
محمد التفراوتي
ل��ع��ق��دي��ن من  ال��ت��ع��ث��رات  م��ن  ب��ع��د سلسلة 
الزمن، عقد وزير السياحة والصناعة التقليدية 
ي��اس��ر زن���اك���ي ل��ق��اء ص��ح��ف��ي��ا ل��ي��ج��زم ب��وث��وق 
انطالق  عن  رسميا  معلنا  باطمئنان،  ويصرح 
أش��غ��ال إجن����از م��ح��ط��ة ت���غ���ازوت ال��س��ي��اح��ي��ة. 
احللم السوسي الذي راود ساكنة اكادير حيث 
سياحي  منتجع  أك��ب��ر  إل���ى  املنطقة  س��ي��ح��ول 

بشمال إفريقيا..
لكن هذه املرة يبدو أن عزم الوزير الزناكي 
التسويفات   وجت��اوز  املثبطات  الستجالء  أكيد 
عبر فسخ العقدة مع  شركة »كولوني كابيتال« 
الكنارية  الشركة  رفقة  نالت  حيث  األمريكية 
يتم  ولم   سنة2006  في  الصفقة  »صاطوكان«، 
متويلية.  صعوبات  بسبب  مبقتضاها  االلتزام 
العقارية  املجموعة  انسحاب  بعد  طبعا  ه��ذا 
التي بدورها خفقت في  البركة   اخلليجية دلة 

تنفيذ  دفتر  التحمالت...
امل��ش��روع  ه��ذا  تنفيذ  ف��ي  حاليا  وي��ش��ارك 
كبيرة  خ��ب��رة  لهم  ش��رك��اء  أرب��ع��ة  االستثنائي 
في هذا املجال وهم صندوق اإلي��داع والتدبير 
السياحية  للهندسة  املغربية  والشركة  للتنمية 
ومجموعة أليونس للتنمية العقارية ومجموعة 

شركاء اجلنوب. 
وأف���������اد وزي��������ر ال���س���ي���اح���ة 
مبكونات   التقليدية  والصناعة 
مشروع محطة تغازوت السياحية 
الذي يضم سبعة فنادق وملعب 
 MEDINA »و«ِمدينا ك��ول��ف 
لالصطياف  ق��ري��ة  ج��ان��ب  إل���ى 
بسعة  األم���واج  لراكبي  وق��ري��ة 
5800 سرير سياحي و 10 ألف 

سرير في املجموع. 
ومي���ت���د  م��ل��ع��ب ال��ك��ول��ف 
ويقدم  هكتار   70 مسافة  على 
احمليط  ع��ل��ى  جميلة  م��ش��اه��د 
18 حفرة  وي��ض��م  األط��ل��س��ي. 
ك��م��ا س��ي��س��اه��م  ف��ي احل��ف��اظ 
ويندمج  املائية  امل��وارد  على 
ومع  محيطه  مع  جيد  بشكل 
امل���وق���ع، وحتيط  ت��ض��اري��س 

من  ال��ف��ي��الت  م��ن  متنوعة  مجموعة  بالكولف 
الطراز الرفيع واملتنوع لُتكمل الصورة املشيدة 

حول منظر طبيعي فريد. 
وس������ي������ش������ه������د   امل���������ش���������روع م���ح���ط���ة 
البحر  واجهة  تربط  التي   MEDINA »ِمدينا«
خ��الل  امل��ت��س��وق��ن  تستقبل  ح��ي��ث  مبحيطها. 
ترفيهيا مبطاعمها  مركزا  تعد  في حن  النهار 

ونواديها وسهراتها في الليل. 
وسيعرف مشروع محطة تغازوت السياحية 
تشييد سبع فنادق، منها 6 على واجهة البحر، 
4 جنوم،  فنادق  إلى  فاخرة  فنادق  من  مصنفة 
اإلي��واء  ع��روض  من  متنوع  كشكول   وتعرض 

للسياح في املنتجع.
إقامات و رياضات مصممة  أن هناك   كما 

وفق التقاليد املغربية األصيلة. 
وتتكون  قرية »راكبي األمواج« من وحدات 
لإليواء وأجهزة لألنشطة الترفيهية ، متتد على 
نظرا   وذل��ك  املنتجع  شمال  البحرية  الواجهة 
أولى  وطنية  كوجهة  تغازوت  منطقة  لتموقع  
لركوب األم��واج. هذا فضال عن برامج متنوعة  
لإليواء  ع��روض��ا  و  العائالت  الصطياف  قرية 
موقع  مع  متاما  ينسجم  والترفيه  والتنشيط 

هذه الوجهة. 
وف���ي م��ع��رض ح��دي��ث��ه ع��ن م���دى محافظة 
محطة  أن  اع��ت��ب��ار  على  البيئة  على  امل��ش��روع 
السياحية  ت���غ���ازوت 

تتموقع في قلب محمية طبيعية ألشجار أركان  
أشار  هكتار،   300 حوالي  مسافة  على  ومتتد 
محطة  أن  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزير 
مع  أرك��ان  في صيانة شجر  تغازوت ستساهم 
تطوير مركز مخصص لهذه الشجرة التي ُتعتبر 
رمزا للمنطقة. وستكون منتوجا مميزا لتعريف 
املنتوج  هذا  وأهمية  بتاريخ  وال��زوار  السياح 
التنمية  ف��ي  ت��غ��ازوت  محطة  وتساهم  احمللي 
االجتماعية واالقتصادية حمليطها بإدماج قرى 
»مت��راغ��ت« و«ت���غ���ازوت« امل��ج��اورت��ن ف��ي إط��ار 

إستراتيجيتها التنموية. 
وأعلن السيد البشير الزناكي، خالل الندوة 
وتنمية  جتهيز  شركة  تأسيس  ،عن  الصحفية 
جتهيز  على  اإلش����راف  قصد  ت��غ��ازوت  محطة 
وكذا  املنتجع  برنامج  من  جزء  وإجن��از  املوقع 
ف��ي أف���ق ض��م��ان جن���اح إجن����از ه���ذا امل��ش��روع 
بضمان  التجهيز  ش��رك��ة  وستتكلف  الضخم. 
وفق  التجهيز  لعملية  واالن��س��ج��ام  التنسيق 

الرؤى الطموحة املُعلن عنها. 
وع���ن امل��س��اع��ي امل��واك��ب��ة ل��ه��ذا امل��ش��روع 
الوزير،  السيد  يؤكد   ، ال��دول��ة  قامت  الضخم، 
بتوفير كل الوسائل الالزمة والبنيات التحتية 
للشرب  صالح  ماء  من  الرئيسي  املوقع  خ��ارج 

وكهرباء...
ويندرج مشروح محطة تغازوت السياحية 
على  ومت��ت��د  األزرق  املخطط  خطة  س��ي��اق  ف��ي 
ه��ك��ت��ار   615 م���س���اف���ة 
جديدة  انطالقة  وتشهد 
السياحة  تنمية  ملواكبة 

املستدامة واملسؤولة. 
إجن����از  أن  ي���ش���ار 
م����ح����ط����ة ت������غ������ازوت  
ي��ت��ط��ل��ب اس��ت��ث��م��ارا 
ُيقارب 6 مليار درهم 
في  سيساهم  مم��ا 
خ����ل����ق ح����وال����ي 
منصب   8500
ش�����������غ�����������ل 
م���ب���اش���ر 
مباشر... كما أن شركة اإليداع والتدبير خصص وغير 

صندوقا خاصا ضخت فيه ما يناهز 11 مليار 
التي  الساكنة  لتعويض  سنتيم  مليون  و360 

انتزعت ملكيتهم لفائدة املشروع..
م���ك���ت���ب  أن  وي�������ذك�������ر 

تغازوت  محطة  تصميم  على  أش��رف   WATG
بشكل يستجيب واملتطلبات املتنوعة للزبناء. 

لن  لإلجناز  زمنية  م��دة  للمشروع  وح��ددت 
تتجاوز 4 سنوات و تقدر كلفته إجماليا حوالي 

600 مليار سنتيم

وكانت الشركة األمريكية »كولوني كابيتال« 
فازتا  أن  سبق  »صاطوكان«  الكنارية  والشركة 
وتنمية  بتهيئة  اخلاصة  بالصفقة   2006 سنة 
احملطة السياحية تاغازوت فلم تف بالتزاماتها 

بدعوى األزمة املالية العاملية...

على  للتغلب  وشيك  ل  حت��وّ ثمة  يبدو  ال 
املستهلك   واجلنوب  املنتج،  الشمال  معادلة 
التي  واالك��ت��ش��اف��ات  العلمية  األب��ح��اث  جلهة 

تخدم البشرية. 
الشمال مبعنى اوربا وأمريكا، واجلنوب 
يبدو  الذي  الثالث،  العالم  ملفهوم  تلطيف  هو 
عالة على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي، 
وم���وارد  ب��ش��ري��ًا  ه��ائ��اًل  خ��زي��ن��ًا  يشكل  لكنه 
تطويره.  ف��ي  وتسهم  ال��غ��رب  ت��رف��د  طبيعية 
اختتمت  اإلماراتية،  »مصدر«  شركة  برعاية  
للملتقيات  الثاني  احلسن  مركز  أصيلة  في 
والنووية«  املتجددة  »الطاقات  ندوة  الدولية، 
بنخضرا  أمينة  وأجنبية:  عربية  مبشاركة 
في  والبيئة  وامل���اء  وامل��ع��ادن  الطاقة   وزي���رة 
أس��ت��اذة  ال��ف��رح��ان/  أمينة  املغربية،  اململكة 
الفيزياء بجامعة الكويت، ميخيل موراتينوس 
وزير اسبانيا السابق، محمد بن عيسى األمن 

العام ملنتدى أصيلة.
إل����ى م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ب��اح��ث��ن  إض��اف��ة 

في  واملختصن 

ش�����ؤون ال���ط���اق���ة. إن 
ال��ن��ووي  فوكوشيما  م��ف��اع��ل  ك��ارث��ة 

أمام  يقف  العالم  بجعل  اليابان، ساهمت  في 
حت��ٍد واح��د، وه��و أن مصير األرض مشترك، 
رغ���م ال��ص��راع��ات ال��س��ي��اس��ي��ة، واحل����وار بن 
آتية.  ك��وارث  مخاطر  ل��درء  منه  بد  ال  الدول  
ف��ي س��الم��ة مفاعالتها  ال��ن��ظ��ر  ُت��ع��ي��د  امل��ان��ي��ا 
 ،2022 ع��ام  بحلول  إغالقها  وتقرر  النووية، 
ال��ط��اق��ة اخل��ض��راء  تعتمد  ال���دمن���ارك س���وف 
كليًا في عام 2050، أذن ال بد من العمل على 
واالحتباس  البيئي  التلوث  من  األرض  إنقاذ 

احل�����راري. ه��ن��ا ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، 
اق��ت��ن��اص ال��ف��رص��ة ه���ذه وال��ع��م��ل ب��ج��دي��ة في 
به من  الطاقة اخلضراء، مبا يزخر  استعمال 
مصادر؛ الشمس والرياح. سوف يقلل اعتماد 
الطاقة اخلضراء من تبعيته للغرب ويخفض 
معدالت الفقر، وفي هذا الصدد، أشار التقرير 
الصادر عن شبكة سياسات الطاقات املتجددة 
3 مالين  أن نحو  للقرن احل��ادي والعشرين« 
الطاقة اعتمادًا على أجهزة  أسرة استخدمت 
فولتاضوئية في سنة 2010 وأن حوالي  30 
مليون أسرة قروية استخدمت الغاز احليوي 
للطبخ واإلض��اءة، وان  من هاضمات صغيرة 
ما يناهز 160 أسرة عبر العالم تستعمل طهي 

الكتل اإلحيائية«.
راي  على  ال��ن��دوة،  في  املشاركون   أجمع 
الطاقة اخلضراء، أذ سوف يساعد استعمالها 
باملصطلح  الشمال  دول  هيمنة  أضعاف  على 
القدمي االستعمار، ومساعدة دول اجلنوب في 
واالقتصادي،  السياسي  استقاللها  حتقيق 
من  الكثير  احتلت  وال��وق��ود  النفط  فبسبب 
والعراق   خاصة،  العربي  العالم  في  ال��دول، 
مثاًل كما انتهكت سيادة دول أخرى.
ل��ك��ن ث��م��ة رأي   

يقول » أن الطاقة 
إثارة  حلد  سيئة  ليست  النووية 

الذعر، والتوقف عن استعمالها«. على الرغم من 
الكارثة اإلنسانية والبيئية ملفاعل فوكوشيما، 
ثمة جوانب ايجابية أشارت إليها هذه املأساة 
نووية صغيرة محصنة  مفاعالت  بناء  وهي  
ال��زالزل فيها قواعد عالية من السالمة ،  ضد 
كما أثبت الدراسات بعد الكارثة  جناعة بناء 

ماء  لتأثير  البحار،  ق��رب  النووية  املفاعالت 
البحر املالح على امتصاص اإلشعاع النووي، 
درء  في  البحرية   الطحالب  ق��درة  إل��ى  فضاًل 
التلوث النووي.  يشجع هذ الرأي السير قدمًا 
في استعمال الطاقة النووية بجانب التشديد 

على قواعد السالمة احلمائية.
 ُي��س��ت��ن��ت��ج م���ن ن��ق��اش��ات ال���ن���دوة ، ب��ان 
الغرب قد حسم أمره باعتماد الطاقة البديلة. 
والسؤال املطروح، ما هي خطة العالم العربي 
يشير  اخلضراء؟   الطاقة  سياسة  تبني  ف��ي 
 2010 لعام  البيئة  ع��ن  بيو  مجموعة  تقرير 
يتعلق  فيما  الثقل  م��رك��ز  إن  ال��واض��ح  م��ن   «
من  االنتقال  بصدد  الطاقة  في  باالستثمار 
الغرب)اوربا والواليات املتحدة( إلى الشرق) 
الصن واإلمارات العربية املتحدة  وغيرهما 

من البلدان اآلسيوية( ».
في  ج��دي��ة  بخطى  يسير  م��ث��اًل   فاملغرب 
املتمثلة  اخل��ض��راء  ال��ط��اق��ة  صناعة  تطوير 
ال��ه��واء  ط��واح��ن  املتوافرة   ال��ري��ح،  بطاقة 
إضافة  الشمال،  باجتاه  تطوان  جبال  على 
أشعة  باستثمار  لديه  الطموحة  اخلطط  إلى 
اع���داد  ي��ج��ب  اذ   ال��ص��ح��راء.  ف��ي  الشمس  
خطط واضحة مدروسة متهد االستغناء عن 
الوقود االحفوري، لكن ما ذا عن خطط باقي 
التي جنهل عنها  العربي،  العالم  دول 
يترسخ  ورمب��ا  الكثير؟ 
ش������ع������ور 
ب������ع������دم 
وج����������ود 
ت����������ل����������ك 
اخل����ط����ط، 
إمنا يتعزز 
ج  الستنتا ا
العالم  ب���ان 
ال������ع������رب������ي 
م����������اض ف���ي 
اس����ت����ث����م����ار 
ال��������ط��������اق��������ة 
ال�������ن�������ووي�������ة، 
ب���خ���الف رغ��ب��ة 
الغربي  ال��ع��ال��م 
ال���واض���ح���ة ف��ي 
االع��ت��م��اد  تقليل 
ع�����ل�����ى ال����ط����اق����ة 
ان  ال������ن������ووي������ة. 
اع���ت���م���اد ال��ط��اق��ة 
اخل�����ض�����راء ي��ك��ف��ي 
شّر  النامية  ال���دول 
التبعية ، وما أحوج 
اليوم  العربي  العالم 
استقاللية  إع��الن  في 
س���ي���اس���ات���ه مت��اش��ي��ًا 
الشعبية  ثوراثه   مع  

يظهر ف�����ي ال����وق����ت  وه��ن��ا  ال���راه���ن، 
دور الثقافة جليًا في تعميق  سياسة الطاقة 
اخل���ض���راء، ال��ت��ي ه��ي ف��ي ص��ل��ب احل��داث��ة، 

فكرية، تكنولوجية أم اجتماعية.

وأخيرا الوزير الزناكي يستجلي املثبطات ويتجاوز التسويفات

ندوة موسعة حول تكنولوجيا الطاقات 
املتجددة والنووية في أصيلة
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50 سينت

نبذة عن الشركة املغربية للهندسة السياحية

تصميم  عن  املسؤولة  الهيأة  السياحية  للهندسة  املغربية  الشركة  تعتبر 

وتطوير مختلف مكونات املنتوج السياحي املغربي.

رؤية  للسياحة  الوطنية  االستراتيجية  بلورة  عملية  قلبي  في  هي  بالتالي 

2020، وتسهر بتنسيق مع الهيآت األخرى التابعة لوزارة السياحة، على حسن 

 ، نشأتها  منذ  الشركة،  هذه  أضفت  حيث   ،2008 في  إحداثها  مت  وقد  تفعيلها. 

دينامية جديدة على قطاع السياحة. 

وتعتبر الشركة املغربية للهندسة السياحية، الذراع احلديدي للوزارة للبحث 

عن املستثمرين ومرافقتهم في املشاريع الكبرى، كما يدل على ذلك جذبها للعناوين 

)enseigne( املهمة في قطاع السياحة.

واملهندسن  واملهندسن  األط���ر  م��ن  م��ائ��ة  ي��ف��وق  مل��ا  تشغيلها  ج��ان��ب  وإل���ى 

تنمية  مجال  في  كبرى  وطنية  ملجموعات  شريكا  متثل  الشركة  فإن  املعمارين، 

وتهيئة مناطق سياحية جديدة.

محطة تغازوت السياحية بأكادير أفخم املنتجعات في شمال إفريقيا 

لعل الطاقة اخلضراء تقرب األضداد 

يعلن عن انطالق أشغال إجناز محطة تغازوت السياحية

عند احلديث عن حماية البيئة والطبيعة ال يصعب للمرء العثور على 
وهو  حاليا  اجلديد  التوجه  تناول  منها  القليل   لكن  وفيرة،  ألنها  كتب 
السياحة اخلضراء، احد الكتب حتدث عن هذا النوع مع تقدميه شرحا 
جلوانب كثيرة منها وحتديد أهم املناطق لها، منها والية بافاربا وشمال 

والية مكلنبورغ فوربومرن.
على  ساحلها  طول  يصل  التي  الوالية  فوربومرن  مكلرلنبورغ  ففي 
بحر البلطيق إلى 1900 كلم، قام احتاد السياحة األملاني بتطوير مشروع 
أي  للمناخ،  إج��ازة حيادية  للسياح متضية  للمنطقة، بحيث ميكن  فريد 

ثاني  غ��از  انبعاث  ف��ي  تتسبب  ال 
ف��ي��ه: بيع  ال��ف��ح��م، أه��م م��ا  اكسيد 
على  الفكرة  تقوم  و  للغابة.  أسهم 
مساهمة السياح في قيام أول غابة 
م��ن خالل  وذل���ك  أمل��ان��ي��ة،  مناخية 
الغابة،  في  شجرة  رمزيا  شرائهم 
ي��ش��ت��ري اح���د أس��ه��م الغابة  ف��م��ن 
بقيمة عشرة يورو، ميكنه  أن يزرع 
حتييد  أو  بتعديل  ت��ق��وم  ش��ج��رة، 
تتسبب  التي  ال��ع��ادم  ال��غ��از  كمية 
بها كحد متوسط أسرة مؤلفة من 
أرب��ع��ة أش��خ��اص ف��ي إج����ازة مل��دة 
أسبوعن. أما عملية زرع األشجار 
فيها  ي��س��اه��م  أن  ل��ل��زائ��ر  ف��ي��م��ك��ن 
الشجرة  بالتالي  وي��زرع  شخصيا 
التي تبرع بها على شكل سهم، وقد 
مت حتى اليوم بيع أكثر من عشرة 
آالف سهم من اجل زرع ست غابات 
مناخية تصل مساحتها اإلجمالية 

إلى 7،5 هكتار.
التفكير  ف��ي  االن���ق���الب  وه����ذا 
واالجت�������اه ن��ح��و ال���ق���ي���ام ب��رح��ل��ة 
ت��س��م��ى  م����ا  ل��ل��ب��ي��ئ��ة أو  ص���دي���ق���ة 
ال��ي��وم ال��رح��الت اخل���ض���راء، ط��ال 
في  وفنادق  أيضا شركات سياحة 
يشغله  هنا  ال��ري��ادة  ودور  أملانيا، 
منطقة  في  فيلدبيرغرهوف  فندق 
ال��غ��اب��ة ال��س��وداء، وه����واول فندق 
تهتم  ال��ت��ل��وث  م��ن  امل��ن��اخ  حلماية 
إدارته باالستخدام الرشيد للطاقة 
تدريجيا  عمدت  وقد  أيضا.  وامل��اء 
بأجهزة  البناء  كامل  جتهيز  إل��ى 
للطاقة، منها  منخفضة االستهالك 
استبدال التدفئة القدمية باملازوت 

مبحطة تدفئة حديثة.
اإلستراجتية  هذه  على  وبناء 
متكنت والية مكلنبورغ فوربومرن 
من توفير ما بن ال�600 و700 طن 
من غاز ثاني اكسيد الفحم، إضافة 

إلى حوالي 300 ألف ليتر من زيت 
التدفئة.

طريق آخر سلكته شركة القطارات األملانية »دويتشه بان« فمن خالل 
 17 إلى  املسافرين  بنقل  تقوم  الرحلة«  هدف  »الطبيعة  اخلاص  عرضها 
البحر  من  منتشرة  طبيعية  محميات  فيه  تتوفر  أمل��ان��ي،  قومي  منتزه 
الضحل في الشمال وحتى مناطق جبال االلب في اجلنوب. وبالتعاون مع 
احتادات البيئة الكبيرة مثل احتادي نابو وبوند توزع شركة القطارات 
األملانية الدعاية للرحالت اخلضراء عن طريق منشورات لطرق الدراجات 

والسير في مناطق احملميات.
مثال آخر جيد لإلجازة اخلضراء هو ما تعتمده شركة فيابونو، فمنذ 
عام 2001 ومببادرة من الوزارة االحتادية لشؤون البيئة ومكتب البيئة 
االحتادي، مت جمع حوالي 350 فندقا وشقة لإلجازة ومجمعات مؤمترات 
ومناطق  طبيعية  ومنتزهات  ومطاعم  شباب  وبيوت  مخيمات  ومناطق 

سياحية في أملانيا للمساهمة  في بناء الرحالت املستدامة.

قرابة  منذ  نشاطاته  وب���دء  مختلف«  بشكل  السفر  »م��ن��ت��دى  وف��ي 
السياحة  طريق  في  للسير  سياحية  140شركة  ضم  من  عامن، متكن 
املستدامة، وبالتعاون مع شركة امتوسفير في برلن يعرض هذا املنتدى 
خالل معرض بورصة السياحية العاملي الذي يقام سنويا في العاصمة 
األملانية على الزوار واملسافرين أفكارا عن كيفية تخفيض كميات الغاز 
العادم التي يتسببون بها خالل رحالتهم اجلوية. والنقود املتحصلة من 
»شهادة املناخ« التي يحصل عليها كل زائر يتم استثمارها في مشاريع 
إلنتاج الطاقة في الدول النامية. ومنذ تأسيسها بداية عام 2009 يشارك 

في املبادرة املستدامة اجلديدة »فوتوريوس«، اكبر شركات سياحية أملانية 
مثل توو وتوماس كوك، سواء في إعادة تشجير غابات في سيريالنكا أو 
الطبيعة  مشروعا  حلماية   14 إلى  إضافة  تركيا،  في  الرياح  طاقة  دعم 

والبيئة في مختلف أنحاء العالم. 
ومن أهم الفنادق التي تتوفر فيها اإلقامة اخلضراء، الفندق البيئي 
تسويلنرودا في مناطق تورينغن األملانية، فمنذ قدوم الزائر يتم احتساب 
ما يخلفه من كمية غاز ثاني اكسيد الفحم، مبا فيها السفر الى الفندق 
والعودة إلى املنزل واإلقامة والتحركات، ومن يريد املساهمة في حماية 
املناخ، ميكنه تقدمي الدعم املالي حملطة تعمل بطاقة الرياح في الهند أو 
الغاز  كمية  تعديل وحتييد  وبالتالي  اوغندة  في  تشجير  إع��ادة  ملشروع 
العادم، ولقد حصل هذا الفندق على عدة جوائز كأفضل فندق للمؤمترات 

في أملانيا ألنه يغطي معظم احتياجاته للكهرباء من طاقة املياه.

أسهم افتراضية حملبي البيئة النظيفة

شاطئ  تاغازوت


