
�ت�تاح�ية ا�ف

 
ف

ي اس�ت�ثمارا�تها م�  ال�تطه�ي السا�ئل محورًا ذا أولو�ية �ف
ف

علت أما�فد�يس م� ف ال�تط�ج�يق، حج وض ح�ي ول ال�تد�ج�ي امل�ف م�فذ دحف
 ، ل�يمي �ت �تصادي والإ �فا ال�ت هة س�يا�ت ي مواحج رار امل�فاخ و�ف ل عدم اس�ت�ت ي �ف كملها. ال�يوم، و�ف �ئ ة �ج ل دمع ال�فمو املس�تدام مل�فط�ت أحج

ي  ي للمساعدة �ف �ي�ت راع�ية هو �جد�يل ح�ت ل�ية أو الص�فاع�ية أو الرف ف ا امل�ف  اس�تعمال�ت�ف
ف

ة ع� دام امل�ياه العادمة ال�فا�ج اإن اإعادة اس�تحف �ف
ها. ف �ي اظ عىل املوارد و�تعرف احل�ف

ار�يع م�ج�تكرة، ح�يث  ف �تطو�ي مسث
اح، �تمك�فا م� �يق ال�فحج �ت ي �ت راد�ت�فا �ف دم�ي�فا واإ ة مس�تحف راط اك�ف ف ل ا�ف صف ي هذا الس�ياق، و�ج�ف �ف

�تع�ج�ئة موارد ما�ئ�ية  ة امل�ياه العادمة و�ج  معاحلج
ف

 م�
ف

الف، وهي محطة �تمك� ة امل�ياه العادمة �جوحف �فذكر م�فها محطة معاحلج
 . ي �تصادي و�ج�ي�ئ �فه ا�ت اإ در ما هو صحي �ف �جِلة. والرهان، �ج�ت �ية و�ا�ية الئوساط الط�ج�يع�ية املس�ت�ت ا�ف اإصف

ي ال�ت�فم�ية  ودة ح�ياة الساك�فة واملساهمة �ف ف �فوع�ية وحج
س�ي ل �ت  أحج

ف
رى ال�تحدي م� ع مرة أحف �ف وع، �ف الل هذا امل�ث  حف

ف
م�

هة. �تصاد�ية والس�ياح�ية للحج ال�ت
�ئة. اظ عىل املوارد و�ا�ية ال�ج�ي ف �جاحل�ف

فم�ي �يًعا مل�ت  �ج
ف

ل�فك� لذلك، �ف

 القضـــاء علـــى الســـرطان ممكـــن، تنظيـــم حمـــات 
mأمانديـــس مســـتخدمي  لفائـــدة   تحسيســـية 

ـــت  ـــن" نظم ـــرطان، ممك ـــة الس ـــعار "محارب ـــت ش تح
حصـــص   ،2019 مـــارس   20 فـــي  أمانديـــس، 
تحسيســـية حـــول الكشـــف المبكـــر عـــن ســـرطان 
الثـــدي لفائـــدة 48 مســـتخدمة فـــي طنجـــة وتطـــوان.
كان الهـــدف هـــو شـــرح مختلـــف أنـــواع الســـرطان 
يمكـــن  وكيـــف  واألعـــراض  التطـــور  ومراحـــل 
لالكتشـــاف المبكـــر أن ينقـــذ اآلالف مـــن األرواح 

وعـــالج ٪99 مـــن الحـــاالت المكتشـــفة.

الحصـــول مـــن جديـــد علـــى ثاثيـــة إشـــهاد 
نجـــاح جديـــد  والبيئـــة،  الجـــودة والســـامة 

تطـــوان. أمانديـــس  تحققـــه 

ــارس  ــى 27 مـ ــن 25 إلـ ــدة مـ ــرة الممتـ ــالل الفتـ خـ
للتدقيـــق  تطـــوان  أمانديـــس  خضعـــت   ،2019
الخـــاص  بتتبـــع الشـــهادات، وتمكنـــت بنجـــاح مـــن 
ــاس  ــب فيريتـ ــن مكتـ ــادرة عـ ــهادة الصـ ــد الشـ تجديـ
ــار  ــاً لمعيـ ــودة وفقـ ــة الجـ ــهد علـــى مطابقـ الـــذي يشـ
إيـــزو ISO( 9001( صيغـــة 2015، والســـالمة 
حســـب معيـــار أوهســـاس 18001 صيغـــة 2017، 
ـــار إيـــزو 14001 نســـخة 2015.  ـــاً لمعي ـــة وفق والبيئ
هـــذا النجـــاح الجديـــد ينضـــاف إلـــى اإلنجـــاز الـــذي 
ـــد  ـــن تجدي ـــت م ـــي تمكن ـــة  الت ـــس طنج ـــا أماندي حققته

ـــي.  ـــر الماض ـــهر فبراي ـــي ش ـــة ف ـــة مماثل ـــهادة ثالثي ش
اليـــوم العالمـــي للمـــاء، طموحـــات أمانديـــس 

ــة ــوارد الطبيعيـ ــى المـ ــاظ علـ للحفـ

ـــس،  ـــاركت أماندي ـــاء، ش ـــي للم ـــوم العالم ـــبة الي بمناس
ـــة  ـــة وحماي ـــل البيئ ـــن أج ـــاً م ـــالً ملتزم ـــا فاع باعتباره
ـــة  ـــد مـــن األنشـــطة الجهوي ـــة، فـــي العدي المـــوارد المائي
ـــي  ـــج الت ـــرض النتائ ـــار وع ـــيس واإلخب ـــدف التحس به

ـــرة. ـــنوات األخي ـــي الس ـــا ف ـــم الحصـــول عليه ت
فـــي طنجـــة، كنـــا حاضريـــن للحديـــث فـــي الحلقـــة 
ـــة المســـتدامة، وهـــي  الدراســـية حـــول الحكامـــة والتنمي

نـــدوة جمعـــت بيـــن جميـــع الفاعليـــن الجهوييـــن.
ـــة  ـــة اســـتطالعية بشـــراكة مـــع "الجمعي ـــم جول ـــم تنظي ت
ـــة المســـتدامة" فـــي 22 مـــارس 2019  ـــة للبيئ المغربي
لفائـــدة األطفـــال مـــن أجـــل اإلجابـــة علـــى أســـئلتهم 

ـــة. ـــاه العادم ـــة المي ـــم معالج ـــن عال ـــم م وتقريبه
وتحـــت شـــعار " لنطفـــئ األضـــواء ونتعبـــأ مـــن 
ـــبوع  ـــم أس ـــي تنظي ـــس ف ـــاركت أماندي ـــاء" ش ـــل الم أج
الرشـــيد  االســـتخدام  حـــول  والتحســـيس  التوعيـــة 

للمـــوارد الطبيعيـــة.
تهـــدف هـــذه المبـــادرة الدوليـــة إلـــى التشـــجيع علـــى 
ــن  ــل مـ ــاء والتقليـ ــتهالك الكهربـ ــي اسـ ــاد فـ االقتصـ

ــراري. ــاس الحـ ــة االحتبـ ــاز ومكافحـ ــات الغـ انبعاثـ

الماء الصالخ للشرب الموزع 
على زبنائنا، يجب أن يستجيب 

إلى العديد من معايير الجودة 
المحددة في التشريعات المغربية.

ولضمان توزيع الماء بجودة 
عالية، يقوم مستخدمو أمانديس 
يومياً بأخذ عدة عينات التي يتم 

إخضاعها لتحليالت فيزيائية 
وكيميائية وميكروبيولوجية  
للتأكد من مطابقتها للمعايير 

المعمول بها. ولدينا أيضاً فرق 
تتكون من متخصصين  في 
الكيمياء والبيولوجيا  ومن 

تقنيين مستعدين ومهيئين يومياً 
لضمان استمرارية الخدمة 24 

ساعة/24.

الماء مصدر أساسي، من حيث 
الجودة أو الكمية، فلنعمل على 

حمايته!

كــــلــــمــــة خــــبــــراء

ه�يد �فرص  سث
املد�ي العام، أما�فد�يس

األفضل
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52 مليون 
رقــــــم الــــــشــــــهــــــر

هو عدد األمتار املكعبة من املياه العادمة املعاجلة يف سنة 2018 من طرف أمانديس. يتم 
تطهري مياه الصرف الصحي املنزيل اليت يتم جتميعها يف حمطات املعاجلة الثالثة من أجل احلد من 

تدفقات التلوث املطروحة يف الوسط الطبيعي وإنتاج مياه قابلة إلعادة االستخدام يف سقي 
املناطق اخلضراء العمومية.

هذا املشروع املبتكر الذي بادرت به أمانديس، مَيكن من توفري موارد مائية إضافية، وحيمي 
البيئة املستقِبلة وحيافظ على املوارد الطبيعية.

 للحفاظ على صحة جيدة، يُنصح بشرب 1.5 لرت من املاء يوميًا. 
لكن التحدي ليس بهذه السهولة. لذلك نقرتح عليكم 4 نصائح 

لتبين ردود الفعل اجليدة لشرب املاء طوال اليوم:
احتفظوا باملاء دائمًا يف متناول اليد؛  .1  

2 .  حاولوا تنويع عاداتكم  ومتتعوا بشرب شاي   
األعشاب واملاء بالنكهات. يكفي إضافة الليمون والنعناع أو الزعرت 

للحصول على مشروب بارد لذيذ!
3 .  ضبط املنبه لتذكريكم.  

ا شربوا كأسًا كاماًل من املاء قبل كل وجبة   . 4  
وبعدها.

إن شرب ماء الصنبور أرخص من املاء املعبأ يف زجاجات بالستيكية 
 اليت ميكن أن تشكل خطرًا على صحتنا وعلى البيئة.

 للمزيد من املعلومات، ال ترتددوا يف االتصال بنا على الرقم: 
www.amendis.ma :08 0200 8000 أو زيارة موقعنا

 حنن يف خدمتكم 7 أيام/ 7 و 24 ساعة/ 24.

 شرطة الشبكات والبيئة، رصد دائم  للمقذوفات الصناعية

أنا واحد من الذين 
يسهون عن شرب 

املاء، ماذا ميكنين أن 
أفعل؟

احفظوا هذه التواريخ

 

التاريخ : 15 - 16 ماي 2019
المكان : طنجة - تطوان

الوصف: توزيع قفة رمضان

التاريخ :  13 ماي 2019
المكان  : محطة المعالجة األولية - طنجة

الوصف: االحتفال بيوم المهن الهندسية
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تعتبر مكافحة تلوث مياه الصناعة مسألة ذات أولوية بالنسبة ألمانديس، حيث نقوم 
بمضاعفة المبادرات لمعالجتها، ونقوم بعملية إعادة تدوير المياه  الستعمالها من 

جديد. 

وكتدبير وقائي، تقوم أمانديس بمراقبة وتحليل مياه الصرف الناتجة عن األنشطة 
الصناعية الكيميائية، الغذائية، النسيج وغيرها، قبل تصريفها في شبكة  التطهير 

السائل لضمان مطابقتها للمعايير المنصوص عليها.
كما يتم تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة الشركات الصناعية لشرح مدى تأثير مقذوفاتها 

على الوسط الطبيعية. 

التاريخ : 14  ماي 2019
 المكان : تطوان  

الوصف : بطولة كرة القدم بين األحياء


