دم��ات 

البيئية، واإلدارة املتكاملة للموارد املائية. 
وش��ه��د ال��ي��وم ال���دراس���ي ع���رض ن��ت��ائ��ج ال��دراس��ات 
واألب��ح��اث املنجزة ف��ي إط��ار م��ش��روع بحث التكيف 
 ،)GIREPSE( تانسيفت املناخ في حوض  مع تغير 
م���ن ق��ب��ل ط��ل��ب��ة م���ن امل���درس���ة ال��وط��ن��ي��ة للمهندسني 
الغابويني بسال و كلية العلوم بمراكش السماللية، 
ل���ي���ت���م ت����ن����اول ت��ق��ي��ي��م اس���ت���ع���م���ال ال����ت����رب����ة ب��ح��وض 
امل��ن��اخ  بتغير  وال��ت��أث��ر  التغيير  ودواف����ع  تانسيفت 
ث���م ك��ي��ف��ي��ة ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ف��ي��ض��ان��ات ف���ي ح��وض 
أوريكا و تقييم وضع النباتات النهرية ودورها في 
استقرار ضفاف الوديان. و املساهمة في تقييم مدى 
في  )ال��ع��ت��ب��ات(  للتآكل  امل��ض��ادة  ال��ت��ط��ورات  فعالية 
أثر األنشطة  املياه بأوريكا. وتقييم  منطقة حوض 
ال��ب��ش��ري��ة ع��ل��ى ن��وع��ي��ة م��ي��اه ن��ه��ر أوري���ك���ا وت��ن��وع��ه 

البيولوجي.
أخ��رى  م��ح��اور  الطلبة  الباحثون  استعرض  كما 
ل����وادي أوري���ك���ا وإم��ك��ان��ي��ة  ه��م��ت امل��ن��اظ��ر الطبيعية 
التنمية ال��س��ي��اح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة. ث��م م��ج��ال ال��ت��رف��ي��ه في 
ل��ل��ف��ي��ض��ان��ات وال���ف���رص  وادي أوري����ك����ا وال���ت���ع���رض 
البيئية  والسياحة  البيئية.  الخدمات  مقابل  للدفع 
امل��وارد  على  الحفاظ  ثم قضايا  توبقال.  منتزه  في 
الجهات  ق��ب��ل  م��ن  تانسيفت  ح���وض  ف��ي  الطبيعية 

الفاعلة.
من  مشاركا  مشاركة  70  شهد  امللتقى  أن  ي��ش��ار 
بجهة  الحكومية  وال��ق��ط��اع��ات  امل��ؤس��س��ات  مختلف 
مراكش  وممثلي عماالت  مراكش والحوز  شيشاوة 
املنتخبني وخصوصا رؤساء  والصويرة،  وبعض 
جماعة كمل من أوريكة و ستي فاظمة. كما شارك في 
تنشيط هذا اليوم الدراسي  كل من األساتذة  أحمد 
أوهمو وبهناسي محمد و زين العابدين عبد النبي 
وع��ب��د ال���ه���ادي ب��ن��ي��س وإب���راه���ي���م م����دود وامل��س��ول��ي 

محمد واليعقوبي محمد.
املناخ  تغير  مع  التكيف  بحث  مشروع  يذكر أن 
في حوض تانسيفت )GIREPSE(، الذي سيستمر 
الجمعية  ملدة ثالث سنوات )2014-2017(، تنسقه 
الجهوية )AMSR( بشراكة  ل���ل���ع���ل���وم  امل���غ���رب���ي���ة 
م���ع ج��ام��ع��ة ال��ق��اض��ي ع��ي��اض وامل���درس���ة ال��وط��ن��ي��ة 
الغابوية للمهندسني واملديرية الوطنية لألرصاد 
ال���ج���وي���ة وامل�����رص�����د ال���ج���ه���وي ل��ل��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
امل���س���ت���دام���ة ب���ج���ه���ة م����راك����ش ت��ان��س��ي��ف��ت وامل���ع���ه���د 
مونكتون  جامعة  ث��م  والتعمير  للتهيئة  الوطني 
بالنظم  واملتعلقة  املعقدة  القضايا  يتناول  بكندا. 
االجتماعية واالقتصادية والطبيعية وتفاعالتها. 
املتكاملة  اإلدارة  بسياسة  ال��ن��ه��وض  بغية  وذل���ك 
للمياه مع األخذ في االعتبار جميع القوى الداعمة 
سيستفيد  حيث  والخارجية،  الداخلية  للتغيير، 
ه����ذا امل���ش���روع م���ن ال���ح���وار ال��ش��ام��ل ب���ني امل��ع��ن��ي��ني 

بالقطاع.

أعلنت سلطات تشيلي حالة طواريء بيئية في منطقة العاصمة سانتياجو 
ي���وم االث��ن��ني م��ج��ب��رة أك��ث��ر م��ن 900 ص��ن��اع��ة ع��ل��ى وق���ف ن��ش��اط��ه��ا ب��ش��ك��ل مؤقت 
1.7 مليون سيارة على  يبلغ عددها  التي  العاصمة  املائة من سيارات  في  ونحو 40 
التوقف. وقالت وزارة البيئة في بيان "نواجه حاليا ظروفا غير عادية في ظل أسوأ 
شهور يونيو جفافا منذ أكثر من 40 عاما باإلضافة إلى حالة دوران الهواء السيئة 
الثلوث".  األي���ام األخ��ي��رة وال��ت��ي تعزز تركيز  ف��ي  ف��ي وادي سانتياجو  بشكل حقيقي 
وطبقت حالة الطواريء ملدة 24 ساعة ويمكن تمديدها إذا رأت السلطات أن الظروف 
لم تتحسن. وهذه أول حالة ط��وارئ من نوعها تطبق منذ 1999.ونصح أيضا سكان 

منطقة سانتياجو بتجنب التريض في الهواء الطلق. 

قتل 180 شخصا في موجة حر تجتاح كراتشي، كبرى مدن باكستان، 
ومقاطعات أخرى في إقليم السند.

ف��ي شهر رمضان،  امل��ي��اه  ون���درة  الكهرباء  انقطاع  م��ن  السكان  يعاني  وفيما 
بلغت درجة الحرارة في املدينة التي يسكنها 20 مليون نسمة 45 درجة مئوية 
السبت، لتقترب بذلك من أعلى درجة حرارة سجلتها البالد في تاريخها، وذلك 
ف��ي ي��ون��ي��و 1979 ح��ني وص��ل��ت إل���ى 47 درج���ة م��ئ��وي��ة. ون��ص��ح األط��ب��اء السكان 
جامعة  وأع��ل��ن��ت  خفيفة.  قطنية  م��الب��س  وارت�����داء  للشمس،  ال��ت��ع��رض  بتجنب 
الكبير في  االرت��ف��اع  األق���ل، بسبب  مل��دة شهر على  االمتحانات  تأجيل  كراتشي 

درجات الحرارة.

ارتفعت أعداد الحيوانات والنباتات املعرضة لالنقراض خالل سنة 2015، بالرغم من تعهدات 
االتحاد  يعدها  التي  الحمراء"  "القائمة  بينت  فقد  الحية.  الكائنات  حماية  بتعزيز  الحكومات 
الدولي لحماية الطبيعة )IUCN( أن األنواع املعرضة لالنقراض ارتفعت إلى 22 ألفًا و784 نوعًا في 2015، 
ما يمثل ثلث الحيوانات والنباتات املعروفة، بزيادة 371 نوعا عن العام 2014. ووفقا للقائمة، فإن فقدان 
موائل أماكن املعيشة، على غرار قطع الغابات لتوسيع الرقعة الزراعية أو إنشاء املدن وإقامة الطرق، كان 

السبب الرئيسي وراء ذلك االرتفاع.
ومن بني األخطار األخرى االتجار في العظام واألعضاء التي تستخدم في الطب التقليدي. وفي العام 
2011، حددت نحو 200 حكومة هدفا بحلول سنة 2020 للعمل على منع انقراض األنواع املعروفة وتقليل 

املخاطر التي تتعرض لها األنواع املعرضة لالندثار. 

تضخم قائمة األنواع املهددة باالنقراضاحلر يقتل 180 شخصا في باكستانطوارئ بيئية في تشيلي

تغيرات املناخ في حوض تانسيفت

 <  * محمد التفراوتي

قمة عني على األرض 2015 

تستضيف أبوظبي، خالل الفترة ما بني سادس وثامن أكتوبر القادم، الدورة الثانية لقمة "عني على األرض 
2015"، التي تعد من أهم امللتقيات الدولية في مجال تحقيق التنمية املستدامة وحماية البيئة.

وتسلط قمة "عني على األرض 2015"، الضوء على الدور الذي تلعبه الحكومات والتكنولوجيا واملجتمع 
العلمي، وكذا على أهمية مشاركة املواطنني في سد فجوة املعلومات وتحسني سبل الوصول إلى املعلومات 

واإلحصائيات واملعطيات النوعية. 

إعداد: سميرة شناوي

جانب من فعاليات اليوم التحسيسي

يوم حتسيسي مبراكش يسلط الضوء على مفهوم الدفع مقابل اخلدمات البيئية


