
بحث علمي للدكتور موالي احلسن السدرة ينشد التنوع اجليني وحتديد جنس األشجار 
ومقاومة مرض البيوض في نخيل التمر ينال جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

البحوث مبختبر  مدير  س��درة  م��والي حسن  الدكتور  فاز 
أمراض النبات، الدراسات اجلينية واملكافحة املتكاملة، ورئيس 
املركز اجلهوي للبحث الزراعي مبراكش /املغرب بجائزة خليفة 
البحوث  فئة  في  اخلامسة  دورت��ه��ا  في  التمر  لنخيل  الدولية 
والدراسات املتميزة. وذلك النتقائه البصمات اجلزيئية لتحليل 
املبكر  والكشف  والتنميط اجليني لألصناف  التنوع اجليني 
للجنس والفرز السريع ملقاومة مرض فطري يعد من األمراض 

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

البيوض في نخيل التمر.
وأفاد الدكتور السدرة  في معرض إجابته عن التفاصيل 
العلمية لهذا البحث املتوج  أن النخلة  ثنائية اجلنس ومعمرة 
وحتسينها  أصنافها  انتقاء  عمليات  تتطلب  النمو،  وبطيئة 
الوراثي وقتا طويال وأمواال طائلة تتجلى في تكاليف التجارب 

املخبرية واحلقلية أو البحوث عبر مسح الواحات.
وأضاف الدكتور سدرة أنه مت اختبار استخدام عدة مئات 
من البادئات من نوع  RAPD و ISSR اجلينية من أجل تقييم 
مستوى التنوع، التنميط اجليني، وحتديد العديد من البصمات 
بني  كليا  أو  جزئيا  متيز  أن  ميكن  التي  املرشحة  اجلزيئية 
أصناف مقاومة وحساسة ملرض البيوض وتساعد عن الكشف 
أنواع مختلفة  594 بادئة من  النخلة. و«من بني  املبكر جلنس 
)تسلسالت أو متواليات قصيرة ومتوسطة »مايكروستااليت«( 
مت اختيار 191 منها متكن بتحديد أكثر من 379 بصمة جزيئية 
متنوعة ومتعددة األشكال وقادرة على الكشف عن تعدد وتنوع 

األشكال اجلينية وحتديد منط أصناف النخيل بني 45 صنفا«
أماالنخيل التي شملتها الدراسة فأغلبها أصناف رئيسية 
مت  وق��د  أجنبية.  أص��ن��اف  وبعض  مغربية  مختارة  وس���الالت 
تقييم التنوع والتنميط اجليني والعالقة الوراثية بني كل هذه 

األصناف. 
للمرض  م��ق��اوم��ة  ألص��ن��اف  اجلينية  األمن����اط  والخ��ت��ي��ار 
7 واسمات  الكشف عن  ، مت  الدكتور س��درة  البيوض، يضيف 
 RAPD أو بصمات جزيئية احملصل عليها بواسطة التقانتني
وISSR  واملرشحة لتكون مرتبطة مع مقاومة مرض البيوض 
إلى   0،1 م��ن  جزيئية  بصمة  ك��ل  وزن  ويختلف  النخيل.  ف��ي 
النتائج أنه مت الكشف عن هذه  1،5kilobases( KP(. وأب��دت 
البصمات في مختلف األصناف املقاومة التي شملتها الدراسة. 
التقنيات اجلزيئية كانت  وفضال عن ذلك، فقد ثبت أن جناعة 
ثالثة  إلى  حتتاج  التي  البيولوجية  التقنية  مع  جدا  مشابهة 

من   55٪ حتديد  األول��ى  التقنية  وتستطيع  األق��ل.  على  أشهر 
املقاومة  الشتالت  من   ٪  91،7 يعادل  ما  أي  املقاومة  الشتالت 
على  تعتمد  التي  الثانية  الطريقة  بواسطة  اختيارها  مت  التي 
العدوى بالفطر املسبب للمرض. وإضافة إلى ذلك، ميكن لهذه 
البصمات الفرز السريع، وميكن استخدامها خالل مرحلة مبكرة 

جدا من شتالت بعد إنبات البذور.
البصمات  باستخدام  النهج  ه��ذا  أهمية  تتجلى  وب��ذل��ك 
التقنية  تتطلبها  التي  نسبيا  املرتفعة  التكلفة  من  احل��د  إل��ى 
لعدد  البيولوجي  االختبار  حالة  في  وخصوصا  البيولوجية 
كبير من الشتالت في البيوت الزجاجية أومتابعة سلوكها إزاء 

مرض البيوض في حقول التجارب امليدانية. 
اختبار  مت  أنه  س��درة،   الدكتور  يقول  اجلنس،  ولتحديد 
عدد كبير من البادئات املختلفة على احلمض النووي ألشجار 
النخيل املؤنثة والذكرية وأسفرت النتائج على احلصول فقط 
 ISSR و RAPD  على 12 بصمة جزيئية مختلفة من النوعني
يتراوح  واإلن���اث.   ال��ذك��ور  متييز  من  استخدامها  التي ميكن 
الوزن اجلزيئي لهذه البصمات من  564 إلى pb 3342 )زوجا 

من القواعد النووية(. وعلى العموم أبدت البصمات اجلزيئية 
املكتشفة عن قدرتها على التمييز بني ذكور وإناث أمناط النخيل 

الصادرة من أصول مختلفة مع خطأ ضئيال يتجاوز 0،1 ٪. 
وستتواصل البحوث، في الدراسات اجلزيئية املستقبلية، 
بالكشف عن  املرتبطة  البصمات  األدن��ى من عدد  لتحديد احلد 
اجلنس والفرز السريع ألصناف النخيل املقاومة ملرض البيوض 
استخدامها  لتسهيل  وذلك  النووي  حمضها  تسلسل  ومعرفة 

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

برنامج بناء اخلريطة الوراثية للنخيل.

باسقة تنشد العلو والسمو، وارفة تفور عطفا 
النخلة  إنها  وث��م��ارا،  رزق��ا  وح��ن��وا سخية جت��ود 
امل��ب��ارك��ة ال��ت��ي ح��ول��ت اجل���دب إل��ى واح���ة العطاء 
والتنمية.. وأضحت أحد ركائز التنمية املستدامة 

وحتقيق األمن الغذائي..
في  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أبت 
مع  العهد  جت��دد  أن  إال  اخلامسة2013،  دورت��ه��ا 

الرواد واملبدعني في سبر أغوار كينونة 
تستفز  وأن  ال��ت��م��ر،  نخيل 
فكر الباحثني والعلماء كي 
ينفذوا إلى عمق الدراسات 
واألب����ح����اث خ���دم���ة ل��ت��أل��ق 
املباركة..  النخلة  وعنفوان 
وذل��ك في حفل بهيج كرم 
فئة  م��ن  ك��ل  ف��ي  الفائزين 

وال��دراس��ات  البحوث 
امل����ت����م����ي����زة وف���ئ���ة 
املتميزين  املنتجني 
تقنية  أف��ض��ل  وف��ئ��ة 

م���ت���م���ي���زة وف���ئ���ة 
مشروع  أفضل 
ت��ن��م��وي وف��ئ��ة 

ال����ش����خ����ص����ي����ة 
املتميزة.. 

الشيخ  وأع��ل��ن 
ن��ه��ي��ان م���ب���ارك آل 
التعليم  وزير  نهيان 

ال��ع��ال��ي وال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي، رئ��ي��س 
م���ج���ل���س أم���ن���اء 

ج�������ائ�������زة خ���ل���ي���ف���ة 
الدولية لنخيل التمر، 

التتويج،  ح��ف��ل  خ���الل 
م��رك��ز خليفة  إن��ش��اء  ع��ن 

ل��ل��ت��ق��ان��ات احل��ي��وي��ة وال��ه��ن��دس��ة 
جامعة  إش��راف  حتت  الوراثية، 
بغية  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
على  النخيل  زراع��ة  قطاع  تنمية 

راس��خ��ة،  وتقنية  علمية  أرض��ي��ة 
وتشجيع االستثمار في صناعة التمر كونه 

أحد ركائز االقتصاد الوطني.
وتلعب جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، يقول 

من  املتميزة  الفئة  هذه  تكرمي  في  هامًا  دورًا  نهيان،  الشيخ 
املبدعني املخلصني لشجرة نخيل التمر في مختلف املجاالت، 
فالتمر يلعب اليوم دورًا هامًا في سد الفجوة الغذائية لكثير 
الغذائي  األمن  أهم عناصر  العالم؛ فهو أحد  من شعوب دول 

بحسب تصنيف منظمة األغذية والزراعة الدولية )الفاو(.
لراعي اجلائزة،  الكبيرة  نهيان باجلهود  الشيخ   وأشاد 
واهتمامه  نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ  ال��دول��ة،  رئيس 
ومنتجني  وباحثني  أكادمييني  من  فيها  والعاملني  بالنخلة، 

ومزارعني...
وهنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشخصيات 
رأسها  وعلى   2013 اخلامسة  دورتها  في  باجلائزة  املكرمة 
في  البحري  والصيد  الفالحة  وزي��ر  أخنوش  عزيز  الدكتور 
مدير  الزدجالي  موسى  بن  طارق  والدكتور  املغربية،  اململكة 
عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية، والسيد علي مصطفى 
محمد التجلي مدير عام مشاتل الساحل األخضر من اإلمارات 
املؤثر في  املتميزة ودورهم  املتحدة... على جهودهم  العربية 
خدمة شجرة نخيل التمر والعاملني في قطاع زراعة النخيل 

وإن����ت����اج ال���ت���م���ور ع��ل��ى 
مستوى املنطقة والعالم.

اليوم وهي  أن اجل��ائ��زة  وأك��د 
حتتفي بتكرمي الفائزين بدورتها اخلامسة، 
ت��رن��و إل��ى امل��ض��ي ق��دم��ًا ف��ي خ��دم��ة امل��زارع��ني 

في امل��ن��ت��ج��ني، ك���ل م���ن م��وق��ع��ه  خصوصا 
وال��ت��ط��ور  العلمي  ال���ت���ق���ن���ي مل��ا ال��ب��ح��ث 
الغذاء الصحي فيه خدمة اإلنسان وتوفير 

على مستوى العالم.. 
وسلم بذلك درع التتويج للفائزين بفئات 
اجل���ائ���زة ف���ي دورت���ه���ا اخل��ام��س��ة وه���م على 

التوالي:
املتميزة،  وال��دراس��ات  البحوث  فئة  •عن 
كرم الفائز باملركز األول جهاز أبوظبي للرقابة 
املتحدة.  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  من  الغذائية 
للبحث  الوطني  املعهد  الثاني  باملركز  والفائز 

الزراعي في اململكة املغربية. 
الفائز  ك��رم  املتميزين،  املنتجني  فئة  •عن 
إبراهيم  جاسم  مهلهل  املهندس  األول  باملركز 
املضف م��ن دول��ة ال��ك��وي��ت. ف��ي ح��ني مت حجب 

اجلائزة عن املركز الثاني.

األول  باملركز  الفائز  كرم  متميزة،  تقنية  أفضل  فئة  •عن 
الدكتور عبد الله محمد احلمدان من اململكة العربية السعودية. 
اجلمهورية  من  زوب��ة  أم��ني  املهندس  الثاني  باملركز  والفائز 

التونسية.
•عن فئة أفضل مشروع تنموي، كرم الفائز باملركز األول 
الهيئة العامة للنخيل بوزارة الزراعة في اجلمهورية العراقية. 
من  املوصلي  إبراهيم  حامد  الدكتور  الثاني  باملركز  والفائز 

جمهورية مصر العربية.

•عن فئة الشخصية املؤثرة، كرم الدكتور محمد سعيد مكي 
قطاع  في خدمة  البارز  لدوره  الهاشمية،  األردنية  اململكة  من 

نخيل التمر وصناعة التمور على املستوى العربي.  
•عن فئة البحوث والدراسات املتميزة، فاز جهاز أبوظبي 
مبارك  علي  محمد  الدكتور  عليها  وحصل  الغذائية  للرقابة 
الوطني  املعهد  الثاني  والفائز  اإلم��ارات،  دول��ة  من  الفارسي 
للبحث الزراعي مبراكش وحصل على اجلائزة الدكتور موالي 

احلسن سدرة من اململكة املغربية.

ن��ه��ي��ان محبي النخلة  ال��ش��ي��خ  وم���ن ج��ه��ة أخ���رى أخ��ب��ر 
مبوعد مع أكبر »مؤمتر دولي لنخيل التمر« في السنة املقبلة  
والذي  اخلامسة،  نسخته  في  أبوظبي  العاصمة  تستضيفه 
العربية  اإلم����ارات  جامعة  ال��ب��داي��ة  منذ  تنظيمه  على  دأب���ت 
ج��ائ��زة خليفة  م��ع  بالتعاون  م��رة  س��ن��وات  أرب��ع  ك��ل  املتحدة 
واإلقليمية  الدولية  املنظمات  وبعض  التمر  لنخيل  الدولية 
علماء  من  لنخبة  واسعة  ودولية  عربية  مبشاركة  املختصة، 

نخيل التمر حول العالم.

يشكل االهتمام بالثروة املائية واحملافظة عليها 
األهمية  غ��اي��ة  ف��ي  مسألة  استخداماتها  وتنظيم 
السيما بعد تزايد الطلب على املياه لالستخدامات 

املنزلية والشرب واألغراض الزراعية والصناعية.
     ل��ق��د أض��ح��ى ال��وض��ع امل��ائ��ي ف��ي العالم 
تقرير  العالم وق��د ح��ذر  العديد من دول  ب��ال  ي��ؤرق 
األمم املتحدة من أن عدم اتخاذ اإلج��راءات الالزمة 
زيادة  إلى  واآلمنة سيؤدي  الصحية  املياه  إليصال 
 2025 ع��ام  مليار   2.3 إل��ى  منها  احمل��روم��ني  ع��دد 
بينما، %20 من سكان العالم موزعون في 30 دولة 

يعانون من شح املياه.  
  عرفت سوس خالل األي��ام املاضية تساقطت 
اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ح��ك��م ش��ه��ور م��ت��وال��ي��ة م��ن اجل��ف��اف 
بهذا  املنطقة تساقطت مطرية  فيها  لم تعرف  خلت 
ومعها  القروية  الساكنة  استبشرت  وق��د  الشكل، 
احلضرية بأمطار الرحمة هذه، فهي ضمنيا تساهم 
التي عرفت  األم���راض  األج���واء وط��رد  تلطيف  ف��ي 
أخ��رى،  موسمية  وأم���راض  كالزكام،  كبير  انتشار 
إال  »كامليناجنيت«..  للناس  انتشارها خطورة  شكل 

كلما حلت تساقطات  أنه  لالستغراب هو  املثير  أن 
ومستدام  استباقي  بشكل  التعامل  يتم  ال  مطرية، 
لتخزين هذا الكم الهائل من املياه التي تذهب سدى 
عبر نهر سوس وباقي األودي��ة بسوس الكبير إلى 
عرض البحر، واحلال أن املنطقة دخلت مرحلة اخلط  
م��ن حيث  األح��م��ر  اخل��ط  م��ش��ارف  وعلى  البرتقالي 
القروية واجلبلية  الساكنة  تعانيه  الذي  املياه  شح 
القاسية،  اجل��ف��اف  وف��ت��رات  الصيف  فصل  خ��الل 
الستعماالت  املائية  امل���وارد  على  الضغط  وك���ذاك 
وبسبب  وس��ي��اح��ي��ة،  ومنزلية  وف��الح��ي��ة  صناعية 
الكثافة والنمو السكاني املتزايد على مناطق سوس 

الفالحية والصناعية.
-1 نزيف هدر وضياع املوارد املائية يتواصل 
بسوس رغم احلاجات املتزايدة لهذه املادة احليوية 
أن  للبيئة  ب��ي��ي��زاج  الح��ظ��ت جمعية  ف��ق��د       
إلى  سدى  ذهبت  األمطار  مياه  من  املكعبة  املاليني 
نفس  في  التوالي  على  الثانية  للمرة  البحر  عرض 
الفالحي  امل��وس��م  ب��داي��ة  وع��رف��ت  الفالحية،  السنة 
شهر  نهاية  خالل  مهمة  مطرية  تساقطات  بسوس 
شتنبر وأكتوبر املاضيني، وشهدت فيما بعد تقطعا 
م���ارس احل��ال��ي، وه��ي تساقطات  غ��اي��ة شهر  إل��ى 
لتقلبات  وتخضع  منتظمة  غير  اخل��ب��راء،  حسب 

وجهة  م��ن  لالنتباه  املثير  أن  إال  كونية،  مناخية 
التي  التقارير  رغم  أنه  للبيئة  بييزاج  جمعية  نظر 
أصدرتها اجلمعية وتصدرها العديد من املؤسسات 
الرسمية ومنها وكالة احلوض املائي جلهة سوس 
واستعجاليه  عملية  تدابير  تليها  لم  درع��ة  ماسة 
للحد م��ن ن��زي��ف ه��در امل����وارد امل��ائ��ي��ة  ب��ل أن جل 
وزارة  عليها  تشرف  التي  التلية  السدود  مشاريع 
التجهيز باجلبال املطلة على أكادير الكبير حلمايته 
االجت��ار،  ف��ي  ش��دي��دا  بطئا  تعرف  الفيضانات  م��ن 
والزالت أخرى تراوح مكانها في صراع غير معلن 
لالختصاصات.  وت��داخ��ل  مختلفة  مؤسسات  ب��ني 
وتشير مصادر وكالة احلوض املائي لسوس ماسة 
درعة إلى أن هنالك استغالال مفرطا للطبقات املائية 
السنيني  في  بكارثة  ينذر  ومتصاعد  مهول  وبشكل 
القريبة القادمة، نظرا لكون املنطقة فالحية بالدرجة 
األولى، والقطاع الفالحي لوحده يستهلك %94 من 
في  املتبقية   6% تستعمل  في حني  املائية،  امل��وارد 
املاء الصالح للشرب من مجموع حجم معبأ يقدر ب� 

120.1 مليون متر مكعب.
    وتفيد أرقام أخرى صادرة مؤخرا أن حصة 
 49 إل��ى  امل��واط��ن املغربي م��ن امل��اء س��وف تتقلص 
تبقى  النسبة  ه��ذه  أن  رغ��م   2025 أف��ق  في  باملائة 

اجلغرفيا،  بفعل  أخ���رى  إل��ى  منطقة  م��ن  متباينة 
باملناطق  كبير  بشكل  النسبة  ه��ذه  تتقلص  حيث 
اجلبلية والصحراوية اجلنوبية والشرقية للمملكة، 
اجلفاف  وف��ت��رات  منتظمة  غير  التساقطات  حيث 
متواصلة.. وإذا كانت األرقام املنشورة مؤخرا تفيد 
 2020 أفق  في  بالعطش  مهددة  البيضاء  ال��دار  أن 
وهي التي تعرف نسبيا تساقطات مطرية  منتظمة 
امل��وارد  من  وفائض  بل  منها،  القريبة  اجلهات  في 
املائية، فما هو حال أكادير وسوس الكبير في حال 
لم تتخذ إج��راءات استعجاليه وتدابير قصوى في 
هذا الصدد أمام الضغط املتواصل للنمو السكاني 

والفالحي والصناعي والسياحي.
النعمة  ه��ذه  ض��ي��اع  اجلمعية  عاينت  لقد      
حناجر  لها  تصدح  التي  س��وس،  نهر  صبيب  ف��ي 
من  أكثر  جمعة  كل  املساجد  في  بالدعاء  املصلني 
بأكادير  واد احل���وار  أخ��رى ضمنها  وأودي���ة  م��رة، 
الذي يعرف إجناز سد تلي لم يكتب له الشروع في 
املستمر على  الضغط  وأمام هذا  اآلن،  العمل حتى 
املوارد املائية بسوس فالحيا وصناعيا وسياحيا، 
وهدر موارد أخرى وضياعها في عرض البحر دون 
تخزينها، لتطعيم الفرشة املائية للسدود التي هي 
مليئة بنسب مهمة من األوحال،  فإن جمعية بييزاج 

هدر  نزيف  الستمرار  اخلطر  ن��اق��وس  ت��دق  للبيئة 
وضياع مياه األمطار في عرض البحر واحلال أننا 
الذهب  أية قطرة من  إلى تخزين  في أمس احلاجة 
األزرق لضمان االستدامة والتنمية واألمن الغذائي، 
خصوصا مع توالي سنوات اجلفاف الذي قد يخلق 
وضعية وأزمة ماء على صعيد احلوض. وتدعو إلى 
اعتماد سياسة ومقاربة مائية فعالة تعتمد النجاعة 
خالل  املنطقة  ستعرفه  كبير  وحتد  كأساس  املائية 

هذه األلفية الثالثة.
-2 شاطئ اكادير أصبح مقبرة لنفايات املطارح 

العشوائية لواد سوس
  حت���ول ش��اط��ئ أك���ادي���ر ال��ع��امل��ي إل���ى مقبرة 
عرفت  كما  العشوائية،  للنفايات  جماعي  ومطرح 
املنطقة السياحية خالل هذه الفترة من التساقطات 
ونهار«  »ليل  مقهى  م��ن  بالقرب  عائمة  ب��رك  تكون 
ال��وح��دات  م��ن  العديد  وع��رف��ت  »ب��ي��ج��وان«،  وملعب 
جعلها  مم��ا  الصحي  لصرفها  اختناقا  الفندقية 
الضخ  محطة  كذلك  واختنقت  امل��اء  حت��ت  تتنفس 
وخرج  كلوب«  »بتش  فندق  من  بالقرب  املتواجدة 
فاملؤسسة  هنا  ومن  كالنافورات،  املجاري  في  املاء 
بالتعجيل  مطالبة  الصحي  والصرف  باملاء  املعنية 
والتي  باملنطقة  املتقادمة  الضخ  محطات  بتجديد 

مؤشرات  تشكل  أنها  كما  قليلة  قطرات  حتتمل  لم 
فيما  امل��س��ت��ق��ب��ل،  ف��ي  ف��ي��ض��ان��ات  ملنقطة  وب�����وادر 
مختلف  اخللجان  وأج��م��ل  أك��ادي��ر  شاطئ  استقبل 
أزبال ونفايات املطارح التي ترمى في وادي سوس 
واألودية األخرى بجهة سوس، وذلك ناجت عن عدم 
اعتماد سياسة بيئية ومائية حتد من هذه الظاهرة 
منتوجها  تبيع  سياحية  مب��دي��ن��ة  صحية  ال��غ��ي��ر 
السياحي حاليا باملعرض الدولي للسياحة بأملانيا، 
واجلمعية ترى أنه آن األوان لعمل مشترك مسؤول 
وجدي وفعال بني مختلف اإلدارات املعنية ملعاجلة 
مائية  واعتماد سياسة  أكادير  تلوث شاطئ  مشكل 
ن��اج��ع��ة واالب��ت��ع��اد أك��ث��ر ع��ن احل��س��اب��ات ال��ف��ارغ��ة 
للمنطقة  يجدي  لن  الذي  واللكمات  الكرات  وتبادل 
نفعا بني املنتخبني واإلدارات العمومية، كما يجب 
لعبث  حد  وض��ع  واحمللية  الوالئية  السلطات  على 
املنزلية بضفاف األودية ووضع حد  النفايات  رمي 
للمطارح العشوائية مع العلم أن جماعة أوالد تامية 
باملطرح   2011 سنة  منذ  املنزلية  نفاياتها  ترمي 

الكبير ألكادير.
رئيس جمعية بييزاج للبيئة بجهة 
سوس ماسة درعة
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تكرم أبحاثآ ودراسات رائدة من بينها املنجزة من طرف مغاربة

اإلعالن عن قرب إنشاء مركز خليفة للتقانات احليوية والهندسة الوراثية

في غياب سياسة للنجاعة املائية بسوس

مسلسل ضياع املوارد املائية يتواصل وشاطئ أكادير يتحول مرة أخرى إلى مقبرة للنفايات 
رشيد فاسح *

يتميز البحث الفائز عن فئة البحوث والدراسات املتميزة والذي أعده الدكتور موالي حسن سدرة رئيس مركز املعهد الوطني للبحث الزراعي مبراكش بجدة املوضوع وعمق التناول متناوال جانب انتقاء البصمات اجلزيئية لتحليل التنوع اجليني والتنميط اجليني لألصناف والكشف املبكر للجنس والفرز السريع 
ملقاومة مرض البيوض في نخيل التمر. لكون النخلة ثنائية اجلنس ومعمرة، وتتطلب عمليات انتقاء أصنافها وحتسينها الوراثي وقتا طويال وأمواال طائلة. يهدف البحث إلى استخدام البصمات اجلزيئية كأدوات لتقييم التنوع والتركيب الوراثيني والتنميط اجليني ألصناف النخيل والكشف املبكر للجنس والفرز 
السريع ملقاومة مرض البيوض في نخيل التمر. وقد مت اختبار استخدام عدة مئات من البادئات من نوع  RAPD  و ISSR اجلينية من أجل تقييم مستوى التنوع، التنميط اجليني، وحتديد العديد من البصمات اجلزيئية املرشحة التي ميكن أن متيز جزئيا أو كليا بني أصناف مقاومة وحساسة ملرض البيوض 
وتساعد عن الكشف املبكر جلنس النخلة. ومن بني 550 بادئات من نوع RAPD )-DNA Decamer10(  مت اختيار 170 منها متكن بتحديد أكثر من 300 بصمة جزيئية متنوعة ومتعددة األشكال وقادرة على الكشف عن تعدد وتنوع األشكال اجلينية وحتديد منط أصناف النخيل. وقد بلغت نسبة 

تنوع األشكال ٪70 بحيث أعطت كل بادئة 1 إلى 5 بصمة مختلفة ومميزة حسب البادئات. وقد كشف هذا النوع من البادئات أكثر من 80 بصمة متنوعة ومتعددة األشكال ومميزة لالختالفات ويتراوح معدل متييز 
أبو ظبي: محمد التفراوتياالختالفات من -43 100 % مبتوسط %80 ومتوسط 6،1 بصمة مميزة لالختالفات لكل بادئة. 

أعلنت جمعية مدرسي علوم احلياة واألرض 
اخلامس  املنتدى  فيه  سينعقد  ال��ذي  السياق  عن 
إلى  ث��ان��ي   م��ن  م��راك��ش  مبدينة  البيئية  للتربية 

يونيو القادم.
ن����دوة صحفية  ف���ي  وأوض���ح���ت اجل��م��ع��ي��ة، 

تتوفر  أنها  مبراكش،  الوظيفي  مبقرها  عقدتها، 
على ثالثة وثالثني فرعا منتشرة عبر تراب اململكة، 
وأنها تنتج برامج تربوية تهدف من مقوعها كفاعل 
تربوي إلى املساهمة في بناء مجتمع حداثي مبني 

على التربية البيئية.
عبد  أشغالها  ت��رأس  التي  الصحفية  الندوة 
الرحيم اكسيري الرئيس الوطني للجمعية وعضو 
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أشارت 

واملناضلني  النشطاء  من  الهام  العدد  إل��ى  أيضا 
ربوع  عبر   6000 من  أكثر   / املتطوعني  البيئيني 
بخبراتهم  اجل��م��ع��ي��ة  تستعني  ال��ذي��ن  امل��م��ل��ك��ة/ 
الذي تتم بلورته من  ومساهماتهم استراتيجيات 
سنويا  بيئية  جلامعات  السنوي  التنظيم  خ��الل  
تكوينية ألطرها  ندوات  و  ومعارض موضوعاتية 
القيادية داخل الوطن وخارجه وذلك قصد تكوين 
املبادرات اخلالقة باالستفادة من جتارب  وتنويع 

شعوب أخرى.
وب��ف��ض��ل ه���ذه اخل���ب���رات أص��ب��ح��ت جمعية 
مدرسي علوم احلياة واألرض املغربية، حسب ما 
شمال  منطقة  متثل   « الصحفية،  الندوة  في  جاء 
الدولية. وهي أيضا ممثلة  إفريقيا في املؤمترات 
والبيئي.  واالجتماعي  االق��ت��ص��ادي  املجلس  ف��ي 
وب��ه��ذه ال��ص��ف��ة أي��ض��ا س��اه��م��ت ف��ي ف��ت��رة إع���داد 
مشروع التعديالت الدستورية التي أعقبت خطاب 

9 مارس التاريخي«.
وق���د ش��ه��دت ه���ذه ال���ن���دوة ال��ص��ح��ف��ي��ة التي 
في  للجمعية  الفروع احمللية  رؤس��اء  من  حضرها 
مراكش ودمنات وكذا باحثني وأطر جامعيني من 
وسائل  ممثلي  م��ن  وع���دد  مب��راك��ش  العلوم  كلية 
اإلعالم املختلفة، نقاشا كان مثمرا وعميقا، اتضح 
البيئة  حماية  ب��ب��رام��ج  ال��ن��ه��وض  أن  خ��الل��ه  م��ن 
التربوية  املنظومة  ا  إسهام  على  أساسا  يتوقف 

املجتمع  في  املهتمة  واجلمعيات  اإلعالم  ووسائل 
املدني، وأن ما يتوفر عليه املغرب من تنوع وغنى 
املواطن  أوال وقبل كل شيء تعريف  بيئي يتطلب 
به عليه هذا ومساعدته على الوعي أهمية  احلفاظ 
التذكير مبحتوى  الندوة  عليه، كما مت خالل هذه 
تشير  التي  الدستور  من    37 و   36-35 الفصول 
امل��اء  على  التوفر  ف��ي  امل��واط��ن  م��رة حلقوق  ألول 

وسالمة البيئة كشروط حلياة كرمية والئقة.

 اإلعالن عن احتضان املغرب ملنتدى البيئة
 محمد العمراني أمني
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