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الحركة   العدد : 9560

الثالثاء 2 أبريل 2019 جهوي

لقاء مغربي- أملاني حول سلسلة تربية األبقار
للتغذية  االحتادية  ال��وزارة  تنظم 
وال���ف���اح���ة األمل���ان���ي���ة، ب���ت���ع���اون مع 
املغربي-  الفاحية  االستشارة  مركز 
من  وب��دع��م   ،)CECAMA(األملاني
الفاحية  لإلستشارة  لوطني  املكتبا 
األملاني  املغربي-  اليوم   ،)ONCA(

الثانيللبقر.
وسيعقد هذا احلدث يوم اخلميس 
الفاحية  بالغرفة   ،2019 أب��ري��ل   4
حتسني   « م��وض��وع  ح��ول  للقنيطرة، 
التلقيح  خ��ال   م��ن  األب��ق��ار  إنتاجية 

اإلصطناعي«.
ت��ع��ت��ب��رت��رب��ي��ة األب����ق����ار ب��امل��غ��رب 
م��ن أه��م س��اس��ل اإلن��ت��اج ف��ي مجال 

للتلقيح  اجليدة  فاملمارسة  الفاحة. 
في  للعاملني  بالنسبة  االصطناعي 
تشكل حتديا  الزال����ت  ال��ق��ط��اع،  ه���ذا 

لتحسني جودة ومردودية أنشطتهم.
ال����ه����دف م����ن ه�����ذا احل�������دث ه��و 
للتلقيح  الصحيحة  الطريقة  معرفة 
إنتاجية  على  وتأثيره  االصطناعي 
ال��ق��ط��ي��ع م���ن خ���ال ت��ع��زي��ز ال���وراث���ة 
امللتقى  ه���ذا  ي��ه��دف  ك��م��ا  اجل��ي��ن��ي��ة. 
وت��ب��ادل  للتواصل  منصة  ي��ك��ون  أن 

اخلبرات في هذا املجال.
س���ي���ش���ه���د ه������ذا ال�����ي�����وم ت���دخ���ل 
»ه���ارمت���وت���زي���ن���غ���ل«، وه�����و خ��ب��ي��ر 
املاشية،  عند  الوراثة  علم  في  أملاني 

باإلضافة إلى مشاركة اجلهات الفاعلة 
الرئيسية في هذا القطاع باملغرب، وال 
للفاحة  املغربية  الكونفدرالية  سيما 
 )COMADER( القروية  والتنمية 
الصحية  للسامة  الوطني  واملكتب   ،
 )ONSSA( ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 
واملكتب الوطني لإلستشارة الفاحية 
معهد  البحوث:  ومعاهد   )ONCA(
البيطرة  و  ل��ل��زراع��ة  الثاني  احلسن 
)IAVHassanII( و املدرسة الوطنية 
 .)ENAMeknès(مبكناس للفاحة 
وس��ي��ج��رى ع���رض ف��ي��ل��م مت إن��ت��اج��ه 
بدعم   CECAMAطرف من  م��ؤخ��ًرا 
لتعريف  األملانية  الفاحة  وزارة  من 

املربني بعملية التلقيح االصطناعي و 
فوائدها. كماسيتم بث هذا الفيلم عبر 

اإلنترنت لنشره على نطاق أوسع.
قالت  امل��ب��ادرة،  هذه  عن  متحدثتًا 
امل���س���ت���ش���ارة ال��ف��اح��ي��ة ب��ال��س��ف��ارة 
اليوم  » نحن نرحب بنجاح  األملانية: 
الذي  للبقر  األول  األملاني   - املغربي 
شعار  حت��ت   2018 ع��ام  تنظيمه  مت 
ال��س��االت ذات ال��ن��ه��اي��ات امل��زدوج��ة 
)Fleckvieh(وبراونفيه  وفليكفيه 
ي��ع��زز  أن  ون���أم���ل   )Braunvieh(
الثنائي  التعاون  العام  هذا  موضوع 
تربية  مجال  في  واملغرب  أملانيا  بني 

األبقار«.

القنيطرة

ورزازات

استفاد 1355 شخص من ساكنة 
اجل��م��اع��ة ال��ت��راب��ي��ة ت��ل��وات )إق��ل��ي��م 
طبية  قافلة  خ��دم��ات  م��ن  ورزازات(، 
هذه  ونظمت  التخصصات.  متعددة 
اإلقليمية  املندوبية  قبل  من  القافلة 
ل��ل��ص��ح��ة ب��������ورزازات، ب��ت��ع��اون مع 
وذلك  باإلقليم،  مؤسساتيني  شركاء 
في إطار برنامج رعاية 2019 الرامي 
إل���ى إس��ت��ه��داف س��اك��ن��ة اجل��م��اع��ات 
البرد  موجات  من  املتضررة  القروية 

والتساقطات الثلجية.
وسعت هذه القافلة الطبية، التي 
أشرف على انطاقتها عامل اإلقليم، 
عبد ال���رزاق امل��ن��ص��وري، إل��ى تقدمي 

ل��س��ك��ان جماعة  ال��ط��ب��ي��ة  امل��س��اع��دة 
القيام باستشارات طبية  تلوات، مع 
وت��وزي��ع  التخصصات،  جميع  تهم 
األدوية باملجان، وتوجيه وحتسيس 
الصحية  املمارسات  ح��ول  الساكنة 
اجل��ي��دة. وض��م��ت ال��وح��دات الطبية 
امل��ت��ن��ق��ل��ة جت���ه���ي���زات ب��ي��و-ط��ب��ي��ة، 
للفحص  وجهازا  للفحص،  وأجهزة 
إل���ى صيدلية  ب��اإلض��اف��ة  ب��ال��ص��دى، 
م��ج��االت  ال��ق��اف��ل��ة  وش��م��ل��ت  متنقلة. 
ال��ط��ب ال��ع��ام، وط��ب األط��ف��ال، وطب 
ال��ن��س��اء وال��ت��ول��ي��د، وط���ب ال��ع��ي��ون، 
فضا عن القيام بفحوصات بالصدى 

.

الطبية  احل��م��ل��ة  ه���ذه  وت��ع��ت��ب��ر 
برنامج  ضمن  واألخ��ي��رة  اخلامسة 
ع��دة  ش��م��ل��ت  ال���ت���ي   2019 رع���اي���ة 
ج���م���اع���ات ت���راب���ي���ة ت���اب���ع���ة إلق��ل��ي��م 
من  ع��دد  عليها  وأش���رف  ورزازات، 
مختلف  م���ن  وامل���م���رض���ني  األط���ب���اء 
امل��ب��ادرة  م��ع  بتعاون  التخصصات، 
واملجلس  البشرية  للتنمية  الوطنية 

اإلقليمي بورزازات.
وقد بلغ عدد املستفيدين من هذه 
في  ش��خ��ص   603 ح��وال��ي  العملية 
الطب  ف��ي   35 و  التخصصات،  ط��ب 
ال��ب��اط��ن��ي و141 ف��ي ط��ب األط��ف��ال، 
ال��ع��ي��ون،  ط��ب  ف��ي  مستفيدا  و160 

والكشف  التشخيص  إل��ى  باإلضافة 
ب��ال��ص��دى ف���ي م��ج��ال ط���ب أم���راض 
النساء والتوليد. وأشادت بديعة عبد 
للصحة  اإلقليمية  امل��ن��دوب��ة  ال��ل��وي، 
ب���������ورزازات، ف���ي ت��ص��ري��ح ل��وك��ال��ة 
بالتجاوب  لألنباء،  العربي  املغرب 
الساكنة  قبل  من  القافلة  لقيته  الذي 
في  طبية  تعبئة  من  استفادت  التي 
أكدت  كما  ع��دة.  حيوية  تخصصات 
الطبية،  ه���ذه احل��م��ل��ة  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
تتسم  ت���ل���وات  ج��م��اع��ة  أن  خ���اص���ة 
بطابعها القروي، مشيرة إلى أن هذه 
القافلة تأتي لتوفير اخلدمات الطبية 

للتجمعات القروية.

ب��ل��غ ع���دد امل��ل��ف��ات امل���دروس���ة ف��ي م��ي��دان التدبير 
احلضري، خال سنة 2018، من طرف الوكالة احلضرية 

لوجدة 6794 ملفا، حظي 88 في املئة منها باملوافقة.
احلضرية  الوكالة  مدير  قدمها  معطيات  وبحسب 
سعيد لهبيل، خال انعقاد الدورة الثامنة عشر للمجلس 
اإلداري للوكالة بوجدة التي ترأسها الكاتب العام لوزارة 
وسياسة  واإلس��ك��ان  والتعمير  الوطني  ال��ت��راب  إع��داد 
املدينة عبد اللطيف النحلي، فإن هذه املشاريع مكنت من 
تعبئة استثمارات مهمة قدرت ب 6،5 مليار درهم خال 
العام املاضي، على مساحة إجمالية بلغت 447 هكتارا.

العقارية  التجزئات  على  امل��ش��اري��ع  ه��ذه  وت��ت��وزع 
واملجموعات السكنية )121 ملفا( والبناء )6447 ملفا( 

والتقسيم العقاري )226 ملفا(.
املجهودات  أن  الوكالة  سجلت  ذلك،  إلى  واستنادا 
“جد  نتائج  عن  أسفرت  شركائها  مبعية  بذلتها  التي 

إيجابية” في ميدان التدبير احلضري.
الذي  القروي،  بالوسط  السكن  إنعاش  وبخصوص 
 2018 العام  عرف  فقد  خاصة”،  “عناية  الوكالة  أولته 
دراسة ما مجموعه 1330 ملفا، حظي 1042 منها على 

الرأي املوافق، بنسبة تعادل 78 في املئة.

33 مشروعا  كما متيز العام املاضي باملوافقة على 
في إطار اللجنة اجلهوية لاستثناء في ميدان التعمير 
و19  دره���م،  مليار   7،77 ب  ي��ق��در  اس��ت��ث��م��اري  بحجم 
مشروعا في إطار العمليات العقارية واالستثمارية، و6 

ملفات طلب ترتيب تقني في املجال السياحي.
الوكالة  واص��ل��ت  فقد  ذات��ه��ا،  املعطيات  وبحسب 
عملها ضمن أشغال فرقة مراقبة التعمير، إذ قامت خال 
العام املاضي ب 1291 تدخل ومعاينة، مت خالها ضبط 
حوالي 473 مخالفة، باإلضافة إلى مشاركة الوكالة في 
أشغال جلان اليقظة التي مكنت تدخاتها من رصد 46 

مخالفة.
مصاحبة  على  ال��وك��ال��ة  عملت  ذل���ك،  ج��ان��ب  وإل���ى 
القطب  ومشروع  بوجدة  التكنولوجي  القطب  مشروع 
املنجزة  املشاريع  مواكبة  عن  فضا  ببركان،  الفاحي 
امللعب  ومشروع  للسعيدية  السياحية  إطار احملطة  في 
الكبير مبدينة وجدة والتجديد احلضري بوجدة وبركان 
وت���اوري���رت، ع���اوة ع��ل��ى ان��خ��راط ال��وك��ال��ة ف��ي ب��ل��ورة 
أرض  على  واملجالي  االجتماعي  الطابع  ذات  املشاريع 

الواقع.
التخطيط  م��ي��دان  ف��ي  املبذولة  إط��ار اجل��ه��ود  وف��ي 

تأطير  على  لوجدة  الوكالة احلضرية  عملت  احلضري، 
وإعداد 21 وثيقة تعميرية، منها املخطط املديري للتهيئة 
ت��اوري��رت  تهيئة  وتصاميم  ب��رك��ان  إلقليم  العمرانية 
وفجيج. كما متت املصادقة على 5 وثائق تعميرية أخرى 

وتغطية 3176 هكتارا بالصور الفتوغرامترية.
شركائها  مبعية  الوكالة  قامت  ذات��ه،  السياق  وفي 
بتأطير تصاميم التقومي، وذلك للحد من انتشار السكن 
ملنح  الضرورية  التقنية  اآلليات  وتوفير  القانوني  غير 
من  بدايتها  منذ  العملية  هذه  مكنت  حيث  الترخيص، 
إعداد 414 تصميم تقوميي استفادت منها ساكنة قدرت 

ب 629 ألف نسمة على مساحة فاقت 3900 هكتار.
احلضري،  التأهيل  مشاريع  ال��وك��ال��ة  واك��ب��ت  كما 
في  العقارية  ال��دراس��ات  من  مجموعة  إع��داد  عن  فضا 
مجال التعمير، واملساهمة في إعداد وتأطير أزيد من 30 

دراسة ذات بعد وطني وجهوي وإقليمي ومحلي.
عشر  الثامن  اإلداري  املجلس  أش��غ��ال  ختام  وف��ي 
التقرير  املصادقة على  لوجدة، جرت  للوكالة احلضرية 
 2019 ميزانية  وم��ش��روع   2018 لسنة  وامل��ال��ي  األدب��ي 

وبرنامج عمل الوكالة برسم 2021-2019 .

استفادة 1355 شخص من قافلة طبية متعددة التخصصات 

دراسة 6794 ملفا في ميدان التدبير احلضري خالل سنة 2018
وجدة

شكل موضوع »التسويق الرقمي 
ف���ي امل���ج���ال ال���ف���ن���دق���ي.. حت��دي��ات 
وفرص« محور لقاء تواصلي نظمته 

اجلامعة الوطنية للصناعة الفندقية، 
ال��ذي  اللقاء  ه��ذا  وي���روم  بالعيون. 
والوكاالت  الفنادق  أرباب  استهدف 

السياحيني،  واملرشدين  السياحية 
ال�����ى ن���ق���ل امل���ع���رف���ة وامل���ع���ل���وم���ات 
واألدوات الازمة للمشاركني إلعداد 

من  وتنفيذها  رقمية  استراتيجية 
أجل حسن إدارة مقاوالتهم الفندقية.
ك��م��ا ي�����روم ت��ش��ج��ي��ع ال��ف��ن��ادق 
واملؤسسات اإليوائية على اإلعتماد 
ع��ل��ى آل���ي���ات ال��ت��س��وي��ق ال��رق��م��ي 
معلومات  إك��ت��س��اب  م��ن  ومتكينها 
التي  ال��رق��م��ي  التسويق  وتقنيات 
في  كبيرة  أهمية  تكتسي  ص���ارت 
م���ج���ال ال���ت���روي���ج ل��وج��ه��ة أك���ادي���ر 
ع���م���وم���ا، وذل������ك م����ن أج�����ل إع�����داد 
إستراتيجية رقمية مواكبة للسياق 

العاملي في هذا املجال.
الوطنية  اجلامعة  رئيس  واب��رز 
زمل��اط،  حلسن  الفندقية  للصناعة 
»بعد  ينظم  ال��ذي  العيون،  لقاء  ان 
ال��ن��ج��اح ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه ال��ل��ق��اءات 
م��راك��ش وطنجة  ال��س��اب��ق��ة« مب���دن 
وأكادير والدار البيضاء والصويرة 
مهنيي  لتحسيس  ف��رص��ة  يشكل   ،
باهمية  اجلهة  بهذه  الفندقة  قطاع 
من  ومتكينهم  ال��رق��م��ي  ال��ت��س��وي��ق 
إك���س���اب م��ع��ل��وم��ات وت��ق��ن��ي��ات في 

الساقية  العيون  لوجهة  الترويج 
احلمراء .

املنظم  اللقاء،  ه��ذا  ان  وأض���اف 
والنقل  السياحة  وزارة  بشراكة مع 
اجل������وي وال���ص���ن���اع���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
في  يندرج   ، االجتماعي  واالقتصاد 
اطار سلسلة اللقاءات املهنية ملناقشة 
التكنولوجية  مستجدات  وت��دارس 

ومدى وقعها على املجال الفندقي.
التسويق  ان  ازملاط  السيد  واكد 
لتطوير  الية حقيقية  الرقمي يشكل 
ال  ميزة  و  الفندقية  ال��وح��دات  عمل 
ميكن جت��اه��ل دوره���ا ف��ي رف��ع رقم 
بغية  للتواصل  ووسيلة  املعامات، 
و  الزبناء  من  عدد ممكن  اكبر  ملس 

الفاعلني في القطاع أو خارجه.
وم���ن ج��ه��ت��ه��ا اب�����رزت امل��ن��دوب��ة 
بالعيون  السياحة  لوزارة  االقليمية 
عائشة العلوي ان هذا اللقاء يشكل 
ف���رص���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة مل��ه��ن��ي��ي ال��ق��ط��اع 
العيون  بجهة  والسياحي  الفندقي 
ال��س��اق��ي��ة احل��م��راء ل��اس��ت��ف��ادة من 

خبرة املختصني في مجال التسويق 
الرقمي نظرا ملا يكتسيه من أهمية 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���امل���ن���ت���وج ال��س��ي��اح��ي 

والفندقي باجلهة.
وذك����������رت ال����س����ي����دة ال���ع���ل���وي 
تزخر  ال��ت��ي  السياحية  ب��امل��ؤه��ات 
احلمراء  الساقية  العيون  جهة  بها 
ب��االس��ت��ث��م��ارات  ستتعزز  وال��ت��ي   ،
املتنوعة في اطار البرنامج التنموي 

اجلديد لاقاليم اجلنوبية للمملكة.
التواصلي  اللقاء  وقد عرف هذا 
في  خ��ب��رء ومختصني  اط���ره  ال���ذي 
م��ج��ال ال��ت��س��وي��ق ال��رق��م��ي ت��ق��دمي 
واملداخات  العروض  من  مجموعة 
متحورت حول » التحوالت الرقمية 
ف��ي امل��ج��ال ال��ف��ن��دق��ي »، و »اجت���اه 
ال���ت���س���وي���ق ال���رق���م���ي وحت��ل��ي��ل��ه«، 
و«ال��ت��س��وي��ق ال��داخ��ل��ي واالن��ص��ات 
االج��ت��م��اع��ي ف���ي خ��دم��ة ال��ص��ن��اع��ة 
ال��ب��ي��ان��ات  ت��أث��ي��ر  و«   ،« ال��ف��ن��دق��ي��ة 
ال��ك��ب��ي��رة وال����دردش����ة »ب�����وت« على 

املبيعات والتسويق في الفنادق«.

»التسويق الرقمي في املجال الفندقي« محور لقاء تواصلي
العيون
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خاص

ن��ظ��م��ت ال��������وزارة االحت���ادي���ة 
للتغذية والفالحة األملانية، اول من 
امس، بتعاون مع مركز االستشارة 
الفالحية املغربي - األملاني ، بدعم 
لإلستشارة  ال��وط��ن��ي  املكتب  م��ن 
الفالحية، اليوم املغربي - األملاني 
الفالحية  بالغرفة  للبقر  ال��ث��ان��ي 
للقنيطرة، حول موضوع »حتسني 
إنتاجية األبقار من خالل التلقيح 

اإلصطناعي«.
العديد من  بالقاء  اللقاء  ومتيز 
املوضوع  تناولت  التي  املداخالت 
ع��ل��م��ي��ة وتقنية  ع���دة ج��ه��ات  م���ن 
ودراس�����ات م��رك��زة ح���ول حتسني 
لالبقار  احلديثة  التربية  عمليات 
خ���اص���ة امل���س���ت���ورد م���ن اخل����ارج 

وطرق التقليح االصطناعي.
الوطني  املكتب  كلمة  وجاء في 
ل��س��ان،  ع��ل��ى  ال��ص��ح��ي��ة،  للسالمة 
ال���دك���ت���ورة، اس���م���اء ك��م��ي��ل��ي، ان 
م��ح��ط��ة مهمة  ي��ش��ك��ل  امل���وض���وع 
بالشكل  االب��ق��ار  تربية  ع��ال��م  ف��ي 
لتحسيس  وال��ع��ص��ري،  احل��دي��ث 
اجلوانب  مبختلف  ماشية  مربي 
بالتلقيح  املرتبطة  وامل��م��ارس��ات 
االص���ط���ن���اع���ي ل���أب���ق���ار وأمن����اط 
تدبيره. وكذا تسليط الضوء على 
على  ووقعها  التقنية  ه��ذه  مزايا 

حتسني إنتاج احلليب واللحوم.
ومن جانبه، أكد الذكتور املليح، 
ن���ائ���ب رئ���ي���س ال���غ���رف���ة، ان ه��ذه 

ملربي  مناسبة  تشكل  ال��ل��ق��اءات، 
املاشية للتعبير عن عميق امتنانهم 
وت��ق��دي��ره��م ل��ل��م��ب��ادرات االمل��ان��ي��ة 
الوطنية  احلملة  إلجن��اح  الداعمة 
األول������ى ل��ل��ت��ل��ق��ي��ح االص��ط��ن��اع��ي 
لأبقار. وهو البرنامج الذي تسهر 
االستشارة  مركز   « إجن��ازه،  »على 
 ،  « األمل��ان��ي   - املغربي  الفالحية 
لإلستشارة  ال��وط��ن��ي  امل��ك��ت��ب  و« 

الفالحية.
ال��ب��رن��ام��ج،  ه���دف  ان  مضيفا 
احلليب  سلسلتي  تنمية  ي����روم 
القدرات  وتعزيز  مبالي،  واللحوم 
التنظيمية ملربي املاشية، ومكافحة 
من  الغذائي  األم��ن  وانعدام  الفقر 
وكيفا،  كما  اإلنتاج  خالل حتسني 
وأنشطة  شغل  مناصب  وإح���داث 

مدرة للدخل باملناطق القروية.
الى  السياق،  نفس  في  واش��ار 
ملحقات  على  تتوفر  ال��غ��رف��ة  ان 
اخرى غير مركز القنيطرة، من قبل 
مركز خلميسات وسيدي سليمان. 
واملبادرة  التجربة  نقل  الى  داعيا 
الى هذه املراكز اجلديدة والتقرب 

اكثر للفالح املغربي.
وي���ت���م���ح���ور ه�����ذا ال���ب���رن���ام���ج 
محاور مهمة، كالتحسني اجليني، 
وال��ت��ك��وي��ن، واإلخ���ب���ار وال��ت��ت��ب��ع، 
وال��ت��ق��ي��ي��م. وح��س��ب امل���رك���ز ف��إن 
التي  االه��داف  حقق  قد  البرنامج 
ف��ي الوقت  ل��ه أول األم���ر  س��ط��رت 

احملدد.
وم�������ن ج����ه����و اخ����������رة، ق���ال���ت 
م��س��ت��ش��ارة ال���ش���ؤون ال��ف��الح��ي��ة 
كارولني شول  األملانية   بالسفارة 
يطوران  وأملانيا  املغرب  إن  ماير، 
قطاع  في  بينهما  متميزا  تعاونا 
ال��ل��ذي��ن  ال��ب��ل��دي��ن  وأن  ال����زراع����ة. 
في  للتعاون  قوية  يقيمان عالقات 
مر  على  جنحا  الفالحي  القطاع 
شراكة  إل��ى  حتويلها  في  السنني 
راب��ح(.   – )راب��ح  وتعاون  حقيقية 
من  الشاركة  ه��ذه  أن  إل��ى  مشيرا 
القوية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ش��أن��ه��ا 
في  وأمل��ان��ي��ا  امل��غ��رب  ب��ني  القائمة 

مختلف مجاالت التعاون.
وف�����ي اط������ار ت���رب���ي���ة االب����ق����ار، 
اوض���ح���ت ان امل��م��ارس��ة اجل��ي��دة 
بالنسبة  االص��ط��ن��اع��ي  للتلقيح 
، الزالت  القطاع  للعاملني في هذا 
ت��ش��ك��ل حت���دي���ا ل��ت��ح��س��ني ج���ودة 
وبالتالي،  أنشطتهم.  وم��ردودي��ة 
فالهدف من هذا احلدث هو معرفة 
للتلقيح  ال��ص��ح��ي��ح��ة  ال��ط��ري��ق��ة 
االصطناعي وتأثيره على إنتاجية 
الوراثة  تعزيز  خ��الل  من  القطيع 
امللتقى  ه��ذا  يهدف  كما  اجلينية. 
للتواصل وتبادل  أن يكون منصة 

اخلبرات في هذا املجال. 
واك����دت، »ن��ح��ن ن��رح��ب بنجاح 
اليوم املغربي-األملاني األول للبقر 
2018 حتت  الذي مت تنظيمه عام 

النهايات  ذات  ال��س��الالت  ش��ع��ار 
 )Fleckvieh( وفليكفيه  املزدوجة 
ونأمل   )Braunvieh( وبراونفيه 
أن ي���ع���زز م���وض���وع ه����ذا ال��ع��ام 
ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي ب���ني أمل��ان��ي��ا 
واملغرب في مجال تربية األبقار”.

االملاني،  املغربي  اللقاء  ومتيز 
للخبير  ودقيق  مستفيض  بعرض 
االمل���ان���ي ف���ي ع��ل��م ال����وراث����ة عند 

املاشية، »هارمتوت زينغل« ، 
كما قدم االطار الوطني، االستاذ 
عزيز التجاني، استراتيجية تثمني 
للحيلب  النتجة  االب��ق��ار  س���الالت 
إل��ى مشاركة  ب��اإلض��اف��ة  وال��ل��ح��م. 

اجل��ه��ات ال��ف��اع��ل��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة في 
ه��ذا ال��ق��ط��اع ب��امل��غ��رب، وال سيما 
للفالحة  املغربية  ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة 
 )COMADER( والتنمية القروية
ل��ل��س��الم��ة  ال���وط���ن���ي  ، وامل���ك���ت���ب 
ال��ص��ح��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة 
ال��وط��ن��ي  وامل��ك��ت��ب   )ONSSA(
 )ONCA( الفالحية  لإلستشارة 
احلسن  معهد  البحوث:  ومعاهد 
ال��ب��ي��ط��رة  ل���ل���زراع���ة و  ال���ث���ان���ي 
امل��درس��ة  و   )IAV Hassan II(
 ENA( الوطنية للفالحة مبكناس
ع��رض  وس���ي���ج���رى   .)Meknès
طرف  من  مؤخًرا  إنتاجه  مت  فيلم 

وزارة  م���ن  ب���دع���م   CECAMA
املربني  لتعريف  األملانية  الفالحة 
و  االص��ط��ن��اع��ي  التلقيح  بعملية 
فوائدها. كما سيتم بث هذا الفيلم 
نطاق  على  لنشره  اإلنترنت  عبر 

أوسع.
ايضا،  الفالحي  اللقاء  ومتيز 
التقليح  تقنية  حول  فيلم  بعرض 
االص��ط��ن��اع��ي واس����س وامل���ب���ادئ 
مت  حيث  العملية،  جن��اح  لضمان 
 « ضيعات  باحدى  الفيلم  تصري 
عالقة  تربطها  ال��ت��ي  احل��اج��ب«ن 
الفرحية  االستشارة  مبركز  مثينة 

االملاني املغربي .

ف��ي تعزيز  امل��رك��ز اجل��دي��د،  يساهم ه��ذا 
الفالحني  وتكوين  الفالحية  املكننة  جانب 
التسيير  مجال  في  الفالحني  واملستشارين 
وال��ت��دب��ي��ر م��ن خ��الل تنظيم أي���ام دراس��ي��ة 
ميدانية  مدارس  تكوينية وإحداث  ودورات 

للتكوين.
الفالحية  االستشارة  مركز  يتوخى  كما 
املغربي األملاني مبنطقة زهانة، العمل على 
وإخبارية  تواصلية  دعامات  ونشر  إنتاج 
وحتسيسية، إلى جانب كونه ركنا مفصليا 
األملانية  الفالحية  التكنولوجيا  نقل  ف��ي 
تنظيم  خ��الل  من  املغاربة  املهنيني  لفائدة 

زيارات للمعارض الفالحية في أملانيا.
واب�����رزت امل��س��ؤول��ة االمل��ان��ي��ة االه��م��ي��ة 
في  والسيما  اجلديد  املركز  يكتسيها  التي 
الفالحني، مشيدا في  مجال تكوين وتأهيل 
اخلواص  الفاعلني  مبساهمة  ذاته  السياق 
في هذا املشروع الذي سيضطلع بدور رائد 
ومنوذجي في مجال التكوين في عدة مجاالت 
العالقات  وج��ودة  ملتانة  عملية  ترجمة  يعد 

املتميزة القائمة بني الرباط وبرلني.
وأش������ارت إل���ى أن ال��ش��راك��ة امل��غ��رب��ي��ة 
في  وكبير  فعال  بشكل  ستساهم  األملانية 
تطوير الفالحة بجهة الغرب وحتسني حياة 

وظروف عيش الفالحني بها.
وي����ن����درج ت���دش���ني م���رك���ز االس���ت���ش���ارة 
ال��ذي  ب��زه��ان��ة،  األمل��ان��ي  املغربي  الفالحية 

بني  ال��ش��راردة  ال��غ��رب  جهة  منه  تستفيد 
الفالحية  مبؤهالتها  تشتهر  التي  احسن 
الرامية  الشراكة  اتفاقية  إط��ار  في  الهامة، 
للتميز  أملاني  مغربي  مبركز  النهوض  إلى 
ال��ف��الح��ي، وال���ذي مت توقيعها  ف��ي امل��ج��ال 
وأملانيا  امل��غ��رب  ف��ي  الفالحة  وزارت���ي  ب��ني 
االحتادية سنة 2011 على هامش املعرض 

الدولي للفالحة مبكناس.
ال���وزي���ر  اع��ت��ب��ر  ان  وس���ب���ق 
وزارة  ل����دى  امل��ن��ت��دب  األمل���ان���ي 
ال��ت��غ��ذي��ة وال��ف��الح��ة االحت��ادي��ة 
خ���الل ح��ف��ل ت��دش��ني امل���رك���ز، أن 
امل���رك���ز االس���ت���ش���ارة ال��ف��الح��ي��ة 
امل��غ��رب��ي - األمل��ان��ي ب »زه��ان��ة« 
سيساهم بشكل كبير في املكننة 
ال��ف��الح��ي��ة وت���ك���وي���ن امل��ه��ن��ي��ني 
بشكل  سينعكس  مما  باملنطقة، 
إيجابي على املردودية الفالحية 
وت���ط���وي���ر اإلن���ت���اج���ي���ة، م��ن��وه��ا 
على  مبكناس  ال��ي��وم  بالتوقيع 

تروم  وأملانيا  املغرب  بني  تعاون  اتفاقية 
املغربية  الفالحية  املنتجات  ولوج  تسهيل 
األس��واق  إل��ى  والفواكه  اخلضر  والسيما 

األوروبية.
وت���ش���ك���ل االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
لالستشارة الفالحية، التي وضعتها وزارة 
الفالحة والصيد البحري سنة 2010، إطارا 

االستشارة  مركز  وتفعيل  إلح��داث  مالئما 
هذه  وتتوخى  األمل��ان��ي.  املغربي  الفالحية 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، ال��رف��ع م��ن أع����داد م��راك��ز 
 ،2020 سنة  أفق  في  الفالحية  االستشارة 
م���ن خ����الل إع�����ادة ت��ف��ع��ي��ل وت��ن��ش��ي��ط دور 
االستشارة اخلاصة  الدولة وتطوير مجال 
مبهام  االض��ط��الع  على  املهنيني  وتشجيع 

املسؤولية.

اعداد :  رشيد اقريش

التقليح اإلصطناعي لألبقار وأهم الطرق التقنية احلديثة للرفع من املردودية 

في الوقت الذي تواصل فيه أملانيا 
الصناعي  امل��ج��ال  ف��ي  تفوقها  تعزيز 
خصوصا في الصناعات الثقيلة وذات 
يشهد  اجل���ودة.  عالية  التكنولوجيا 
تطورا  ب���دوره  االصطناعي  التلقيح 
ملحوظا بهدف احلصول على ماشية 

مميزة.
ي��ت��م��ت��ع ال���ث���ور ال��ف��ح��ل »م��ي��س��ان« 
على  ال��ط��ل��ب  جت��ع��ل  مم��ي��زة  بجينات 
ن��س��ل��ه ك���ب���ي���را. وي���ت���م ج��م��ع س��ائ��ل��ه 
بهدف  األس��ب��وع  خ��الل  مرتان  املنوي 
ويقول  لأبقار.  االصطناعي  التلقيح 
م���دي���ر ش���رك���ة »م��اس��ت��ري��ن��د« ل��ت��رب��ي��ة 
رالف  األملانية،  ف��ردن  مبدينة  األب��ق��ار 
هو  الرئيسي  »عملنا  ستراسيمير، 
بيع السائل املنوي للثيران«. وتعتمد 
التربية احلديثة للماشية بشكل كبير 

على التلقيح االصطناعي. 
ف��ف��ي أمل��ان��ي��ا وح��ده��ا ه��ن��اك 12.4 
مليون   4.2 تنتج  ماشية  رأس  مليون 
منها إلنتاج األلبان. ومعلوم أن البقرة 
بعد والدة عجل  إل��ى  األل��ب��ان  تنتج  ال 
صغير، والتزاوج الطبيعي في املراعي 

أصبح أمرا نادرا.
ويشير اخلبراء إلى أنه هناك عدة 

طرق جلمع السائل املنوي من الثيران 
في نشاط تربية مواشي األلبان. وعادة 
ما متتطي الفحول بقرات دمى، وهي 
البقر  بجلد  مغطى  هيكل  ع��ن  ع��ب��ارة 
حيث  البقر،  مؤخرات  محاكاة  بهدف 
أنبوب  ف��ي  امل��ن��وي  السائل  ق��ذف  يتم 
اص��ط��ن��اع��ي.  كمهبل  ي��ع��م��ل  م��ط��اط��ي 
هذا وهناك أيضا طريقة أخرى جلمع 
يتم  إذ  ال��ث��ي��ران،  م��ن  امل��ن��وي  السائل 
يكون  آخ��ر  بامتطاء  للثور  ال��س��م��اح 
عامل  ه��ن��اك  وي��ك��ون  »م��ث��ي��ر«،  مبثابة 
يحول القضيب إلى أنبوب مطاطي في 
ويوضح ستراسيمير  املهمة.  اللحظة 
أن هناك نحو 4.5 مليون عينة مخزنة 

حاليا في شركته.
وي��ت��راوح سعر ال��ث��ور ال��واح��د ما 
ب��ني ع��ش��رة آالف ي���ورو إل��ى 50 ألف 
ي�����ورو. وم����ن امل��م��ك��ن أن ي��ص��ل إل��ى 
100 أل��ف ي���ورو ف��ي ح��ال ك��ان الثور 
في  التربية  مسؤول  ويقول  متميزا. 
»م��اس��ت��ري��ن��د«، ج��وزي��ف ب��وت »صحة 
ال��ث��ور ه��ي ث��روت��ن��ا ال��ك��ب��رى، يتعني 
تقنية  وكانت  أم���راض«.  أي��ة  ينقل  أال 
في  ب���دأت  ق��د  االص��ط��ن��اع��ي  التلقيح 
وانتشرت  امل��اض��ي،  ال��ق��رن  ستينيات 

املاشية.  تربية  في  متزايدة  بصورة 
احلفاظ  انتشارها  أس��ب��اب  ب��ني  وم��ن 
ع��ل��ى ص��ح��ة احل���ي���وان���ات. وف���ي ه��ذا 
الثيران  »كانت  ب��وت  يوضح  اإلط���ار، 
ناقلة مثالية لأمراض... وكانت هناك 

مخاوف من األمراض التناسلية«.
وال تنجح كل محاوالت التخصيب 
االص��ط��ن��اع��ي، ال��ت��ي ت��ت��م ع��ن طريق 
على  يحتوي  معدني  قضيب  إدخ���ال 

ال��س��ائ��ل امل��ن��وي ع��ب��ر م��ه��ب��ل ال��ب��ق��رة 
تكون  أن  ويتعني  ال��رح��م.  عنق  إل��ى 
ما  ل��ل��زواج، وع���ادة  ال��ب��ق��رة مستعدة 
قصيرة.  لذلك  الزمنية  الفترة  تكون 
وإجراء محاولتني أو ثالثة ليس أمر 

استثنائيا.
اجليدة  املنتجة  ال��ب��ق��رة  ومل��ع��رف��ة 
لألبان، البد من استعراض السالالت 
بينها.  م��ا  ف��ي  األف��ض��ل  تتنافس  إذ 

كبيرة  ت��ك��ون  أن   ينبغي  ف��ال��ض��روع 
مكان  أن  كما  ال��دم��اء.  إليها  وتتدفق 
احل��ل��م��ات وات���س���اع احل����وض أم���ور 
األخير  األم���ر  ه��ذا  ُي��ع��د  حيث  مهمة، 
م���ؤش���را ع��ل��ى م���ا إذا ك��ان��ت ال��ب��ق��رة 
جهة  م��ن  ب��س��ه��ول��ة.  عجلها  ستضع 
الزراعية  املهندسة  ت��ع��ارض  أخ���رى، 
وامل��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ت��رب��ي��ة ال���دواج���ن 
واملاشية مبنظمة »بروفيه«، ستيفاني 
املاشية  ت��رب��ي��ة  ب��وي��ب��ك��ن، مم��ارس��ات 
استعمال  ستيفاني  وت��رف��ض  ال��ي��وم. 
ال��ق��س��وة م��ع احل��ي��وان��ات م��ؤك��دة أن 
على  هائلة  ب��ص��ورة  ينصب  التركيز 

زيادة اإلنتاج إلى احلد األقصى.
وفي سياق موازي، تشير بويبكن 
أن األبقار عالية اإلنتاج لم تعد قادرة 
على احلصول على جميع احتياجاتها 
أنه  وتضيف  امل��راع��ي.  ف��ي  الغذائية 
يتعني احل��ص��ول ع��ل��ى م���واد م��رك��زة 
ضمان  بهدف  صويا  وف��ول  وح��ب��وب 
احلصول على إنتاج من اللنب يتجاوز 
ل��ل��ب��ق��رة.  ل��ت��ر س��ن��وي��ا  ال��ع��ش��رة آالف 
الوراثية  الصفات  من   45% وتتركز 
امل��زارع��ون  يربها  ال��ت��ي  للحيوانات، 
%55 على  تتركز  بينما  اإلنتاج،  على 

حالة احليوانات.
»ثنائية  املاشية  بويبكن  وتفضل 
الغرض«، وهي األبقار التي تنتج كال 
اللنب  يكون  فبينما  واللحم.  اللنب  من 
ق��وة. وتقول  أكثر  األب��ق��ار  أق��ل، تكون 
هناك  »كانت  اإلط��ار  ه��ذا  في  بويبكن 
التي  وه��ي  األغ���راض،  ثالثية  ماشية 

تشارك في أعمال احلقل أيضا«.
هذا ويصل معدل استبدال املاشية 
في أملانيا إلى %30، وهو ما يعني أن 
قطيعهم  من   30% يستبدلون  املربني 
سنويا. وهناك أسباب لذلك منها مثال 
وإن��ت��اج  التلقيح  م��ع��دالت  ان��خ��ف��اض 
ال��ل��نب وال��ع��م��ر وك��ذل��ك ص��ع��وب��ات في 
الثور  فحل  جينات  وتهدف  ال���والدة. 
إلى نقل الكثير من الصفات اإليجابية 
ذريته  من  اإلن��اث  إل��ى  املستطاع  ق��در 
مثل نسب البروتني والدهون في إنتاج 
وتيسير  ال���ض���روع  وص��ح��ة  األل���ب���ان 

عمليات الوالدة وتقليل اإلجهاض. 
جدير بالذكر أن سعر عينة السائل 
امل��ن��وي ي���ت���راوح م��ن ع��ش��رة إل���ى 30 
كل  ع��زل  الشحن  قبل  ويتعني  ي���ورو. 
عينة على حدة وفحصها بدقة للتأكد 

من جودتها في املختبر.
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