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■ تازة ) و م ع(- استفاد أزيد من ألف شخص من ذوي الدخل 
احملدود من سكان اجلماعة القروية بويبالن بإقليم تازة، أخيرا، 
من خدمات قافلة طبية نظمتها املندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة 
بتازة بشراكة مع عمالة اإلقليم وجمعية »أطباء تازة«. وتندرج هذه 
القافلة الطبية، التي تنظم حتت إشراف طاقم طبي مغربي وصيني 

البرد  موجة  آثار  مكافحة  إطار  في  التخصصات،  مختلف  في 
القارص باملناطق اجلبلية، وتقريب اخلدمات الصحية من املواطنني، 
خصوصا منهم ذوو الدخل احملدود، وتعويض اخلصاص املسجل 
على مستوى األطر الصحية باجلماعة القروية بويبالن. كما يندرج 
من  »راميد«  الطبية  املساعدة  نظام  إطار  في  القافلة  هذه  تنظيم 

أجل دعم السكان الذين يعانون من الهشاشة باجلماعة القروية 
املستهدفة، عبر تقريب اخلدمات الصحية العامة واملتخصصة منهم 
وحتسيسهم بأهمية الكشوفات املبكرة ودورها في احلد من خطورة 

األمراض. 
واستفاد األشخاص املستهدفون من هذه القافلة من مختلف 

اخلدمات الطبية املتعلقة بالطب العام،وطب النساء والتوليد، وداء 
السكري والغدد، واألنف واحلنجرة، وأمراض القلب، وطب العيون، 

إضافة إلى إجراء فحوصات طبية وحتاليل مخبرية. 
وفي هذا السياق، أوضح املندوب اإلقليمي لوزارة الصحة بتازة، 
عمر لطفي، أن تنظيم هذه القافلة الطبية يندرج في إطار احلمالت 

الطبية التي تستهدف احلد من آثار موجة البرد القارص باملناطق 
اجلبلية التي يفوق ارتفاعها 1500 متر، من أجل تقريب اخلدمات 
الصحية للفئات املعوزة وتسهيل الولوج إليها في إطار نظام املساعدة 
الطبية »راميد«. وجرى بهذه املناسبة توزيع كمية مهمة من األدوية 

واملالبس على سكان اجلماعة القروية بويبالن >

الكرواوي  زنقة  سكان  رفع  »املغربية«-   ■
وضواحيها باملدينة القدمية، بالدارالبيضاء، شكاية 
مقاطعة سيدي  رئيس  إلى  توقيعا،   230 بـ  مذيلة 
حيث  الكرواوي  زنقة  »ممر  إن  فيها  جاء  بليوط، 
توجد املعلمة التاريخية الكبيرة )البرج(، أصبح اآلن 
يوجد خلف عدد من املقاهي املستحدثة في السنوات 
األخيرة، في حالة مزرية، حتيط به األزبال والنفايات 
من كل جهة، بل حتّول إلى ملجأ  للمنحرفني وقطاع 

الطريق«.

وطالب املتضررون رئيس املقاطعة املذكورة بفتح 
تغطيته  متت  بعما  السكان  عن  العزلة  يفك  باب 
ال  الوضع  بهذا  أنهم  خصوصا  إسمنتي،  بحائط 
يستفيدون من عدد من اخلدمات، مثل عدم إمكانية 

ولوج سيارات الشرطة أو اإلسعاف واملطافئ.
وقد وجهت شكايات مماثلة إلى كل من والي جهة 
الدارالبيضاء،  أمن  ووالي  الكبرى،  الدارالبيضاء 
وعامل عمالة مقاطعات آنفا، وعامل ومدير الوكالة 

احلضرية >

طلـب فك العزلـة عن زنقـة الكـرواوي
باملدينة القدمية بالبيضاء

من  وطالبة  طالبا   22 استفاد   ■
منحة االستحقاق بجهة تادلة أزيالل، 
حني نظمت، أخيرا، الوحدة اإلدارية 
السادس  محمد  ملؤسسة  اجلهوية 
للتعليم، إسوة بباقي الوحدات اإلدارية 
اجلهوية  األكادمييات  مبختلف 
األخرى، انسجاما مع فلسفة مؤسسة 
باألعمال  للنهوض  السادس  محمد 

االجتماعية للتربية والتكوين، وسعيا 
منها للرقي باجلانب االجتماعي، حفال 
على شرف الطلبة والطالبات املتفوقني 
بامتياز في امتحان الباكالوريا برسم 
 ،2013/2012 الدراسي  املوسم 
للتربية  اجلهوية  األكادميية  مبقر 

والتكوين.
وألقى، بهذه املناسبة، عبد املومن 
اجلهوية  األكادميية  مدير  طاليب، 
كلمة  أزيالل،  تادلة  جلهة  للتربية 

باملناسبة، كلمة نوه فيها باملجهودات 
التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس 
للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية 
والتكوين، لفائدة املنخرطني وذويهم، 
معتبرا هذه املؤسسة من أهم شركاء 
والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة 
تقوم  الذي  بالدور  أشاد  كما  املهني، 
وأسرة  جهويا  اإلدارية  الوحدة  به 
التربية والتعليم باجلهة عموما، كما 
هنأ املسؤول نفسه الطلبة واألمهات 

التي  املجهودات  جميع  على  واآلباء 
اجلهوي  املنسق  واعتبر  يبذلونها. 
للنهوض  السادس  محمد  ملؤسسة 
باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين، 
أن حصيلة هذه السنة »متميزة«، كما 
تطرق أيضا إلى الكيفية التي مت بها 
انتقاء املستفيدين، وذكر باللجنة التي 
أشرفت على العملية وعدد املمنوحني 
وطنيا وجهويا، وتناول أيضا معطيات 
إجمالية حول الشعب واملعدالت وجنس 
املستفيدين. وتبني من خالل العرض 
أن مجموع املمنوحني باجلهة بلغ 22 
طالبا، منهم 5 طالبات متكن من إحراز 
املنحة الوطنية، و17 باملنحة اجلهوية، 
وأن النصيب األكبر كان لشعبة العلوم 
العلوم  ثم  ممنوحا(،   15( التجريبية 
ومنحة  ممنوحني(،   4( الرياضية 
واحدة من نصيب كل من شعبة اآلداب 

واالقتصاد والتقني التجاري. 
هذا  رئاسة  على  أشرف  لإلشارة، 
مدير  طاليب،  املومن  عبد  احلفل 
جلهة  للتربية  اجلهوية  األكادميية 
تادلة أزيالل، بحضور ضيف الشرف 
الدكتور أحمد جواد جبران، والنواب 
والتكوين  التربية  لوزارة  اإلقليميني 
املهني باجلهة، وبعض رؤساء األقسام 
واملصالح التابعة لألكادميية وعدد من 
املدعوين ميثلون منظمات وجمعيات 

تشتغل باحلقل التربوي >

استفادة 22 طالبا وطالبة من منحة االستحقاق بجهة تادلة أزيالل
بني مالل : محمد رفيق 

استفادة 1000 شخص من حملة طبية بجماعة بويبالن بتازة

■ زاكورة )و م ع(- جرت، األحد املاضي، 
بزاكورة، عملية تسليم أسرة طبية ملركز تصفية 
على  هوائية  دراجات  وتوزيع  باملدينة،  الدم 
أطفال ينتمون ألسر معوزة باإلقليم، مبناسبة 
عقد املنتدى الدولي للواحات والتنمية احمللية 
دجنبر  فاحت  إلى  نونبر   28 )من  بزاكورة 
اجلاري(. وتروم هذه العملية، التي نظمتها 
مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية املستدامة، 
الشرايبي،  رشدي  محمد  رئيسها  بحضور 
الهدر  محاربة  على  األطفال  هؤالء  مساعدة 
املدرسي، مرضى القصور الكلوي للتغلب على 
تكاليف هذا املرض ومعاناته. ويتعلق األمر 
بتسعة أسرة طبية تستعمل بالنسبة ملرضى 

دراجة   100 إلى  إضافة  الكلوي،  القصور 
األحد،  يوم  منها  تسعة  توزيع  مت  هوائية، 
وسيتم توزيع  العدد الباقي على املستفيدين.

وباملناسبة، نظمت املؤسسة كذلك أنشطة 
أخرى ذات طابع رياضي، منها دوري في كرة 
القدم شاركت فيه 12 فرقة، إلى جانب توزيع 
معدات رياضية )كرات، أقمصة(، وتخصيص 
الطريق  على  السباق  في  للفائزين  جوائز 
الذي نظم يوم األحد مبشاركة مختلف الفئات 
العمرية. أكد سعيد أمسكان، الرئيس املنتدب 
للمؤسسة، في تصريح لوكالة املغرب العربي 
لألنباء، على األهمية التي تكتسيها أنشطة 
انعقاد  مبناسبة  بزاكورة  املنظمة  املؤسسة 

الدراجات  هذه  أن  إلى  مشيرا  املنتدى،  هذا 
تروم مساعدة التالميذ على متابعة دراستهم، 
في حني تروم األسرة الطبية مساعدة مرضى 
القصور الكلوي على إجراء عملية تصفية الدم 

في ظروف حسنة. 
أبرز أن املؤسسة تنتقي عمليات  وبعدما 
ذات طابع إنساني حسب حاجيات كل منطقة، 
أكد أن املؤسسة تعمل على تكثيف أنشطتها 
من  جتاوب  لوجود  بالنظر  زاكورة  بإقليم 
طرف مختلف الفاعلني احملليني واملنتخبني، 
من  كبير  بشكل  تطورت  زاكورة  أن  مالحظا 
ناحية املعمار والبنية التحتية ومنط العيش 

خالل العشر سنوات األخيرة >

تسليم أسرة طبية ملركز تصفية الدم بزاكورة
■ جرى أخيرا، تنظيم لقاء تواصلي مبقر 
دائرة "القرية" بتاونات، لالطالع على القضايا 
التي تستأثر باهتمام السكان وتهم انتظاراتهم، 
والتجهيزات  التحتية  البنيات  حتسني  مثل 
ودراسة  االجتماعية،  واملشاريع  األساسية 
اإلجراءات والتدابير الواجب اتخاذها إليجاد 
احللول املناسبة للمشاكل واإلكراهات التي قد 

حتول دون حتقيق التنمية باإلقليم.
بعمالة  التواصل  قسم  من  بالغ  وحسب 
تاونات، فإن هذا اإلقليم حقق بتظافر جهود 
تتعلق  مشاريع  واملعنيني  املسؤولني  جميع 
الفنية،  واملنشآت  والقناطر  الطرق  ببناء 

والتزويد باملاء الصالح للشرب والكهرباء ، وكذا 
بناء مجموعة من املؤسسات التعليمية، و بناء 
وإصالح وتهيئة مجموعة من املالعب الرياضية 
للقرب، إضافة إلى بناء مخيمات صيفية، وبناء 
دور  من  مجموعة  وجتهيز  وإصالح  وتهيئة 
الطالب والطالبة التي أصبح عددها يبلغ 42 
مؤسسة ومراكز اجتماعية، ثم اقتناء مجموعة 
من حافالت النقل املدرسي وسيارات اإلسعاف، 
ما يساهم في محاربة الهدر املدرسي سيما في 

صفوف الفتاة القروية.
كما تناول اللقاء املشاريع املبرمجة وأخرى 
في طور اإلجناز املندرجة في برنامج التأهيل 
لإلقليم  التابعة  اخلمس  للبلديات  احلضري 
البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  برنامج  و 

والبرنامج  للتنمية،   املخططات اجلماعية  و 
الوطني للطرق بالعالم القروي أو اجلماعات 

الساللية.
البالغ،  نص  حسب  اللقاء،  ذكر  كما   
"التعاون"  بتدخالت فرق مجموعة اجلماعات 
األربع على مستوى اجلماعات الترابية التابعة 
لدوائر اإلقليم وكذا الفرقة اخلامسة، لفك العزلة 
عن السكان وإصالح وصيانة املسالك الطرقية 
املجهودات  بفضل  أنه  تأكيد  في  القروية، 
املبذولة من طرف مختلف املتدخلني، أصبحت 
نسبة التغطية بشبكة الكهرباء على مستوى 
اإلقليم تفوق 97 في املائة ومعدل الولوج للماء 
الصالح للشرب 87 في املائة ، كما يبلغ معدل 

التمدرس 83.7 في املائة >

لقاء تواصلي بتاونات يرصد احتياجات وانتظارات سكان اإلقليم 
تضامنتدبير

سناء أ.

إحداث مركز حرفي بقبيلة إداوسمالل لتشجيع الشباب على اإلنتاجميناء أكادير يئن حتت وطأة التلوث وهزالة معدات التنظيف

بوابة  البحرية  املوانئ  تعتبر   ■
ومنفذا  اخلارجي  العالم  على  رئيسية 
يعد  كما  اخلارجية،  للتجارة  أساسيا 
النابض  القلب  باملغرب  املوانئ  قطاع 
لالقتصاد الوطني وصناعة النقل البحري 
بربوع  والتنافسية  للتنمية  مهمة  وأداة 
حتديات  أمام  املغربية،  الساحلية  املدن 
مهمة.  وبيئية  ومجتمعية  اجتماعية 
للموانئ  الوطنية  الوكالة  من  ويتطلب 
كمؤسسة وصية على القطاع إيالء عناية 
هامة للموانئ بحكم مبرر وجودها ونطاق 
تدخلها، إذ حتدد الوكالة ضمن أولوياتها 
وحماية  والسالمة  األمن  اإلستراتيجية، 

البيئة داخل املجال املينائي.
لكن املشهد البيئي مبيناء أكادير يدعو 
املقلقة  التوجس للوضعية  إلى كثير من 
التي تتفاقم يوما عن يوم، حيث تنتعش 
النفايات الصلبة والسائلة والبقع الزيتية 

باألحواض املينائية بشكل متزايد. 

اللواء  فقدت  أكادير  مدينة  أن  ومؤكد 
األزرق نتيجة تلوث مينائها.

مساحة ميناء أكادير تقدر بنحو 200 
هكتار، ويصل حجم جمع النفايات الصلبة 
سنويا إلى 5 آالف متر مكعب و30 إلى 40 

طنا من زيوت احملركات.
ورغم تفويض الوكالة تدبير تنظيفها 
يبقى  أداءها  أن  إال  إلى شركة خاصة،  
بالغرض،  يفي  ال  ومتواضعا  هزيال 
حيث يقتصر على جمع النفايات الصلبة 
حني  في  وضئيلة  متواضعة  مبركبات 
تبقى الزيوت عائمة دون معاجلتها، إذ ال 
ميكن  املرور من ميناء الصيد إلى امليناء 
بني  املنتشرة  النفايات  جلمع  التجاري 

أرجائه.
ضخمة  النفايات  هذه  كمية  وتعتبر   
كبيرة  بها، وتشكل خطورة  وال يستهان 
على البيئة البحرية للمدينة وعلى شاطئ 
بشكل  محتملة  أثار  لها  كما  السباحة، 

مباشر على الصحة وعلى السياحة.
وبحثا عن مكمن اخللل ولفهم إشكال 

االطالع  وبعد  املرفأ  بهذا  البيئة  تدبير 
الوطنية  للوكالة  اإللكتروني  املوقع  على 
خيرا  املتتبعون  استبشر  للموانئ، 
باإلعالن مجددا عن طلب العروض تدبير 
لكن  بامليناء،  امللوثة  وتنظيف األحواض 
لهزالة  منهم  العديد  اندهش  ما  سرعان 
دفتر  من   25 بالبند  اخلاصة  املعدات 
اآلليات  عدد  تقزمي  مت  حيث  التحمالت، 
ومعدات االشتغال والتنظيف  في مركبة 
واحدة عائمة من أجل نظافة املتالشيات 
مركبات  وثالث  الهيدروكربونية  والبقع 
ذكر  مع  فقط،  املتالشيات  لنظافة  عائمة 

كلمة »فقط «.
وما يثير أكثر من سؤال عن معنى »فقط« 
واالقتصار على املتالشيات وكأن النفايات 
اجلهات  قبل  من  بال  ذي  غير  السائلة 
الوكالة  نسأل  وعليه  واملعنية.  الوصية 
من  الهزيل  العدد  هذا  دواعي حتديد  عن 
املشهد  لترميم  الكافية،   غير  املعدات، 
البيئي بامليناء عبر معدات ومركبات عائمة 

متطورة وحديثة، تكفل التنظيف اجليد >

 �مل�رشوع يهدف �إىل �حلفاظ على �ل�سناعة �لتقليدية و�حلد من �لهجرة �لقرويةي�سل حجم جمع �لنفايات �ل�سلبة �سنويا �إىل 5 �آالف مرت مكعب

■ سيستفيد سكان قبيلة إداوسمالل، التابعة 

إلقليم تزنيت، قريبا، من مشروع »املركز احلرفي 
واملتحف«، الذي شيد على مساحة 1330 مترا 
مربعا، تتوزع ما بني 440 مترا مربعا كمساحة 
مبنية، و1160 مترا مربعا كمساحة مغطاة، ثم 
890 مترا مربعا كمساحة غير مغطاة. ويهدف 
هذا املعهد إلى إدماج شباب املنطقة في برنامج 
التنمية حملاربة األمية وخلق تعاونيات، إضافة إلى 

إيجاد موارد دخل قار وفرص شغل جديدة.
املعهد  من  املستفيدين  الشباب  عدد  ويقدر 
بـ 400 فرد، الذين سيتمكنون من تدريبات في 
الصناعة التقليدية التي تتميز بها منطقة سوس، 

مثل صياغة الذهب والفضة وصناعة اجللد.
التي  إداوسمالل«  »جمعية  ستعمل  كما 
مربعة،  متر   400 بـ  املشروع  في  ساهمت 
وبصفتها صاحب املشروع على جلب الشباب 
للمعهد قصد انخراطهم فيه واالستفادة من كل 
مقوماته واألهداف التي من أجلها شيد بقبيلة 
إداوسمالل، خاصة أن املنطقة متعطشة حلوافز 
تدفع بالسكان والشباب إلى املشاركة في دفع 
عجلة النهوض بها، حسب ما ذكره محمد جابر، 

رئيس »اجلمعية اإلحسانية إلداوسمالل«. وفي 
الصدد ذاته، ذكر جابر أن إنشاء املعهد احلرفي 
واملتحف يراعي احتياجات شباب املنطقة، ومن 
عليهم  تسهل  امتيازات  عدة  يتضمن  فهو  ثمة 
على  للحفاظ  احلرفية  أوراشه  في  االنخراط 
استمراريتها  وضمان  للمنطقة  املادي  التراث 

وتداولها عبر األجيال الالحقة.
بطبيعة  التعريف  من  املعهد  سيمكن  كما 
الصناعة التقليدية التي تعود لسنوات ماضية 
فخارية  وأدوات  وألبسة  أغطية  خالل  من 
ونحاسية ولوحات فنية، وحلي وإكسسوارات 
الصناعية  املنتوجات  من  وغيرها  فضية، 
التقليدية التي أنتجها سكان املنطقة سابقا، إلى 
جانب املصنوعات التي سيسهر على ابتكارها 
شباب املنطقة بتأطير من املشرفني واملسيرين 

للمعهد احلرفي.
من جهة أخرى، يتكون املعهد من عدة مرافق، 
إذ في الطابق األرضي يوجد مخزن للمنتوجات 
احمللية، ومتحف لعرضها، والطابق األول يتضمن 
مكتب اإلدارة مبساحة )30 مترا مربعا(، وقاعة 
االجتماعات )22 مترا مربعا(، وقاعة االستقبال 
اإلعالميات  قاعة  إلى جانب  مربعا(  مترا   34(
)22 مترا مربعا( وقاعة تعليم اخلياطة )54 مترا 

مربعا( ثم قاعة تعليم صناعة اجللد )28 مترا 
مربعا( باإلضافة إلى مرافق صحية حتتل مساحة 
20 مترا مربعا. أما الطابق العلوي فيضم مقهى 
مبساحة 37 مترا مربعا، إلى جانب مطبخ )26 
مترا مربعا( ومرافق صحية )6 أمتار مربعة(، 
ثم باحة املقهى املمتدة على مساحة 413 مترا 
مربعا. وتتطلع »اجلمعية اإلحسانية إلداوسمالل« 
نتائج  واملتحف  احلرفي  املعهد  يحقق  أن  إلى 
إيجابية في املستقبل القريب، تتجسد في الرفع 
من مردودية اإلنتاج احمللي والرواج االقتصادي 

للمنطقة، واالستقرار االجتماعي للسكان.
تتشكل  إداوسمالل  قبيلة  أن  إلى  يشار 
من دواوير كثيرة موزعة على مساحة شاسعة 
من احتادية قبائل إداولتيت، إلى جانب قبيلتي 

إداكارسموك وإداوباعقيل.
قبائل  من  واحدة  إداوسمالل  قبيلة  وتعد 
األطلس الصغير بإقليم تيزنيت دائرة أنزي، داخل 
حدود اجلماعة القروية لـ«تزغران« على بعد 80 
كيلومترا من مدينة تزنيت، ويضم مجموع تراب 
جماعة »تيزغران 92 دوارا وموزعة على أربعة 
و«أيت  عروس«  و«أيت  اليلي«  »أيت  وهي  فرق 
تضاريس  على  ويغلب  الربع«،  و«أيت  عباس« 

املنطقة الطابع اجلبلي >
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