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بني مالل: محمد رفيق

باحث مغربي يكتشف طرق مقاومة مرض »البيوض« املؤرق للمزارعني
محمد التفراوتي

ي�صيب متر �لنخيل ويدمره يف �أيام

■ فاز الدكتور موالي حسن سدرة، مدير البحوث 
اجلينية  والدراسات  النبات  أمراض  مبختبر 
اجلهوي  املركز  ورئيس  املتكاملة،  واملكافحة 
للبحث الزراعي مبراكش، بجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر في دورتها اخلامسة في فئة البحوث 
والدراسات املتميزة، النتقائه البصمات اجلزيئية 
اجليني  والتنميط  اجليني  التنوع  لتحليل 
لألصناف والكشف املبكر للجنس والفرز السريع 
النباتية  األمراض  من  يعد  فطري  مرض  ملقاومة 

املؤرقة للمزارع املغربي يسمى »البيوض«. 
ويروم البحث إلى استخدام البصمات اجلزيئية 
الوراثيني  والتركيب  التنوع  لتقييم  كأدوات 
والتنميط اجليني ألصناف النخيل والكشف املبكر 
للجنس والفرز السريع ملقاومة مرض البيوض في 

نخيل التمر.
وأفاد الدكتور السدرة، في معرض إجابته عن 
النخلة  أن  املتوج  البحث  لهذا  العلمية  تفاصيل 
تتطلب  النمو،  وبطيئة  ومعمرة  اجلنس  ثنائية 
الوراثي  وحتسينها  أصنافها  انتقاء  عمليات 
تكاليف  في  تتجلى  طائلة  وأمواال  طويال  وقتا 
التجارب املخبرية واحلقلية أو البحوث عبر مسح 

الواحات.
وأضاف موالي احلسن السدرة أنه مت اختبار 
 RAPD  استخدام عدة مئات من البادئات من نوع
و ISSRاجلينية من أجل تقييم مستوى التنوع، 
والتنميط اجليني، وحتديد العديد من البصمات 
اجلزيئية املرشحة التي ميكن أن متيز جزئيا أو 
كليا بني أصناف مقاومة وحساسة ملرض البيوض 
وتساعد على الكشف املبكر جلنس النخلة. ومن 
بني 594 بادئة من أنواع مختلفة )تسلسالت أو 
متواليات قصيرة ومتوسطة )مايكروستااليت( مت 
اختيار 191 منها حيث جرى حتديد أكثر من 379 
بصمة جزيئية متنوعة ومتعددة األشكال وقادرة 
اجلينية  األشكال  وتنوع  تعدد  عن  الكشف  على 
وحتديد منط أصناف النخيل في 45 صنفا. أما 
أصناف  فأغلبها  الدراسة  شملتها  التي  النخيل 
رئيسية وسالالت مختارة مغربية وبعض أصناف 
أجنبية. وقد مت تقييم التنوع والتنميط اجليني 

والعالقة الوراثية بني كل هذه األصناف. 
مقاومة  ألصناف  اجلينية  األمناط  والختيار 

للمرض البيوض، يضيف الدكتور سدرة، أنه مت 
عليها  احملصل  جزيئية  بصمات   7 عن  الكشف 
بواسطة تقنيات RAPD وISSR واملرشحة لتكون 
النخيل.  في  البيوض  مرتبطة مع مقاومة مرض 
ويختلف وزن كل بصمة جزيئية من 0،1 إلى 1،5 
kilobases( KP (. وأبدت النتائج أنه مت الكشف 
عن هذه البصمات في مختلف األصناف املقاومة 
التي شملتها الدراسة. وفضال عن ذلك، فقد ثبت 
أن جناعة التقنيات اجلزيئية كانت مشابهة جدا 
ثالثة  إلى  حتتاج  التي  البيولوجية  التقنية  مع 
أشهر على األقل. وتستطيع التقنية األولى حتديد 
 ٪ يعادل 91،7  ما  أي  املقاومة  الشتالت  من   55٪
من الشتالت املقاومة التي مت اختيارها بواسطة 
الطريقة الثانية التي تعتمد على العدوى بالفطر 
لهذه  ميكن  ذلك،  إلى  وإضافة  للمرض.  املسبب 
البصمات الفرز السريع، وميكن استخدامها خالل 

مرحلة مبكرة جدا من شتالت بعد إنبات البذور.

وتتجلى أهمية هذا النهج باستخدام البصمات 
إلى احلد من التكلفة املرتفعة نسبيا التي تتطلبها 
التقنية البيولوجية وخصوصا في حالة االختبار 
البيوت  في  الشتالت  من  كبير  لعدد  البيولوجي 
الزجاجية أو متابعة سلوكها إزاء مرض البيوض 

في حقول التجارب امليدانية. 
ولتحديد اجلنس، يقول الدكتور سدرة، إنه مت 
اختبار عدد كبير من البادئات املختلفة على احلمض 
النووي لألشجار النخيل املؤنثة والذكرية وأسفرت 
النتائج على احلصول فقط على 12 بصمة جزيئية 
مختلفة من النوعني  RAPD و ISSR التي ميكن 
ويتراوح  واإلناث.  الذكور  من متييز  استخدامها 
الوزن اجلزيئي لهذه البصمات من 564 إلى 3342 
العموم  وعلى  النووية(.  القواعد  من  )زوجا   pb
أبدت البصمات اجلزيئية املكتشفة عن قدرتها على 
التمييز بني ذكور وإناث أمناط النخيل الصادرة من 

أصول مختلفة مع خطأ ضئيل يتجاوز 0،1 ٪. 

وستتواصل البحوث، في الدراسات اجلزيئية 
املستقبلية، لتحديد احلد األدنى من عدد البصمات 
السريع  والفرز  اجلنس  عن  بالكشف  املرتبطة 
ألصناف النخيل املقاومة ملرض البيوض ومعرفة 
استخدامها  لتسهيل  النووي  حمضها  تسلسل 

التطبيقي على نطاق واسع. 
جديدة  أبوابا  ستفتح  البحوث  هذه  أن  يذكر 
في االستكشاف في مجال استخدام التكنولوجيا 
والتحسني  انتقاء  برامج  تطوير  قصد  اجلزيئية 
الوراثي للنخيل الهادفة ليس فقط النتقاء سريع 
ألصناف جديدة مرغوبة من قبل املزارعني واألكثر 
طلبا في األسواق املختلفة للتمور، بل أيضا لتمييز 
الشتالت الذكرية واملؤنثة في مرحلة النمو مبكرة 
جدا وتقييم مستوى التطابق لدى شتالت النخيل 
املنتجة عن طريق الزراعة النسيجية. وقد تساهم 
البحث  البحوث في إعطاء مجال واسع في  هذه 

وفي برنامج بناء اخلريطة الوراثية للنخي >

■ في إطار برنامج صوت الشباب العربي، 
حلوار  ليند  »انا  مؤسسة  طرف  من  املنظم 
الثقافات«، واملجلس الثقافي البريطاني، بشراكة 
مع املنتدى املتوسطي للشباب، ومبناسبة اليوم 
ملتقى  جمعية  من  كل  نظمت  للمرأة،  العاملي 
التنمية، وجمعية املرأة للتنمية اجلهوية بالفقيه 
بن صالح، واحتاد الشباب األورومغاربي، وشبكة 
مناظرة منوذجية حول  املاضي،  األحد  راكور، 
موضوع »لألسرة احلق في السكن االنفرادي«، 

باملركب االجتماعي بالفقيه بن صالح.
نشطها  التي  النموذجية،  املناظرة  وكانت 
إبراهيم دهباني، رئيس جمعية ملتقى التنمية، 

تنشيط   كيفية  على  للتعلم،  جهة  من  مناسبة 
مناظرات من هذا النوع،  باحترام كل املبادئ 
التي تخص املناظرة، واملعمول بها، سواء على 
الصعيد العربي والدولي، في جو من احلوار 
خالل  من  وكذا  االختالف،  واحترام  البناء 
واحترام  واإلنصات  الوقت،  وضبط  التركيز 
اآلخر، إضافة إلى موضوع املناظرة الذي سلط 
الضوء على إحدى اإلشكاليات التي تعاني منها 
األسر بجهة تادلة أزيالل، وخاصة منطقة الفقيه 
مابني  املشاركة  األسر  موقف  وهو  بن صالح، 
السكن  وتفضيل  االنفرادي،  السكن  في  احلق 
اجلماعي، خاصة داخل منطقة تعرف بعاداتها 
وبناتها،  أبنائها  هجرة  وبكثرة  وتقاليدها 
إلى إسبانيا وإيطاليا، وما يترتب عن ذلك من 

السواء. وخالل  على  الصنفني  تخص  مشاكل 
املناظرة، دافع كل فريق عن أفكاره، سواء على 
اختيار السكن االنفرادي أو اجلماعي، وقدمت 
التجربة  واقع  من  انطالقا  املتناظرات حججا 
املشاركون  واعتبر  واحدة.  كل  عاشته  التي 
املناظرة وسيلة بناءة في احلوار، سواء داخل 
أن  يجب  الذي  واملجتمع،  واملدرسة  األسرة 
يكون مبنيا على اإلنصات والدفاع عن األفكار 
بطرق راقية بعيدا عن الصدامات، وإميانا بروح 
االختالف، واحترام الذات واآلخر. وجاءت هذه 
بعدة  املناظرات،  من  مجموعة  ضمن  املناظرة 
مختلفة حسب  مواضيع  إتخدت  مغربية  مدن 
خصوصية كل منطقة، بعد دورة تدريبية خضع 

لها مجموعة من الشباب مبدينة أصيلة >

■ »املغربية«- اختتمت، األحد املنصرم مبدينة 

والرياضة،  للمرأة  األولى  الدورة  فعاليات  فاس، 
الرياضة،  في  حوار  ملتقى  جمعية  نظمته  الذي 
يومي 9 و10 مارس اجلاري، حتت شعار »قيادة، 
التظاهرة تنظيم ندوات  قوة وممارسة«.  وعرفت 
حول أهمية الرياضة بالنسبة للمرأة، وكذا التغذية 
من  بتأطير  الرياضية  باملرأة  اخلاصة  الصحية 
أطباء متخصصني، كما قامت اجلمعية على مدى 
يومني بعملية حتسيسية وسط النساء العامالت في 
القطاع اخلاص، سيما األحياء الصناعية وتلميذات 
املؤسسات التعليمية بضرورة ممارسة الرياضة 
للحفاظ على صحتهن ورشاقة أجسامهن، وكذا 

محاربة تناول املخدرات والتدخني والشيشة.

كما أحيت اجلمعية أمسية فنية كبرى شاركت 
فيها الفنانة واملطربة املغربية بشرى خالد، التي 
فنان  إلى  باإلضافة  رائعا،  فنيا  كشكوال  قدمت 
املواويل املبدع عبد الرفيع الفاسي وزميله مغني 

الراي الشاب محمد الرايسي.
نسائية  فعاليات  تكرمي  جرى  احلفل،  وخالل 
وطنية ومحلية مرموقة أسدين خدمات جليلة لفائدة 
املرأة املغربية عموما وفي مجال تخصصهن بصفة 
خاصة، من قبيل وفاء أزباخ، رئيسة فريق احتاد 
طنجة لكرة السلة، والبطلة األوملبية جناة الكرعة،  
والبطلة املغربية في سباق السيارات مونية الوليدي، 
الرويسي،  وخديجة  الريكي،  سهيلة  والصحافية 
بشرى  والفنانة  النواب،  مجلس  رئيس  نائبة 

وفاطمة  بنيس،  الزهراء  فاطمة  والشاعرة  خالد، 
آيت عوينات، رئيسة جمعية املرأة املعاقة مبدينة 
الدارالبيضاء، باإلضافة إلى شخصيات نسائية 
تنتمي ملدينة فاس وخاصة عامالت النظافة بإحدى 

الشركات باملدينة.
رياضي  تدريب  تنظيم  التظاهرة  عرفت  كما 
مفتوح بالقاعة املغطاة املرينيني لفائدة نساء األحياء 
الشعبية بفاس الشمالية أطره اخلبير الوطني في 
رياضة الطايبو عبدالله عبدالوي، بحضور ممثلي 
من  ومجموعة  آزرو  وآفاق  الفاسي  الوقار  أندية 
هذا  نهاية  وفي  الرياضة،  هذه  وهواة  ممارسي 
الرياضة  التدريب مت تكرمي امرأة مسنة متارس 

وتبلغ من العمر 75 سنة >

تكرمي نساء النظافة إلى جانب رياضيات وشخصيات بارزة في فاسورشة حول تقنيات االختالف واحلق في السكن ببني مالل
8 مارس مناظرة

■ وجوه تظهر وتختفي، مختلون من 
أبناء املنطقة، وآخرون عابرون، يأتون 
من مدينة الدار البيضاء وبرشيد وبن 
احمد، ووادي زم. يتجولون في شوارع 
وأزقة مدينة خريبكة، أو قابعون حتت 
لبعض  ميكثون  احلوانيت،  سقيفات 
الوقت، مت يرحلون إلى جهات مجهولة. 
بعضهم اآلخر يجري نقله إلى جناح 
األمراض العقلية والنفسية باملستشفى 
اإلقليمي بخريبكة، لوقت محدد، حسب 
مصدر  عالجه.  ومدة  املرض  طبيعة 
كشف  اجلناح  هذا  داخل  من  مطلع 
لـ«املغربية« أن األخير ال يسع ألكثر من 
العدد،  مضاعفة  وميكن  مريضا،   15
وهو ما يحدث في أغلب األحيان، بسبب 
تزايد طلبات إيداع املختلني عقليا بهذا 
التي  العائالت  خصوصا  اجلناح، 
تعاني من بعض السلوكات العدوانية 
ملرضاهم. وقد يقطع املريض عشرات 
الكيلومترات، من املدن املجاورة، لتلقي 
املرضى  إال  قبول  ميكن  وال  العالج، 
املزمنة  األمراض  من  يعانون  الذين 
واخلطيرة، يضيف املصدر نفسه. كما 
أكد أن املمرضني العاملني بهذا اجلناح 
غالبا من يعانون من عواقب عدوانية 
في  للخطر  وأنهم معرضون  املرضى، 
أي وقت، سيما في ظل نقص املمرضني 

بهذا  للقيام  الضرورية  واإلمكانيات 
العمل على أحسن وجه.

من  عدد  عبر  نفسه،  السياق  في 
احلقوقيني مبدينة وادي زم عن تخوفهم 
من تنامي ظاهرة املختلني عقليا، الذين 
أصبحت تعرفها هذه املدينة املجاورة 
منهم  عدد  يشكل  والذين  خلريبكة، 
تهديدا ألمن وسالمة املواطنني، كرشق 
املارة باحلجارة، أو تهديدهم باألسلحة 
العقلي  ملرضهم  كنتيجة  البيضاء، 
عن  املترتبة  املأساوية  ووضعيتهم 
ذلك. ويستحضر سكان وادي زم الوفاة 
املدمنني  املختلني  من  لعدد  اجلماعية 
الشارع  في  الكحول  تعاطي  على 

وفاتهم  أثارت  والذين  باملدينة،  العام 
اجلماعية اهتمام الرأي العام. ودعا عدد 
من احلقوفيني اجلهات املعنية للتدخل 
لوضعية  مالئم  حل  إليجاد  العاجل 
هؤالء األشخاص، الذين يتجولون بكل 
حرية داخل املدينة، وفق مبادئ حماية 
عقلي،  مبرض  املصابني  األشخاص 
العديد  حصول  وتيسير  بحمايتهم 
وكذلك  واإليواء،  العالج  على  منهم 
بالعمل على وقف األخطار والتهديدات 
التي يتسببون فيها على أمن وسالمة 

املواطنني. 
أحمد، شاب في عقده الرابع، مهاجر 
بالديار اإلسبانية، قال لـ»املغربية« إن 

أخته فتيحة، في عقدها الثالث، مريضة 
للعائلة  تسبب  ما  ونفسيا،  عقليا 
املكونة من الوالدين وأربعة إخوة في 
مشاكل جمة، فبعد زواج اإلخوة، وكبر 
الوالدين، تأزمت وضعية فتيحة، حيث 
العناية  الوالدين  مقدور  في  يعد  لم 
من  خوفا  ومراقبتها  بها،  واالهتمام 
ما  ترتكب بعض احلماقات، وهو  أن 
سواء  أبواب،  عدة  طرق  بأحمد  دفع 
أو  بخريبكة،  اإلقليمي  املستشفى 
اخليريات وبعض املراكز االجتماعية، 
لكن ال احد قبل باحتضان فتيحة ملدة 
خاصة  مراكز  تتوفر  ال  ألنه  طويلة، 
باستثناء  النفسيني،  املرضى  إليواء 
والنفسية  العقلية  األمراض  جناح 
يسع  ال  الذي  اإلقليمي،  باملستشفى 
فتيحة  حالة  مريضا.   15 من  أكثر 
تتكرر في غياب مراكز إليواء هذه الفئة 
التي تعاني في صمت. ويضيف أحمد 
أن املشكل تفاقم بحدة بعد وصوله إلى 
الباب املسدود، فلم يعد التفكير في هذا 
األمر باملجدي، سيما أن فتيحة تغيرت 
أصبحت  قبل، حيث  ذي  عن  طباعها 
تكثر من الصراخ، وحتاول رمي نفسها 
من السطح أو النوافذ، لذلك أصبح أمر 
مراقبتها ضروريا، وهو ما استدعى 
اجتماع العائلة، واالتفاق على برنامج 
يتيح للجميع مراقبة والعناية بفتيحة 

طيلة األيام، بالتناوب >

اجلناح الوحيد إليواء املختلني عقليا بخريبكة ال يسع سوى 15 مريضا
خريبكة: عبد الرحمان مسحت

غياب مر�كز متخ�ص�صة يف �لعالج يهدد �صالمة �ملري�ض و�ملو�طنني

املدنية  للوقاية  اجلهوية  القيادة  نظمت   ■
مبراكش، أخيرا، احتفاال مبناسبة باليوم العاملي 
للوقاية املدنية، الذي يصادف يوم 10 مارس من 

محمد  ترأسه  الذي  االحتفال،  وحضر  سنة.  كل 
احلوز،  تانسيفت  مراكش  جهة  والي  فوزي، 
ورؤساء  األمن  ووالي  للوالية،  العام  والكاتب 
املصالح اخلارجية، وعدد من الشخصيات املدنية 

والعسكرية.

القيادة  مبقر  نظم  الذي  احلفل،  ومتيز 
حول  عرض  بتقدمي  املدنية،  للوقاية  اجلهوية 
التي  اإلنقاذ،  وعمليات  والتدخالت،  األنشطة 
طيلة  مبراكش  املدنية  الوقاية  عناصر  نفذتها 
السنة املاضية، كما استعرضت فرقة من الوقاية 

التي تنجزها  اإلنقاذ،  املدنية جانبا من عمليات 
بشكل يومي، وبعض الطرق املعتمدة في إخماد 
احلرائق، وشروحات حول األجهزة واآلليات التي 

تستعملها .
القائد  لشروحات  مراكش  جهة  والي  واستمع 

هذه  دور  بخصوص  املدنية،  للوقاية  اجلهوي 
والكوارث  السير  املصالح وتدخالتها في حوادث 
الطبيعية واألخطار وتقدمي اإلسعافات، والتحسيس 
باملطبخ  الغاز  تسرب  مثل  املنزلية،  باملخاطر 

واحلمام، وكيفية تقدمي اإلسعافات األولية >

والي مراكش يطلع على تدخالت الوقاية املدنية في يومها العاملي

تحسيس ربات البيوت

صورة وتعليق

)أيس بريس(

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت جمعية أزهار للتضامن والتوعية، 
بالدارالبيضاء، ندوة تربوية تحت شعار »لنعرف وجهتنا من أجل غد أفضل«، 

استهدفت عددا من ربات البيوت.

مستشفى األمراض العقلية بالبيضاء الذي يتوافد عليه بعض المصابين من خريبكة     )أيس بريس(

■ تنظم كل من وكالة احلوض املائي ألم الربيع، 
واملديرية اجلهوية للفالحة بدكالة عبدة، وبرنامج 

التنافسية االقتصادية للمغرب التابع للوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية، يوم اخلميس 21 مارس اجلاري، 
في سيدي بنور، ورشة تشاورية حول مشروع عقد 

فرشة ساحل دكالة، بحضور مختلف الفاعلني احملليني 
والوطنيني املعنيني.

وتشكل هذه الورشة، حسب بالغ صادر عن قسم 
الشؤون العامة للسفارة األمريكية في املغرب، توصلت 

»املغربية«، بنسخة منه »االنطالقة الرسمية للمشروع 
األول من عقد الفرشة املائية ملنطقة دكالة، الذي ميثل 

اتفاقا ماليا وتقنيا بني مختلف الشركاء املعنيني 
بتدبير املوارد املائية اجلوفية )الفرشة املائية(. 

ويقترح هذا العقد أدوات ملموسة لتدبير الفرشة 
املائية وحمايتها من مخاطر التلوث املختلفة، ومن فرط 

االستغالل الفالحي والصناعي واحلضري.
ويفيد البالغ أن فرشة ساحل دكالة »تعاني االستغالل 
املفرط، السيما بسبب النشاط الفالحي املكثف، وكذا 

بسبب موقعها اجلغرافي الذي يجعلها عرضة لتسرب 
مياه البحر«. وسيوفر عقد فرشة ساحل دكالة، الذي 

تدعمه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عبر برنامجها 
التنافسية االقتصادية للمغرب، حال لهذه املشاكل، من 
خالل وضع اخلطط التي ميكن على أساسها استغالل 
املوارد استغالال أمثل، وحتديد مستوى الري األنسب، 

وصون الفرشة املائية.
وسيؤّمن برنامج التنافسية االقتصادية للمغرب الدعم 

املطلوب إلجناح تنفيذ هذا املشروع، الذي ستشكل 
نتائجه مثاال ميكن تعميمه على مناطق أخرى في 
املغرب. ومن املقرر أن تفرز الورشة املذكورة جلنة 
تتكفل بإعداد برنامج عمل فعال يسعى إلى ضمان 

التدبير املستدام للفرشة املائية، اعتمادا على سلسلة 
من التدابير التقنية والتنظيمية واملؤسساتية.
وتهدف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عبر 

برنامجها التنافسية االقتصادية للمغرب إلى »دعم 
إدارة أفضل ملوارد املياه اجلوفية بجهتي دكالة عبدة 

والشرقية، حيث يدعم البرنامج وكاالت احلوض املائي 
واملكاتب اجلهوية للتنمية الفالحية في هاتني اجلهتني 

إلنشاء نظم معلوماتية متطورة من شأنها املساعدة 
في تسريع وحتسني إدارة املوارد املائية اجلوفية، كما 
متنح أدوات حتليلية من شأنها تطوير استراتيجيات 

وقائية من مختلف املخاطر املرتبطة مبوارد املياه 
اجلوفية.

وخصص البرنامج ميزانية تقارب 500 ألف دوالر 
أمريكى من املعدات والبرمجيات إلنشاء هذه 

األنظمة، باإلضافة إلى برنامج تدريبي لفائدة موظفي 
املؤسسات املعنية >

عزيزة غالم

تعبئة ضد االستغالل المفرط 
للموارد المائية الجوفية بدكالة


