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الدورة الثامنة مللتقى الطاقة والبيئة باملدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير
منذ سنة 2007، دأب الطلبة املهندسون باملدرسة 
الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير )ENSA( على 
عقد ملتقى سنوي مخصص للطاقة والبيئة، حيث 
واملتخرجون  املتخصصون  املهندسون  يلتئم 
املتنوعة  واملوضوعات  احملاور  مختلف  لدراسة 
الدراسية. ويروم  اهتماماتهم  تندرج ضمن  التي 
هذا امللتقى تبادل األفكار واآلراء العلمية وحتسني 
رؤى املهندسني وأطر املستقبل في قضايا البيئة 

والتنمية.
االنشغاالت  ضمن  الطاقة  قطاع  وأضحى 
الطلب  املعنية خصوصا مع استمرار  القطاعات 
على الطاقة، مما يستوجب جعل املشاريع البحثية 
اجلديدة غنية ومفيدة، تشكل بدائل مبتكرة تلبي 
احلاجيات املتزايدة مع احترام املعايير احملددة في 

إطار استراتيجية حماية البيئة.
وشكل هذا امللتقى فرصة سانحة لتسليط الضوء 
على مختلف التحديات الرئيسية من قبيل إدارة 
النفايات ومعاجلة مياه الصرف الصحي وتغير 

املناخ.
وتناول مجموعة من اخلبراء بالشرح والتحليل 
بعض املشاريع املتنوعة التي تشمل الطاقة وتغير 
املناخ والقطاع البيئي منطقة سوس ماسة درعة، 
واالجتماعي  االقتصادي  القطاع  على  وتأثيرها 

والسياسي والثقافي واألكادميي.
رئيس جلنة  عمور،  الرحمان  عبد  واستعرض 
مجهودات  درعة،  ماسة  سوس  بجهة  البيئة 
اجلهة على مستوى احملافظة على البيئة واآلفاق 
الواعدة للطاقة في جهة سوس ماسة درعة التي 
تشهد تطورا ملفتا عبر انخراط اجلهة في مختلف 
البرامج الطاقية الوطنية متناوال البرامج البيئية 

املبرمجة وتطور النجاعة الطاقية باجلهة.
وأكد محمد واكرمي، مدير املدرسة الوطني للعلوم 
التطبيقية بأكادير، على أهمية تعزيز قدرات الطلبة، 
تخصصات  في  خبراء  مع  التواصل  خالل  من 
املعارف  دقيقة تؤهل الستيعاب مختلف  دراسية 

والتكنولوجيات احلديثة.

وأفاد البروفسور عبد اللطيف اخلطابي، رئيس 
 )AMSR( اجلهوية  للعلوم  املغربية  اجلمعية 
وأستاذ املدرسة الوطنية للمهندسني الغابويني، أن 
املغرب يواجه رهان تغير املناخ. فمنذ عدة عقود 
تشهد البالد سلسلة من سنوات اجلفاف وارتفاع 
في  تغير  إلى  يشير  مما  احلرارة،  درجات  في 
املناخ. وقد أجريت الدراسات تدعم فكرة أن املناخ 
يتغير في املغرب وسيتغير أكثر في املستقبل، مع 
توقعات مماثلة بشكل عام لتلك التي تقدمها الهيئة 
احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ )IPCC( في 
نهاية القرن. ويجب األخذ بعني االعتبار املخاوف 
الهشاشة  ومسألة  املناخ،  تغير  بآثار  املتعلقة 
واالقتصادية  االجتماعية  والبيئات  السكانية 

والطبيعية.
وتتفاقم هذا الهشاشة من خالل العمل اإلنساني 
الذي غالبا ما يفرض أوضاع تشغيل غير مناسبة، 

يضيف اخلطابي، مثل مجال املوارد املائية الذي 
تعاني من  التي  املطرية  التساقطات  يعتمد على 
التغيرات السنوية قوية وعدم انتظامها املكاني. 
وتتركز حوالي 50 في املائة من حصة التساقطات 

على 15 في املائة من املساحة الكلية للبالد.
ذلك أن تغير املناخ يؤدي إلى انخفاض هطول 
قد  فترة جفاف طويلة، مما  مع مخاطر  األمطار، 
يؤدي إلى تفاقم الوضع املائي باملغرب الذي صنف 
من بني 20 بلدا منهكا على مستوى توفر املوارد 

املائية.
ويؤكد اخلطابي أنه باإلضافة إلى ندرة املياه 
التي من شأنها أن تتفاقم بسبب تغير املناخ، فإن 
حدوث  نحو  تقود  األمطار  وتنوع  وكثافة  زيادة 
الفيضانات والعواصف احمللية القوية والتي غالبا 
ما تكون سببا في الفيضانات السريعة والعنيفة. 

ومن األمثلة البارزة، يضيف اخلطابي، منطقة  

أوريكا التي شهدت فيضانات مهولة سنة 1995، ثم 
منطقة احلاجب سنة 1997 واحملمدية وسطات في 
سنة 2002 وكذا جنوب ووسط املغرب في نونبر 
خسائر  في  الفيضانات  تسببت  إذ   ،2014 سنة 

كبيرة في املمتلكات واألرواح البشرية.
التكيف  مشروع  تطوير  السياق، مت  هذا  وفي 
مع تغير املناخ من خالل اإلدارة املتكاملة للموارد 
 ،)GIREPSE( املائية ودفع مقابل اخلدمات البيئية
الذي ينشد تطوير وسائل إعادة التفكير في اإلدارة 
وميكن  املناخ.  تغير  سياق  في  للمياه  املتكاملة 
حتقيق ذلك من خالل حتسني القدرة على تكيف 
الناس ومرونة النظم اإليكولوجية، من خالل دمج 
وضع املناخ واألدوات القائمة على السوق )مثل 
دفع مقابل اخلدمات البيئية( وفي السياسة عبر 
خطط عمل بيئية وتنموية، مشيرا إلى أن تنفيذ 
من  تانسيفت  حوض  في  البحثي  املشروع  هذا 

 )AMSR( قبل اجلمعية املغربية للعلوم اإلقليمي
الوطنية  املؤسسات  من  العديد  مع  وبالشراكة 

والدولية.
دنون  البروفسور  استعرض  جهته،  ومن 
الصيفاوي، أستاذ باحث بكلية العلوم بعني الشق 
الدار البيضاء، جتربة املغرب على مستوى االنتقال 
تطبيقات  وكذا  املستخدمة   والتقنيات  الطاقي 

حتلية مياه البحر.
وحتدث الصفاوي عن التحديات الكبيرة الثالث 
التي يعرفها العالم والتي تتجلى في أمن اإلمدادات 
مجاالت  مستعرضا  التنافسية،  ثم  املناخ  وتغير 
تدبير مشكلة الطاقة واملياه وكيفية تطوير التقنيات 
في املجال من قبل مهندسي املغرب ونتائج نقل 

التكنولوجيا.
وتناول املهندس الشيخ اخلرشي، رئيس قسم 
تدبير  مجال  عن  أكادير،  احلضرية  باجلماعة 
النفايات بجماعة أكادير وبعض املظاهر البيئية 
مبدينة أكادير ومختلف املساعي التي تستهدف 
تدبير  ومجاالت   احلياة،  وجودة  البيئة  حماية 
املساحات اخلضراء  مع االستدامة وكفاءة الطاقة 
والصرف الصحي السائل وإعادة استخدام املياه 

العادمة ثم مراحل إدارة النفايات باملدينة.

حتت �سعار »اآفاق الطاقة والتحديات البيئية يف منطقة �سو�س ما�سة درعة«

حجـز 5 عربـات متنقلـة لبيـع الفواكـه اجلافـة بجامـع الفنـا

متكنت جلنة مختلطة مت تشكيلها من املكتب الصحي 
جهة  بوالية  االقتصادية  الشؤون  ومصلحة  البلدي 
مراكش، باإلضافة إلى املكتب الوطني حملاربة الغش، 
أول أمس الثالثاء، من حجز كمية مهمة من "الكاوكاو" 

الفاسد، كانت معدة للبيع، لدى بائعي الفواكه اجلافة 
بساحة جامع الفنا.

وحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة املذكورة التي 
حتركت لتكثيف املراقبة على السلع الغذائية والتأكد 
من سالمتها وجودتها، خصوصا تلك املوجودة بساحة 
املوضوع،  في  تقريرا  أجنزت  العاملية،  الفنا  جامع 

ووجهته إلى اجلهات املسؤولة، التي قررت إغالق خمس 
عربات متخصصة في بيع الفواكه اجلافة، بعد تفعيل 

اإلجراءات اجلاري بها العمل في هذا الشأن.
وأضافت املصادر نفسها أن القرار الذي استأثر 
واألجانب،  املغاربة  الفنا  جامع  ساحة  زوار  باهتمام 
خلف ردود أفعال متباينة في أوساط أصحاب املطاعم 

بالساحة  الغذائية  املنتوجات  مختلف  وبائعي  املتنقلة 
التاريخية.

من  مجموعة  إيقاع  على  مراكش  مدينة  وعاشت 
املواطنني،  من  عدد  لها  تعرض  التي  التسمم  حاالت 
حللويات  تناولهم  بعد  الوفيات  من  عدد  في  تسببت 

ومأكوالت تبني في األخير بأنها فاسدة.

عبد الكريم ياسين

محمد التفراوتي

باملستشفى  االجتماعات  قاعة  شهدت 
الثالثاء  اجلهوي محمد اخلامس مكناس، 
العاملي  اليوم  مبناسبة  احتفاال  ماي،   12
العاملة  للممرض، حضرته األطر الصحية 

باملستشفى، وكذا بعض املدعوين.
باملناسبة  كلمات  بإلقاء  احلفل  ومتيز 
مدير  لفقير،  سعيد  الدكتور  استهلها 
نوه  الذي  اخلامس،  محمد  مستشفى 
باخلدمات اجلليلة التي  مافتئ يقدمها نساء 
الوقت  في  مؤكدا  التمريض،  مهنة  ورجال 

ذاته، االنخراط الدائم في املساهمة بالرقي 
بالقطاع الصحي، معتبرا أن  املناسبة هي 
فرصة للتحفيز واحلث كذلك على مواصلة 
هذا العمل أكثر من أي وقت مضى، موضحا 
العلوم  في  املعرفي   باجلانب  االهتمام  أن 
لهذه  اجلديد  املكتسب  هو  التمريضية 
معاهد  اعتماد  في  واملتجلي  الشريحة، 
التكوين في املجال الصحي )نظام اإلجازة   
 ،) التمريض  علوم  في  والدكتوراه  ماستر 
لذلك يقول مدير املستشفى أن هذا املكتسب، 
بني  أبرمت  اتفاقيات  الذي حتقق مبوجب 
وبني  الصحي  املجال  في  التكوين  معاهد 

استثماره  يجب  واملستشفيات،  اجلامعات 
من طرف املمرضني للحصول على شهادات 

عليا في العلوم التمريضية. 
من جانبه، اعتبر حميدو الطيبة، رئيس 
قطب العالجات التمريضية املناسبة، شرطا 
وليس حفال سنويا حتييه شغيلة التمريض 
لبعض الدقائق فقط وينصرف كل إلى حاله، 
واقع  على  للوقوف  كذلك  فرصة  هي  بل 
وإكراهات ظروف أصحاب الوزرة البيضاء، 
في  األساسية  الدعامات  من  يعدون  الذين 
املنظومة الصحية الوطنية وهم الذين يبذلون 
قصارى جهودهم، خصوصا العاملني منهم 

باألقاليم النائية والعالم القروي على وجه 
إلى  اخلدمات،  أجود  لتقدمي  اخلصوص 
الطيبة  يقول  علما  املتدخلني،  باقي  جانب 
إن مهنة التمريض  تشكل 52 في املائة من 
باقي املتدخلني في القطاع، ويقول املتحدث 
إنه آن األوان إلى رد االعتبار  لهده الشريحة  
املكافحة، التي أصبحت تؤدي واجبها املهني 
في الظروف واإلكراهات املعروفة واملتمثلة 

في قلة املوارد البشرية.
املمرضني  باسم  املتحدث  وخلص 
واملمرضات إلى املطالبة بتنظيم املهنة، في 

إطار هيئة وطنية للتمريض.

مكناس: عبد الصمد تاج الدين 

تكرمي املمرضـات واملمرضني مبكنـاس مبناسبة يومهـم العاملـي 

جمعيـة بيئية تكشـف أضخم أشجار في املغـرب والعالـم
كشفت جمعية بيزاج للبيئة، خالل زيارة 
قامت بها أخيرا لغابات سوس وأكادير الكبير، 
األوكاليبتوس  شجرة  أضخم  وجود  عن 
العالم،  في  لألركان  شجرة  وأكبر  باملغرب، 
هذه  حماية  ضرورة  إلى  باملناسبة  ودعت 

األشجار وتعميق البحث العلمي حولهما.
وقالت جمعية بيزاج للبيئة إن االكتشاف 
جاء في إطار اجلوالت التفقدية التي تقوم بها 
من أجل االطالع على الوضع البيئي لبعض 
املجاالت الغابوية مبنطقة سوس، بتعاون مع 
األطر اإلدارية ملديرية املياه والغابات بأكادير 

الكبير.
تقرير،  في  نفسها  اجلمعية  وأوضحت 
توصلت »املغربية« بتسخة منه، أن جذور هذه 
إلى ضفاف  أشجار متتد  كجذوع  الشجرة  
إلى  يصل  قطرها  عرض  يتراوح  الوادي،  
مترين ونصف متر  تقريبا، بني مترين ونصف 
متر وثالثة أمتار تقريبا، ومحيط دائرتها بني 

7 أمتار و8 أمتار، وعلوها بني 20 و26 مترا.
مهددة  الشجرة  هذه  إن  اجلمعية  وقالت 
باالجنراف بسبب وجودها بالقرب من ضفاف 
هذه  استفادة  يفسر  ما  وهو  سوس،  نهر 
الشجرة من املاء بشكل كبير ساهم في منوها 

لتصل إلى هذا احلجم الضخم.
أضخم  هي  الشجرة  اجلمعية  واعتبرت 
بل  درعة،  ماسة  سوس  جهة  في  األشجار 

توقعت أن تكون أكبر أشجار األوكاليبتوس 
اإليكولوجية  بفوائدها  املعروفة  باملغرب 

واالقتصادية.
األخيرة  هذه  أن  اجلمعية  تقرير  وأفاد 
عند تبادلها املعلومات والصور مع املهتمني 
بالشأن البيئي توصلت مبعلومات من طرف 
سعيد املرابط، مهندس في املياه والغابات، 
توجد  بالعالم  لألركان  أكبر شجرة  أن  تفيد 
في جماعة التامري بدوار )بوفرودو( شمال 

اكادير حوالي 65 كلم.
يبلغ احمليط الدائري لهذه الشجرة 7 أمتار 
وقطرها مترين، وعلوها حوالي 15 مترا، تقول 
اجلمعية التي أكدت أنه اكتشاف مهم خصوصا 

أن شجر األركان ال يتعدى هذه احلدود كما انه 
لم يسبق ألحد أان تعرف على هذا االكتشاف 
البحث  مجال  في  خصوصا  لألركان  املهم 
االقتصادية  وأدواره  األركان  لتاريخ  العلمي 
بهذه  الثقافية.  واالجتماعية  وااليكولوجية 
املناسبة دعت جمعية بييزاج ضرورة حماية 
هذه األشجار، وتعميق البحث العلمي عليها. 
كما أشارت إلى أن هذه االكتشافات تستحق 
الطبيعة واإلنسان  لربط الصلة بني  الزيارة 
وزيادة الوعي بأهمية حماية البيئة. وذكرت 
أن شجرة األركان مبنطقة »بوفردو« يجب أن 
تدخل خانة »أرقام غينيس القياسية« كأكبر 

شجرة االركان في العالم.

وبأتي اكتشاف شجرة األكالبتوس باجلهة 
مسح  خالل  سوس  نهر  ملصب  اجلنوبية 
أرضي على األقدام للتعرف على حالة األشجار 
االيكولوجية  اخلضراء  واألحزمة  والغابات 
في غابة »املزار« املجاورة ملصب نهر سوس، 
والتي تعتبر رئة أكادير الكبير االيكولوجية، 
التامري، وغابات  »االركان« مبنطقة  وغابات 
العرعار واخلروب واألركان باملناطق اجلبلية 

الكادير ادوتنان.
تبني  امليدانية  املعاينة  ومن  خالل هذه  
خصوصا  حيويتها  استعادت  الغابات  بأن 
االوكاليبتوس  ومحميات  األركان،  محميات 
بعد  اجلبلية  باملناطق  الغابات  وباقي 
التساقطات املطرية التي عرفتها سوس في 

هذه السنة.
نفسه،  املصدر  حسب  املبادرة،  وتأتي 
املياه  التعاون املشترك مع مديرية  في إطار 
ب«اكادير  التصحر  ومكافحة  والغابات 
ادوتنان« و«انزكان- ايت ملول«، من أجل تفادي 
والتتبع  والرصد  الغابات،  حرائق  مشاكل 
منها  احلد  ميكن  التي  السلوكات  لبعض 
بتفعيل دور املجتمع املدني في احلفاظ على 
الثروة الغابوية احمللية وأدوارها االيكولوجية 
والترفيهية  واالجتماعية  واالقتصادية 
والبيئية باملنطقة، في زمن التغيرات املناخية 
التي تلقي بظاللها على التنمية والبيئة، من 
خالل ظواهر زحف التصحر واجلفاف احلاد 

وشح املياه، واشتداد حرائق الغابات.

خديجة بن اشو

جهة سوس ماسة 
درعة التي تشهد 
تطورا ملفتا عبر 
انخراط الجهة في 
مختلف البرامج 
الطاقية الوطنية

84177/15

84845/15


