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"ثورة" السيارات الكهربائية في فرنسا
تقود فرنسا "ث��ورة" السيارات الكهربائية في أوروب��ا ،حيث تستأثر حاليا بأكثر من ربع مبيعاتها في االتحاد األوروب��ي
بحسب تقرير حديث لوكالة البيئة األوروب�ي��ة .وقد تم تسجيل نحو  38ألف سيارة كهربائية في بلدان االتحاد عام ،2014
ب��زي��ادة  57في املائة عن  ،2013منها  10.700سيارة في فرنسا .وأت��ت أملانيا في املرتبة الثانية بنحو  8500س�ي��ارة ،تلتها
بريطانيا بنحو  6700سيارة.

ملحق أسبوعي من إعداد :سميرة الشناوي
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احتجاجات في أوربا على ()OGM

علماء يبتكرون شمسا اصطناعية

موريتانيا تنفي تلوث مياهها اإلقليمية

سمح االت�ح��اد األوروب��ي باستيراد  19نوعا م��ن امل��واد املعدلة وراث�ي��ا وبيعها ،من
دون انتظار موافقة الدول األعضاء على تعديل يرمي إلى السماح لها بمنع هذه املواد
على أراضيها ،ما أثار انتقادات في أوساط املدافعن عن البيئة.
ويشمل القرار  17مادة معدلة وراثيا ،مخصصة لتصنيع أغذية حيوانية وبشرية ،إضافة
إلى نوعن من الزهور .ونددت فرنسا ممثلة ببعثتها الدائمة في املفوضية األوروبية بهذا
ال�ق��رار .وم��ن ب��ن امل��واد املعدلة وراث�ي��ًا املشمولة ب��ال�ق��رار  11منتجا م��ن ش��رك��ة «مونسانتو»
األميركية العمالقة ،بينها عدد من أنواع الصويا والذرة والقطن .أما املواد التسع املتبقية،
فهي تابعة لشركة «دوبون» األميركية ومجموعتي «باير» و»بي إيه إس أف» األملانيتن.
وه ��ذا ال�س�م��اح ي�س��ري ف ��ورا مل��دة ع�ش��ر س �ن��وات ،ك�م��ا ي�ش�م��ل ك��ل ال ��دول األع �ض��اء ب�م��ا فيها
البلدان التي صوتت ضده.

أحرز العلماء في معهد دراس��ة البالزما في والية غوجارات الهندية إنجازا في
مجال الحفاظ على الحالة «الرابعة للمادة» ،أي البالزما .فقد أعلنوا أنهم ابتكروا
شمسا اصطناعية م��ن ال�ب��الزم��ا ،وق��ال��وا إن اخ�ت��راع�ه��م سيساعد ف��ي اب�ت�ك��ار سبل جديدة
لتوليد الطاقة «ال�خ�ض��راء» .وأوض��ح مدير املعهد دي��راج ب��ورا أن االخ�ت��راع تجربة فريدة
تشير إل��ى احتمال توليد طاقة تشبه طاقة الشمس داخ��ل مختبر .وق��ام العلماء بتطوير
وح��دة «توكوماك» حيث أنشئت كرة بالزما تسخن بواسطة تيار ميكروويف إلى حرارة
 300مليون درج��ة مئوي وتبقى ف��ي حالة مستقرة بواسطة امل�ج��ال املغناطيسي .وقالوا
إن الطاقة التي استقرت داخل وحدة «توكوماك» يمكن أن تستخرج وتوصل إلى توربن
فتولد طاقة نظيفة .وهكذا يمكن توليد  5000ميغاواط من الطاقة الحرارية باستخدام 50
ميغاواط فقط من الكهرباء.

أع�ل�ن��ت وزارة ال�ص�ي��د واالق �ت �ص��اد ال�ب�ح��ري امل��وري�ت��ان�ي��ة ،ال�ج�م�ع��ة ،أن البقع
الزيتية املتسربة م��ن ب��اخ��رة الصيد السطحي ال��روس�ي��ة ( أول��ي دي دي�ن��وف )
التي غرقت يوم  11أبريل الجاري قبالة جزر الكناري ،لم تصل حتى اآلن إلى املياه
اإلقليمية املوريتانية.
وأف ��اد ب �ي��ان ل �ل��وزارة ،ب��أن ه��ذه األخ �ي��رة ت�ت��اب��ع ال��وض��ع ع��ن ك�ث��ب م��ن أج��ل ات�خ��اذ
اإلجراء ات الالزمة إذا كان ثمة أي تهديد للسواحل املوريتانية ،مضيفا أنه يبدو أن
حركة البقع الزيتية تتحرك إلى الجنوب الغربي من موقع الحادث .وأوضح البيان
أن الباخرة الروسية ،التي كانت تحمل كمية من الوقود ق��درت ب  1400طن ،غرقت
بعد تعرضها لحريق بميناء الس باملاس وم��ازال ال��وق��ود يتسرب من حطامها في
قاع البحر بعمق يصل إلى  1400متر في مكان يبعد  24كلم عن الس باملاس.

املعاجلة احلرارية للنفايات بني مؤيد ومعارض

مناظرة علمية وبيئية بتونس تناقش سبل تدبير أفضل للنفايات
> تونس  :محمد التفراوتي
نظمت الشبكة اإلقليمية لتبادل املعلومات
والخبرات في مجال إدارة النفايات في دول
املشرق واملغرب العربي “سويب نيت”
( ) SWEEP-Netمناظرة علمية وبيئية ،هي
األولى من نوعها ،تتغيى مقاربة آراء فريقني،
أحدهما معارض لحرق النفايات واآلخر مؤيد
له ،وذلك في إطار أشغال برنامج املنتدى
اإلقليمي الخامس حول إدارة املخلفات
املنعقد مؤخرا بتونس تحت عنوان “الحلول
اإلقتصادية واإلجتماعية إلدارة مستدامة
للبيئة” ،وهو املؤتمر الذي حضره نخبة من
الخبراء واألطر املغاربة املتخصصني في
تدبير النفايات وممثلني هن مؤسسة محمد
السادس للبيئة.
اص �ط��ف امل� �ش ��ارك ��ون ب �ك �ث��اف��ة وح� �م ��اس ،ف ��ي ق��اع��ة
اللقاء الفسيحة ،أم��ام اللجنة املنظمة لسحب جهاز
ال �ت �ح �ك��م ع ��ن ب �ع��د امل �خ �ص��ص ل �ل �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى أح��د
ال �ف��ري �ق��ن ،أو ب��األح��رى ع�ل��ى ف �ك��رة أن ت�ق�ن�ي��ة ال�ح��رق
ه � ��ي ال � �ح � ��ل امل � �ن� ��اس� ��ب مل �ع��ال �ج��ة
س�ل�ي�م��ة ل�ل�م�خ�ل�ف��ات في
منطقة املغرب واملشرق
العربي.
امل� � � �ن � � ��اظ � � ��رة ب� �س� �ط ��ت
ق� � �ض� � �ي � ��ة ع� � �ل� � �م� � �ي � ��ة ب ��ن
ف � ��ري� � �ق � ��ن م � �ت � �ع� ��ارض� ��ن
ف � � ��ي ال � � � � � � ��رأي ،أح� ��ده � �م� ��ا
م��ؤي��د واآلخ ��ر م �ع��ارض،
م� � � ��ع وج � � � � � ��ود ح� � �ك � ��م ف ��ي
ال �ق �ض �ي��ة ه ��و ال �ج �م �ه��ور
امل�ش��ارك ف��ي امل�ن�ت��دى ،من
خ � � ��الل ح� �س� �م ��ه ال � �خ ��الف
ب ��ال� �ت� �ص ��وي ��ت ل �ل �ف��ري �ق��ن
ح �س ��ب م � �ب� ��ررات وح �ج��ج
كل فريق.
أط � � � � � � �ل� � � � � � ��ق م � � �ن � � �ش � � �ط� � ��و
امل � � �ن� � ��اظ� � ��رة ،اإلع � ��الم� � �ي � ��ان
أن � ��ور أن � ��ور م �ع �ل��ى ودن �ي��ا
ال�ش��اوش ،ص�ف��ارة انطالق
ع ��رض ق �ن��اع��ات ال �ط��رف��ن،
ب� � � �ت � � ��وض� � � �ي � � ��ح أن ح� � � ��رق
ال �ن �ف��اي��ات أو م��ا ي�س�م��ى ب�
"امل� �ع ��ال� �ج ��ة ال � �ح� ��راري� ��ة" أو
“التحويل من النفايات إلى
ال �ط��اق��ة” ي�م�ث��ل ال �ح��ل ال��ذي
تختاره العديد من الدول.
ت�ح��ول عملية ال�ح��رق امل��واد
غير امل ��رادة إل��ى رم��اد وغ��از
م��داخ��ن وط ��اق ��ة .ول �ك��ن هل
ال �ح ��رق ه ��و ال �ح��ل األن �س��ب؟
و م� � ��اه� � ��ي االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات
وال � �ت � �ك� ��ال � �ي� ��ف ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة
امل�ع�ن�ي��ة وم��اه��ي ال �ع��ائ��دات؟
م��اه��ي اإلط� � ��ارات ال�ق��ان��ون�ي��ة
وال� �ت� �ن� �ظ� �ي� �م� �ي ��ة امل � �ط � �ل ��وب ��ة؟
م ��اه ��ي اآلث� � ��ار امل �ت��رت �ب��ة ع�ل��ى
البيئة وعلى الصحة العامة
ع� �ل ��ى امل� � ��دى ال� �ط ��وي ��ل إذا ل��م
ي �ت��م ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ه� ��ذا األم ��ر
بالشكل الصحيح؟
ن��اق��ش ال�ف��ري�ق��ان ب��إس�ه��اب،
أم � � � � � � � ��ام ت� � � �ت� � � �ب � � ��ع واه� � � �ت� � � �م � � ��ام

ال �ج �م �ه��ور ،اإلي �ج��اب �ي��ات وال�س�ل�ب�ي��ات
ب �ص �ف��ة م �ف �ص �ل��ة وك � ��ذا ت �ق �ن �ي��ة ال �ح��رق
أو امل �ع��ال �ج��ة ال� �ح ��راري ��ة ال �ت ��ي ت �ح��ول
النفايات إل��ى رم��اد وغ��از وط��اق��ة وتم
اختيار لبنان كنموذج.
ب � ��ول أب � ��ي راش � � ��د رئ � �ي ��س ال �ح��رك ��ة
البيئية اللبنانية كان مفوها وبارعا
وم �ف �ح �م ��ا ف� ��ي ط� ��روح� ��ات� ��ه ،ف� ��ي ح��ن
ات� �س ��م ن ��اج ��ي ال� �ق ��دي ��ح ،خ �ب �ي��ر ب�ي�ئ��ي
أول ،ب�م�ن�ظ�م��ة “إن � ��دي آك� ��ت” ب�ل�ب�ن��ان
ب��دق��ة امل �ع �ط �ي��ات وع�ل�م�ي�ت�ه��ا وان �ت��زع
ب �ه �م��ا ت �ص �ف �ي �ق��ات ال� �ح ��اض ��ري ��ن .أم ��ا
آراء وأف � �ك� ��ار وم � �ب� ��ررات م� � ��روان رزق
ال� �ل ��ه ،م �خ �ت��ص ب �ي �ئ��ي وم �م �ث��ل وزارة
ال�ب�ي�ئ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وال�خ�ب�ي��ر ال��دك�ت��ور
عصام جناجرة ،أستاذ مبرز بمعهد
امل �ص��در ب��اإلم��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة،
فلم تلق مناصرين كثر حيث صوت
لصالحهم  26في املائة من املصوتن
م�ق��اب��ل  74ف��ي امل��ائ��ة ل�ص��ال��ح ال�ف��ري��ق
املعارض لحرق النفايات.
وب� � � ��رر م � ��ؤي � ��دو ح� � ��رق ال� �ن� �ف ��اي ��ات،
ف ��ي س �ي��اق ع� ��رض ق �ن��اع��ات �ه��م ،ب �ك��ون
م �س��اح��ة ل �ب �ن��ان ص �غ �ي��رة ت �ح��ول دون
إي �ج��اد أم��اك��ن ك��اف�ي��ة ل�ل�ط�م��ر .ك�م��ا أن
امل ��واط� �ن ��ن ي ��رف �ض ��ون إق ��ام ��ة م �ط��ام��ر
ف��ي ق��راه��م .ثم أن ت �ج��ارب ال �ف��رز من
امل �ص��در ع��دي �م��ة النجاح .ه ��ذا فضال
ع ��ن إن� �ت ��اج ال �ك �ه��رب��اء م��ن
ال �ن �ف��اي��ات ،ح �ي��ث ت�ع�ت�م��د
عدة الدول األجنبية على
هذه التقنية في املعالجة.
وع � � � � � � �ق� � � � � � ��ب ال� � � � � �ط � � � � ��رف
امل � � � �ع� � � ��ارض ل� � �ل� � �ح � ��رق أن

وبات مبدأ “صفر
نفايات” يطبق
في معظم دول
العالم .ويقدم
حلوال علمية
وعملية ضمن
إعادة تدوير
النفايات بعد
فرزها من املصدر،
واالستفادة
منها اقتصاديا
بدل من حرقها.
كما أن إعادة
التدوير يقلل من
استخدام الطاقة
أضعاف محارق
النفايات

جانب من فعاليات املناظرة
ال �ح��رك��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة تقدمت
بحل متكامل منذ سنة ،يعتمد على
ال ��الم ��رك ��زي ��ة ان �ط��الق��ا م� ��ن ال �ب �ل��دي��ة
أو إت �ح��اد ال �ب �ل��دي��ات .ك�م��ا أن صغر
م�س��اح��ة ل�ب�ن��ان ال ي�م�ن��ع االس�ت�ف��ادة
م � ��ن م� ��الي� ��ن األم� � �ت � ��ار امل� ��رب � �ع� ��ة م��ن
م �ق��ال��ع وم ��رام ��ل وم �ك �ب��ات س��اب �ق��ة.
ح �ي ��ث س �ب ��ق أن ن� �ش ��رت ال �ح �ك��وم��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م �ل �ح �ق��ا ب ��ال �ق ��رار رق ��م 1
امل� �ت� �ع� �ل ��ق ب � �م� ��رس� ��وم «ال � �ن � �ف� ��اي� ��ات»
الئ� �ح ��ة م� ��ن أك� �ث ��ر م� ��ن  600م ��وق ��ع،

لتسهيل ع�م��ل ال�ش��رك��ات ال�خ��اص��ة ال�ت��ي س��وف تتقدم
ب�م�ش��اري��ع م�ع��ال�ج��ة ال �ن �ف��اي��ات .ك�م��ا أن امل��واط �ن��ن لن
يقبلوا بتكرار تجربة املطامر أو امل�ح��ارق على غ��رار
م��ا ي�ح�ص��ل اآلن ف��ي م��دن “ال�ن��اع�م��ة” و”ع��ن دراف �ي��ل”
و”س��رار” و”صيدا” و”رأس العن”  .كما أن املجالس
ال�ب�ل��دي��ة س�ب��ق أن رف�ض��ت امل �ح��ارق ال�ت��ي اق�ت��رح��ت في
"دير عمار" و”الكرنتينا” و"الجية والزهراني" .ثم إذا
كانت الحجة إلنشاء املحارق ،يضيف فريق املجتمع
املدني ،هي االستغناء عن املطامر ،فالنتيجة ستكون
إن� �ت ��اج امل� �ح ��ارق ل �ل��رم��اد ال� �س ��ام ،ال� ��ذي س� ��وف ي�ط�م��ر
ويهدد بتلوث املياه الجوفية .ناهيك عن أن تجارب
ال�ف��رز م��ن امل�ص��در التي أطلقها املجتمع امل��دن��ي كانت

ضمن إمكانيات محدودة ونجحت
ك �ل �ه��ا .ف �ي �م��ا ل ��م ي �ت��م ال �ع �م��ل ج��دي��ا
م��ن قبل ال��دول��ة على م�ش��روع جدي
للفرز من املصدر.
أما م �ب��رر إن �ت��اج ال �ك �ه��رب��اء م��ن
النفايات ،إذا حصل بسبب صعوبة
ح ��رق ن �ف��اي��ات ت �ت �ك��ون ب��أغ�ل�ب�ي�ت�ه��ا
م ��ن م � ��واد ع �ض��وي��ة ،ف �ه��و م �ش��روع
غ�ي��ر م��رب��ح ب�ق��در ال��رب��ح ال�ن��ات��ج عن
تدوير امل��واد واالستفادة من املواد
العضوية .ك�م��ا أن ال �ض��رر ال�ن��ات��ج
عن الحرق كلفته البيئية والصحية
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة م ��ن ت� �ل ��وث ال� �ه ��واء
وال� ��رم� ��اد ال� �س ��ام ع��ال �ي��ة ج � ��دا .أم��ا
ح�ج��ة اع�ت�م��اد ال��دول على امل�ح��ارق
فقد تراجعت بعض الدول عنه من
قبيل إعالن وزير البيئة في فرنسا
التخلي عنها.
وهكذا أس �ه��ب م�م�ث�ل��و امل�ج�ت�م��ع
الشرح والتبرير كون املحارق تؤثر
س �ل �ب��ا ع �ل��ى امل� �ن ��اخ .وان �ب �ع��اث��ات �ه��ا
ت � ��ؤدي إل� ��ى االح �ت �ب ��اس ال� �ح ��راري،
ك �م��ا أن ال �ك �ل �ف��ة ال �ع��ال �ي��ة ل�ل�م�ح��ارق
وم��رك��زي��ة ال �ح��ل س ��وف ت ��ؤدي إل��ى
استمرار مديونية البلديات .ثم أن
حرق املواد العضوية سوف يحرم األراضي الزراعية
وامل�ن��اط��ق امل�س�ت�ن�ف��دة ك��امل�ق��ال��ع وامل��رام��ل وغ�ي��ره��ا من
السماد الضروري لتحسن التربة هذا فضال عن أن
املحارق ،سوف تدمر الصناعات اللبنانية للتدوير
وتحرق امل��واد األول�ي��ة التي أصبحت ن��ادرة .وأش��ار
مناصرو “ال لحرق النفايات” أن املحارق سوف تهدر
امل��واد ذات القيمة الحرارية العالية والتي تستخدم
كطاقة بديلة في الصناعة.هذا و أن لبنان لم ينجز
بعد األثر البيئي اإلستراتيجي لخطة النفايات.
يشار أن مشكلة ال�ن�ف��اي��ات الصلبة تعتبر إح��دى
أهم التحديات التي تواجه البلدان النامية حيث في

معظم الحاالت يتم طمر أو حرق هذه النفايات مما
ي��ؤدي إل��ى تلويث امل�ي��اه أو نشر امل�ل��وث��ات املسرطنة
في الجو.
واعتادت املجتمعات على التخلص من النفايات
امل �خ �ت �ل �ف��ة ب �ط ��رق م �ت �ن��وع��ة أه �م �ه��ا ال� �ح ��رق ب��أب �س��ط
ال �ت �ك��ال �ي��ف .وذل � ��ك أم � ��ام ال� �ت ��راك ��م ال �ي ��وم ��ي ل �ك �م �ي��ات
ال� �ن� �ف ��اي ��ات ال� �ن ��ات� �ج ��ة ع� ��ن زي � � � ��ادة ال � �ت � �ط ��ور ب �م �ع��دل
االس�ت�ه��الك ال�ي��وم��ي .ك�م��ا ي�ح��اول ال�ع��دي��د م��ن ال��دول
منذ الثمانينيات التخلص م��ن ه��ذه امل�ح��ارق .نظرا
ل �ت��أث �ي��ره��ا ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة وص �ح��ة اإلن� �س ��ان ول�ك��ون�ه��ا
امل �ص��در األس��اس��ي ل�ل��دي��وك�س�ي�ن��ات ،امل �ع��روف��ة ب��أن�ه��ا
امل ��واد املسببة ل�ل�س��رط��ان األك�ث��ر ق��وة ع�ل��ى اإلط��الق،
ف�ض��ال ع ��ن خ�ل�ي��ط ك�ب�ي��ر م��ن امل� ��واد ال �س��ام��ة األخ ��رى
كجزيئات النانو واملعادن الثقيلة.
وي��ذك��ر أن م �ب��دأ “ص �ف��ر ن �ف��اي��ات” ه��و م �ب��دأ ج��دي��د
ت�ب�ن�ت��ه ع ��دة م��ؤس �س��ات وم �ن��اط��ق ح ��ول ال �ع��ال��م م�ث��ل
ال�ع��اص�م��ة ب�ي��ون�ي��س اي��ري��س ف��ي االرج �ن �ت��ن وم��دي�ن��ة
س��ان ف��رن�س�ي�س�ك��و ف��ي ال��والي��ات امل �ت �ح��دة االم�ي��رك�ي��ة
ون�ي��وزي�ل�ن��دا وغ�ي��ره��ا كحل نهائي وم��رب��ح ف��ي نفس
الوقت ملشكلة النفايات الصلبة ،وأقل تكلفة ،ويؤمن
فرص عمل في مجال معالجة امل��واد الصلبة ويدعم
اإلن �ت��اج امل�ح� �ل��ي وي�ق�ل��ل م��ن اس�ت� �ي��راد امل ��واد األول �ي��ة
كالورق والحديد والزجاج والبالستيك واألسمدة.
وب��ات مبدأ “صفر نفايات” يطبق في معظم دول
ال �ع��ال��م .وي �ق��دم ح �ل��وال ع�ل�م�ي��ة وع�م�ل�ي��ة ض�م��ن إع��ادة
تدوير النفايات بعد فرزها من املصدر ،واالستفادة
م �ن �ه��ا اق �ت �ص��ادي��ا ب� ��دل م ��ن ح ��رق �ه ��ا .ك �م��ا أن إع� ��ادة
التدوير يقلل من استخدام الطاقة أضعاف محارق
النفايات.
وي ��رم ��ي ه ��ذا امل� �ب ��دأ إل ��ى إدارة امل � ��واد م ��ن م��رح�ل��ة
االس� �ت� �خ ��راج وص� ��وال مل��رح �ل��ة ال �ت �ص �ن �ي��ع وال�ت�غ�ل�ي��ف
وال� �ش� �ح ��ن وال� �ب� �ي ��ع ،ل �ح��ن إع � � ��ادة م �ع��ال �ج �ت �ه��ا وف��ق
اس�ت��دام��ة وح�م��اي��ة كاملة م��ن ال�ض��رر البيئي الناجم
ع��ن النفايات ،بخالف مبدأ إع��ادة التدوير املعروف
بأنه يعتمد التخ�طيط لضمان إع ��ادة االستفادة من
املواد املصنعة حتى قبل املباشرة في تصنيعها.

منحة أممية للمغرب بقيمة  15.7مليون ماراطون أكادير األخضر يساهم في غرس  2500شجرة أركان
دوالر لتمويل مشاريع بيئية
أعلنت ال��وزي��رة املنتدبة املكلفة بالبيئة ،حكيمة
ال�ح�ي�ط��ي ،أن ب��رن��ام��ج األم ��م امل�ت�ح��دة للتنمية منح
امل� �غ ��رب غ ��الف ��ا م��ال �ي��ا ب �ق �ي �م��ة  15.7م �ل �ي��ون دوالر،
ستخصص إلنجاز عدد من املشاريع التنموية التي
تراعي البعد البيئي.
وأوض �ح��ت ف��ي كلمة لها بمناسبة ال��زي��ارة التي
قامت بها ،مؤخرا ،ل��ورزازات بمعية بعض أعضاء
لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن بمجلس
النواب ،أن هذه املشاريع تتوزع على ثالثة محاور
وه ��ي ال �ت �ن��وع ال �ب �ي��ول��وج��ي ،واالق �ت �ص��اد األخ �ض��ر،
وال�ت�ك�ي��ف م��ع ال�ت�غ�ي��رات امل�ن��اخ�ي��ة ،وذل ��ك ب�م�ع��دل 5
مالين دوالر لكل محور.
وأشارت إلى أن أقاليم الجنوب الشرقي للمملكة
م��ؤه �ل��ة ألن ت� �ك ��ون م� �ج ��اال م �ن��اس �ب��ا ل �ت �ن �ف �ي��ذ ه��ذه
املشاريع التي سيكون لها وق��ع ق��وي على النسيج
االقتصادي املحلي ،فضال عما سيترتب عنها من
انعكاسات جد إيجابية على حياة الساكنة املحلية،
وكذلك على التوازنات اإليكولوجية الهشة في هذه
املنطقة.
وقالت الحيطي إن ال��وزارة شددت على أن يوجه
ال� �ج ��زء األك� �ب ��ر م ��ن ه� ��ذا ال� �غ ��الف امل ��ال ��ي ل�ل�م�ش��اري��ع
االستثمارية بما يناهز  70ف��ي امل��ائ��ة ،حيث أك��دت
ف��ي ه��ذا السياق على أهمية ال�ح��رص على اإلس��راع
بإنجاز الدراسات املعمقة الخاصة بهذه املشاريع،
ع�ل��ى أم��ل أن ي�ت��م ال �ب��دء ف��ي إن �ج��ازه��ا أواخ ��ر السنة
القادمة.
وس�ج�ل��ت ال��وزي��رة امل��ؤه��الت اإلي�ك��ول��وج�ي��ة التي

تتوفر على صعيد إقليم ورزازات ،س��واء في الشق
املتعلق منها بالواحات ،أو فيما يتعلق باحتضان
اإلق �ل �ي��م ل ��واح ��دة م��ن أك �ب��ر امل �ح �ط��ات ع�ل��ى الصعيد
الكوني لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية،
ال �ش��يء ال ��ذي أه��ل ورزازات لتصبح م�ح��ط اه�ت�م��ام
واسع على الصعيد العاملي.
وأضافت أن التراث املعماري في منطقة الجنوب
ال �ش��رق��ي ،وامل�ت�م�ث��ل ع�ل��ى ال�خ�ص��وص ف��ي استعمال
ال�ط��ن ك�م��ادة أول�ي��ة ف��ي ال�ب�ن��اء ،أض�ف��ى ب��دوره قيمة
مضافة متميزة على امل��وروث اإليكولوجي في هذه
امل�ن�ط�ق��ة ،ك�م��ا أن ��ه ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى ال�ن�ج��اع��ة ال�ط��اق�ي��ة،
الشيء الذي يدفع في اتجاه التفكير في إنجاز مزيد
من املشاريع التنموية التي تحافظ على البيئة من
قبيل تشييد محطات إع��ادة تدوير املياه العادمة،
وتثمن النفايات الصلبة وغيرها.
على صعيد آخ��ر ،قامت ال��وزي��رة املنتدبة املكلفة
بالبيئة رفقة عامل إقليم ورزازات ،ا صالح بن يطو،
وال ��وف ��د امل �ش �ك��ل م��ن ب �ع��ض أع �ض��اء ل�ج�ن��ة ال�ب�ن�ي��ات
األساسية والطاقة واملعادن بمجلس النواب ،بزيارة
ت�ف�ق��دي��ة ل� ��ورش ت�ش�ي�ي��د امل �ط��رح امل ��راق ��ب ل�ل�ن�ف��اي��ات
ال�ص�ل�ب��ة ل � � ��ورزازات ،ال ��ذي خ�ص��ص إلن �ج��ازه غ��الف
مالي بقيمة  53مليون دره��م ،وال��ذي من املنتظر أن
يتم الشروع في تشغيله صيف السنة الجارية.
ك �م��ا ت ��م ال �ت��وق �ي��ع ب �م �ن��اس �ب��ة ه� ��ذه ال� ��زي� ��ارة ع�ل��ى
ات �ف��اق �ي��ة إلن� �ج ��از م �ح �ط��ة ل�ل�ت�ط�ه�ي��ر ال �س��ائ��ل مل��رك��ز
«ت��ون��دوت» ،وه��و م��ن ب��ن امل��راك��ز الصاعدة التابعة
إلقليم ورزازات.

منظمو التظاهرة يعلنون عن تنظيم ثالثة سباقات دولية في نسخة 2016

بعد إس��دال الستار ع��ن فعاليات
امل ��اراط ��ون ال��دول��ي األخ �ض��ر ملدينة
أك ��ادي ��ر ،ف��ي ن�س�خ�ت��ه ال �ث��ال �ث��ة ،ي��وم
األحد املاضي ،قررت اللجنة املنظمة
إط��الق مبادرة غرس أزي��د من 2500
شجرة أرك��ان ،بشراكة مع الجماعة
الحضرية ألكادير وفاعلن آخرين،
ت�ن�ف�ي��ذا ل��واح��د م��ن أه��م االل �ت��زام��ات
البيئية ،الذي اختاره منظمو نسخة
هذه السنة ،بعدما سبق أن أعلنوا،
في ندوة صحفية ،عن عملية غرس
عدد من األشجار ،على نحو يوازي
ع��دد املشاركن في النسخة الثالثة
ملاراطون أكادير ،الذي يعتبر األول
م��ن ن��وع��ه ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د اإلف��ري�ق��ي،
والذي شهد نجاحا تنظيميا كبيرا،
وتميز بمشاركة مكثفة فاقت 2500
عداء وعداءة ،مغاربة وأجانب.
وأك� � � � � ��د ع� � �ب � ��د ال� � � ��واح� � � ��د رح� � � � ��ال،
رئ�ي��س الجمعية ال��وط�ن�ي��ة للسباق
وامل� � � ��اراط� � � ��ون ،ورئ � �ي� ��س م� ��اراط� ��ون
أك��ادي��ر ،أن العملية ستنظم تزامنا
م ��ع ال� �ي ��وم ال� �ع ��امل ��ي ل �ل �ب �ي �ئ��ة ،ال ��ذي
يصادف الخامس من يونيو من كل
سنة ،مبرزا أن ه��ذه العملية تهدف
إلى تثمن النجاح التنظيمي الكبير
ال� ��ذي م �ي��ز دورة ه ��ذه ال �س �ن��ة .كما

ن��وه ،ف��ي ال��وق��ت نفسه ،بمجهودات
سلطات مدينة أكادير ،اعترافا منه
بمساهمتها الفعالة في إنجاح هذا
امللتقى الدولي ،من خالل تهيئ مدار
السباق بشكل جيد ،مع إخالئه من
ال� �س� �ي ��ارات ط �ي �ل��ة ال� �ت� �ظ ��اه ��رة ،م�م��ا
س �م��ح ل �ل �ع��دائ��ن ب��ال�ت�ن��اف��س بشكل
مريح وآمن.
وم ��وازاة م��ع ذل��ك ،أعلنت اللجنة
امل �ن �ظ �م��ة ل� �ه ��ذه ال �ت �ظ��اه��رة ب��رم�ج��ة
م �ن ��اف �س ��ة س � �ب ��اق امل� � ��اراط� � ��ون ع�ل��ى
مسافة  42كلم ،انطالقا م��ن ال��دورة
امل �ق �ب �ل��ة ،م ��ع ال �ح �ف ��اظ ع �ل��ى س �ب��اق
نصف امل��اراط��ون (  21كلم) وسباق
ث��ال��ث مل �س��اف��ة " 7ك �ل��م" ،م �ف �ت��وح في
وج � ��ه ه � � ��واة ال � �ج� ��ري م� ��ن امل� �غ ��ارب ��ة
واألجانب.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،أوض��ح املدير
التقني للمارطون ،رشيد بنمزيان،
أن ك ��ل ال� �ظ ��روف أص �ب �ح��ت م��وات �ي��ة
ل �ت �ن �ظ �ي��م م� � ��اراط� � ��ون ب� �م ��واص� �ف ��ات
عاملية ،من شأنه أن يستقطب أبرز
ن� �ج ��وم س� �ب ��اق أم األل� � �ع � ��اب ،خ ��الل
ال � � � ��دورات امل �ق �ب �ل��ة ،ب �ع��دم��ا ش �ه��دت
دورة ه � ��ذه ال �س �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق ث��ان��ي
أحسن توقيت عاملي وأفضل توقيت
م�غ��رب��ي للسنة ف��ي م�ن��اف�س��ة نصف

