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ــرقم (٢٧٤ في ٢٠١٩/٥/٢٢) ورد ســـهــوا بــاالعالن ا
الـصـادر من مـديــريـة بـلـديــات مـيـسـان جلــنـة الـبـيع
ـنــشـور في صــحـيــفـة الــزمـان بــالـعـدد وااليـجــار وا
(٦٣٦٢ في ٢٠١٩/٥/٣٠) الــفــقـــرة (١) مــنه حــانــوت
ـشرح) جزء من (٣٥٤ / ٤٥٠) كراج الـبلديـة (بلـدية ا
مـدة الـتـأجــيـر (سـنـة واحـدة خــطـأ) والـصـحـيح هـو

(ثالث سنوات) لذا اقتضى التنويه.
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تـعــلن الـشــركـة الــعـامـة لــتـســويق االدويـة
سـتلـزمات الطـبيـة عن اعالن ملحق رقم وا
ــرقــمــة (98/2019/6) (١) لــلــمــنـــاقــصــة ا
ـناقـصة انـفا والذي يـتضـمن تـمديـد غلق ا
والـــذي  االعالن عــنـــهــا عـــلى مــوقـــعــنــا
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شكلة أكثر انـتشارا." ويُعد معيار ا
الـنـجاح فـيـما يـتـعلق بـالـتطـور هو
نـقـل اجلـيـنــات (الـتـعــلـيــمـات الـتي
يــحــمــلــهـا احلــمـض الـنــووي) إلى

األجيال القادمة.
قال موسمان: "بيـنما يجعلك تناول
األدويــة الـتي تــســتـهــدف حتــسـ
ظهـر أكثر جاذبيـة فإنه قد يؤدي ا
بك إلى الـــفـــشل في الـــتـــطــور" في
إشارة إلى إمكانيـة فقد القدرة على

اإلجناب.
”ËËUÞ q¹–

إن األمــر مــخـتــلـف تـمــامــا عن ذيل
ـبالغ فـيه الذي يـجعل الطـاووس ا
الذكـور أكثـر جاذبـية لإلنـاث ويزيد
من فـــرص تــمـــريــر اجلــيـــنــات إلى

األجيال التالية.
وهـــنــاك بــعـض األمــثــلـــة في عــالم
الــطـــبــيــعـــة حلــيــوانـــات تــضــحي

بقدرتها على التكاثر.
فبعض فـصائل الـطيور تؤدي دورا
تعـاونيا في الـتكاثر إذ تـتخلى عن
ـــســـاعـــدة في اإلجنـــاب لـــصـــالح ا

تربية صغار أقاربها.
إفراط احلوامل في تنـاول مسكنات
مـثل باراسـيتـامـول "يهـدد خصـوبة

ذكور األجنة"
ويــبـــدو ذلك مـــنــطـــقـــيــا مـن حــيث

بــــأقــــصى ســــرعـــة لــــهــــمـــا. لــــذلك
تـسـتجـيب تـلك الـغدد بـالـتوقف عن
إفـــراز اثــــنـــ مـن الـــهــــرمـــونـــات
أحـــدهـــمـــا يـــســـمى "إف إس إتش"
واآلخــــــر هـــــو "إل إتـش" وهــــــمـــــا
هــرمـونــان لــهــمــا دور رئـيــسي في

نوية. إنتاج احليوانات ا
وقال الباحثون إن هناك تشابه ب
هــــذه احلــــاالت وتــــلك اخلــــاصــــة
بــاألشـــخـــاص الــذيـن يــتـــنـــاولــون

عقاقير مضادة للصلع.
ـضاد ويـسبب عـقـار فيـناسـتـرايد ا
لـلـصلع تـغـيـرات في عمـلـية األيض
ــــســـــؤولــــة عـن إفــــراز هــــرمــــون ا
التيـستوستـيرون في اجلسم وهو
ما قـد يحـد من تسـاقط الشـعر لكن
األعراض اجلـانبـية لهـذا العـقار قد
تــتـــضـــمن اإلصـــابـــة بـــضـــعف في

االنتصاب وتدهور في اخلصوبة.
وأضــاف بـــايــسي: "أعـــتــقــد أن من
ـنــشـطــات الـبــنـائــيـة يــتــنـاولــون ا
يُـصابـون بـالعـقم إلى حـد قد يـفوق
تصورنـا وقد تصل نسـبة اإلصابة

ئة." إلى  90في ا
كن وأضاف: "اإلصابة بالصلع ال 
أن حتــكـمـهـا ضـوابط مـحـددة لـكن
مـبــيــعـات هــذه الــعـقــاقــيـر تــشــهـد
ارتـــفــاعـــا حــادا وهـــو مــا يـــجــعل

ـنشـطات. وقـال مـوسمـان لبي بي ا
ظهر سي: "يحاولـون أن يظهـروا 
ضـخم حـقــا حـتى يـبــدو كـأنـهم في

قمة النمو".
وأضـاف: "لكـنهم يـجعـلون أنفـسهم
عنى التطوري وذلك غير الئق با
ألنـهـم دون اسـتــثــنـاء لــيس لــديـهم
حيوانات منوية في سائل القذف".
ــنـشــطـات الــبـنـائــيـة في وحتـدث ا
اجلــــــسـم نــــــفـس أثــــــر هــــــرمــــــون
الــتــيـســتــوسـتــيــرون وتـســتــخـدم
ـو كـأدويـة لـتـعـزيـز األداء لـزيـادة 

العضالت.
ارسو رياضة كمال كما يستخدم 
ـنشـطات األجـسام هـذا النـوع من ا

بانتظام.
وقال آالن بايسي األستـاذ بجامعة
شـيـفــيـلـد لـبي بي سي: "ألـيس من
ثير للسخرية أن الرجال يذهبون ا
إلى صـــاالت األلــعــاب الـــريــاضــيــة
حـتى يـحـصـلـون عـلى مـظـهر رائع
وهـو غالـبـا ما يـسـعون إلـيه جلذب
الـنـسـاء. وبـيـنـمـا هم يـفـعـلون ذلك
ودون أن يـــــقـــــصـــــدوا تـــــتـــــراجع

اخلصوبة لديهم."
ــنـشـطـات وتـوهم هـذه الــفـئـة من ا
ـخ بــأن الـــغــدد الـــنـــخـــامــيـــة في ا
اخلــصـيــتــ تـقــتـربــان من الــعـمل
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كــشف عـلـمـاء عن أن هـنـاك مـفـارقـة
تـــؤدي إلى أضــرار تـــلــحـق بــقــدرة
الـــرجــــال عـــلـى اإلجنـــاب بــــســـبب
أســـالـــيب يــــتـــبـــعـــونـــهـــا من أجل
احلصول على مظهر أكثر جاذبية.
ـنـشـطـات كـمـا رجـحـوا أن تـنـاول ا
لـلحـصول عـلى عضالت مـفتـولة أو
تــنــاول أقــراص مــضـادات الــصــلع
لـلـحـفـاظ عـلى كـثـافـة شـعـر الرأس

يؤثر سلبا على اخلصوبة.
فارقة باسم "مفارقة وسميت هذه ا
مـــوســـمــان بـــايــسـي" عــلـى اســمي
ـ الـلـذين اكـتـشـفـاهـا لـلـمرة الـعـا
ـا األولى. وتــســبب هــذه احلــالــة أ
نــفـــســـيـــا شـــديـــدا لألزواج الـــذين

يعانون من أجل إجناب أطفال.
WÐuBš —U³²š«

وقــال األســـتــاذ بـــجـــامــعـــة بــراون
األمــريـــكـــيــة جـــيــمـس مــوســـمــان:
"الحــظت أن بــعض الــرجــال الــذين
يأتون من أجل اختـبار خصوبتهم

هم رجال ذوو أجسام ضخمة"..
وكـان مـوسمـان ال يـزال يعـد رسـالة
الــدكــتــوراة في جـامــعــة شــيـفــيــلـد
عــنـدمــا بــدأ في الــربط بــ ضـعف
اخلـــصـــوبـــة وإســـاءة اســـتـــخــدام

تـــتـــوافـــد عـــلى الـــعـــيـــادات "لـــكن
الرسالـة لم تصل بعـد إلى الشباب
وهـي أن هــــنــــاك مـــــشــــكــــلــــة وأن
معـلومات قـليلـة قد جتنـبهم الكـثير

عاناة." من ا

لـيــست كل شيء هــنـا فــأعـتــقـد أن
هــنـاك رسـالـة مــوجـهـة إلى مـرضى
اخلصوبة يحملها هذا االكتشاف".
وأضــاف أن احلــاالت الــتي تــعـاني
من مـشكـالت في اخلصـوبـة ال تزال

تكون أكثر قبوال لدى اجلنس اآلخر
أمـر مـقـبـول لـكن ال يـجب أن يـكون
ذلك عــــــــلى حــــــــســـــــاب اإلضـــــــرار

بخصوبتك.
فارقة وقال بايسي لـبي بي سي: "ا

التـطور إذ يتـقاسم األشـقاء نصف
جــــيـــنــــاتــــهم ومن ثَـمَ تُـــمــــرر إلى
األجيـال القـادمة لـكن بطـريقـة غير

مباشرة.
ويـرى مـوسمـان أن الـتفـكـير في أن
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مـــســــاحـــات الـــشــــواطئ. ويـــحـــذر
الـتـقـريـر من أن االسـتـمـرار في هذا
كن شاريع السياحية  النوع من ا
أن يـــؤدي إلى "تــخـــريب أهم عــامل
جذب طبيعي للسياح أي الشواطئ
ـغربي نـفسـها". ويـعـاقب القـانون ا
باحلبس من عام إلـى خمسة أعوام

لـينـهبـوه هـنا". وتـستـهلك مـشاريع
ـــنـــشــآت ــرتـــبـــطـــة بــا الـــبـــنـــاء "ا
السياحـية" الرمال الـتي يتم جرفها
ـغــرب بــحـسب أو اقـتالعــهــا في ا

ي. التقرير األ
ـفـرط ويــنـتج عن هـذا االســتـغالل ا
اســتـــنـــزاف الـــســـواحل وتـــقـــلص

ـشـهد مـبان مـونـيكـا وفي خلـفـية ا
سكنية مطلة على البحر.

ويــضـــيف رفـــيــقـه في اجلـــمــعـــيــة
الوطنية حلمـاية البيئة والسواحل
عـدنـان أفوس "إذا اسـتـمـرت األمور
عـلى هذه الـوتيـرة فـلن تبـقى سوى

الصخور".
wÝUÝ« ÊuJ

ــتــحــدة بــأن يـــذكــر تــقــريــر األ ا
ورد الـطـبيـعي األكـثر الـرمـال هي ا
ــيـاه اســتـغـالال في الــعـالم بــعــد ا
وهـي مـــكــون أســـاسي لـــصـــنـــاعــة
اخلـــرســــانـــة. ويــــتم جـــرفــــهـــا من
الــوديـان والــشــواطئ في مــخــتـلف
أنــحـــاء الــعـــالم ســواء بـــطــريـــقــة

قانونية أو غير قانونية.
ويـــقــصــد نــاهــبـــو الــرمــال شــاطئ
مـونــيـكـا "حتـت جـنح الــظالم لـيال
خـــــــصـــــــوصــــــــا خـــــــارج مـــــــوسم
االصطياف" بحـسب سيدة تقيم في

بيت فاخر قرب الشاطئ.
وتــضـيف "لـكن عــددهم تـضـاءل مع
ـنــطـقـة تـزايــد عـدد الــسـكــان في ا
وفي كل األحوال لم يبق لهم الكثير

ـغـرب)) ,أ ف ب) - { احملـمــديـة (ا
بــات شــاطئ مــونــيــكـا الــقــريب من
الدار الـبيـضاء عـاريا إال من كـثيب
رملي وحـيد لم تـطله بعـد أيادي ما
ـافـيا الـرمـال" التي تـنهب يـعرف "
ـغــربـيــة بـيــنـمـا رمــال الـســواحل ا

وا مطردا. يشهد قطاع البناء 
تحدة للبيئة وأشار برنامج األ ا
ـفرط في تـقـريـر حـول االسـتـغـالل ا
لـلرمـال عـبر الـعـالم إلى دور "مافـيا
الــــرمــــال" في اخــــتــــفــــاء شــــواطئ
مـغـربيـة في سـيـاق تزايـد مـشاريع

البناء على السواحل.
ويكـشف التقـرير الصـادر في مطلع
أيـار/مـايـو أن نـصف حـجم الـرمـال
ــســتــعـمــلــة كل ســنـة في الــبــنـاء ا
ــغـرب أي مـا يـعـادل  10مالي بـا
مـتر مـكعب يـتم جلـبهـا بشكـل غير

قانوني.
يـتـحسـر النـاشط في مـجـال حمـاية
الــبــيـئــة جــواد حـاضي ( 33سـنـة)
عـلى "اخـتـفاء الـكـثـبان الـرمـلـية من
ـديـنة احملـاذية سـاحل احملمـدية" ا
لـلـدار الـبــيـضـاء حــيث يـقع شـاطئ

ـدافع عن الـبـيئـة نـظره يـركـز هذا ا
عـلى شـاشــة هـاتـفه لــيـضـرب مـثال
بــفـــضـــاء في ســاحـل آســفي (250
كـيـلـومـتـرا جنـوب الـدار الـبـيـضاء)
ويقول مـتحسـرا "لقد نهـبوا الرمال
هنا على امتداد  7كيلومترات. كان
هذا مقـلعا يسـتغله جنـرال متقاعد
لم يـعـد فـيه مـا يــقـتـلع". وال يـخـفي
نـشـطـاء حـمـايـة الـبـيـئـة قـلـقـهم من
حــــجـم هــــذه الـــــظــــاهـــــرة رغم أن
ـغـربـيـة جتـعل حـمـاية السـلـطـات ا
البيئـة من ب أولوياتهـا. كما أنها
كـثفت سـياسـة الـتواصل حـول هذا
وضوع خصوصا منذ استضافة ا
ــمـلــكـة مــؤتـمــر األطـراف الــثـاني ا

ناخ في .2017 والعشرين حول ا
ــكـــلــفــة وتـــؤكــد كــاتـــبــة الـــدولــة ا
سـتـدامة نـزهـة الوافي بـالـتنـمـيـة ا
لوكالة فـرانس برس "وجود مخطط
وطــني حلـــمــايـــة الـــســواحل قـــيــد
التفعيل". وتعـد كذلك بتبني "آليات
تـقـيـيـم مع بـرامج حـمـايـة وتـثـم
ـزيد من وارد" دون الـكشف عن ا ا

التفاصيل.

يـتـوفـرون عـلى تـراخـيص قـانـونـية
لــــكـــنــــهم يــــتـــجــــاوزون األحـــجـــام

سموح بها" بحسب حاضي. ا
يـتـحـدث مـدير مـقـاولـة متـخـصـصة
في جرف الرمال رافضا الكشف عن
اسمه عن "مافيا جد منظمة ال تدفع
أية ضـرائب" منبـها إلى أنهـا تبيع
رمـال "ال يــــخــــضـع لــــلــــمــــعــــاجلــــة
ــلح" وال يـطـابق والـتـصــفـيـة من ا
ـعايـيـر الضـروريـة في مواد بـذلك ا

البناء.
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ويـتابع مـوضحـا "تسـتفـيد عـناصر
ــافـيـا مـن احلـمـايــة عـلى كل هـذه ا
ـسـتويـات ال يـدفـعون شـيـئا وكل ا
تعامالتهم جتري نقدا دون أي أثر
يتم تـبييض الـكثـير من األموال في

هذه التجارة غير القانونية".
ويكفي إلقاء نظرة من خالل تطبيق
عــلى هـــاتف نــقــال لــلــوقــوف عــلى
حــجم الــكـارثــة كـمــا يــقـول عــدنـان
أفــوس مــشــيــرا إلى غــابــة أجــهــز
عــلـيــهـا نــاهـبــو الـرمــال أو كـثــبـان

رملية حتولت إلى خالء قاحل.

وينبـه ناشط في جمـعية بـيئية إلى
أن "الرمال تكاد تختفي بالكامل من
بــعض شـواطـئ الـشـمــال" مـسـجال
"وجــود ضـغط كـبــيـر عـلى شـواطئ
ـــشــاريع طــنـــجـــة جــراء تـــكــاثـــر ا
الـعـقــاريـة". ويـورد تـقــريـر بـرنـامج
وذج شاطئ تحـدة للبيـئة  األ ا
واسع مـــا بــــ مـــديــــنـــتـي آســـفي
والـصـويـرة جـنوبـا حـولـته "مـافـيا

الرمال" إلى بساط صخري.
ـيز جـواد حاضي بـ "عـملـيات و
الـنهب الـصغـيرة كـما في احملـمدية
والـتـهـريـب الكـثـيـف الذي يـتـم عـبر
شبكـات منظمـة تستفـيد من تواطؤ
". وتـــخـــتـــلف ـــســــؤولـــ بـــعض ا
ـــنـــهـــوبــة وســـائل نـــقل الـــرمـــال ا
بـاخـتالف مـستـوى الـنـهب ب من
يــنــقــلـهــا عــلى ظــهـور احلــمــيـر أو
الـــدراجـــات ثالثـــيـــة الـــعـــجالت أو
الشاحنات. وال يقتصر نهب الرمال
ــافــيــات" الـــعــامــلــة خــارج عـــلى "ا
الــقـــانــون بل يــطـــال كــذلك بــعض
ــــانــــيــــ أو "األعـــــيــــان أو الــــبـــــر
ــتــقــاعــدين الــذين الــعــســكــريــ ا

عـلى اسـتـغـالل الـرمال بـشـكـل غـير
قـانــوني. لــكن نــهب الــشــواطئ مـا
يزال مـستمـرا على طـول السواحل
ـــمـــتــدة عـــلى 3500 ـــغــربـــيـــة ا ا
ــا فــيـــهــا ســواحل كــيـــلــومــتـــر (
تنازع نطقة ا الصحراء الغربية) ا

عليها مع جبهة البوليساريو.
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