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األفضل
القضــاء علــى الســرطان ممكــن ،تنظيــم حمــات

ش ــهادة ثالثي ــة مماثل ــة ف ــي ش ــهر فبراي ــر الماض ــي.

تحسيســـية لفائـــدة مســـتخدمي أمانديـــسm

اليـــوم العالمـــي للمـــاء ،طموحـــات أمانديـــس
للحفـــاظ علـــى المـــوارد الطبيعيـــة

تح ــت ش ــعار "محارب ــة الس ــرطان ،ممك ــن" نظم ــت
أمانديـــس ،فـــي  20مـــارس  ،2019حصـــص
تحسيســـية حـــول الكشـــف المبكـــر عـــن ســـرطان
الث ــدي لفائ ــدة  48مس ــتخدمة ف ــي طنج ــة وتط ــوان.
كان الهـــدف هـــو شـــرح مختلـــف أنـــواع الســـرطان
ومراحـــل التطـــور واألعـــراض وكيـــف يمكـــن
لالكتشـــاف المبكـــر أن ينقـــذ اآلالف مـــن األرواح
وعـــاج  99٪مـــن الحـــاالت المكتشـــفة.

الحصـــول مـــن جديـــد علـــى ثالثيـــة إشـــهاد
الجـــودة والســـامة والبيئـــة ،نجـــاح جديـــد
تحققـــه أمانديـــس تطـــوان.
خـــال الفتـــرة الممتـــدة مـــن  25إلـــى  27مـــارس
 ،2019خضعـــت أمانديـــس تطـــوان للتدقيـــق
الخـــاص بتتبـــع الشـــهادات ،وتمكنـــت بنجـــاح مـــن
تجديـــد الشـــهادة الصـــادرة عـــن مكتـــب فيريتـــاس
الـــذي يشـــهد علـــى مطابقـــة الجـــودة وفقـــا ً لمعيـــار
إيـــزو  )ISO( 9001صيغـــة  ،2015والســـامة
حســـب معيـــار أوهســـاس  18001صيغـــة ،2017
والبيئ ــة وفق ـا ً لمعي ــار إي ــزو  14001نس ــخة .2015
هـــذا النجـــاح الجديـــد ينضـــاف إلـــى اإلنجـــاز الـــذي
حققته ــا أماندي ــس طنج ــة الت ــي تمكن ــت م ــن تجدي ــد

بمناس ــبة الي ــوم العالم ــي للم ــاء ،ش ــاركت أماندي ــس،
باعتباره ــا فاعــاً ملتزمــا ً م ــن أج ــل البيئ ــة وحماي ــة
الم ــوارد المائي ــة ،ف ــي العدي ــد م ــن األنش ــطة الجهوي ــة
به ــدف التحس ــيس واإلخب ــار وع ــرض النتائ ــج الت ــي
ت ــم الحص ــول عليه ــا ف ــي الس ــنوات األخي ــرة.
فـــي طنجـــة ،كنـــا حاضريـــن للحديـــث فـــي الحلقـــة
الدراس ــية ح ــول الحكام ــة والتنمي ــة المس ــتدامة ،وه ــي
ن ــدوة جمع ــت بي ــن جمي ــع الفاعلي ــن الجهويي ــن.
ت ــم تنظي ــم جول ــة اس ــتطالعية بش ــراكة م ــع "الجمعي ــة
المغربي ــة للبيئ ــة المس ــتدامة" ف ــي  22م ــارس 2019
لفائـــدة األطفـــال مـــن أجـــل اإلجابـــة علـــى أســـئلتهم
وتقريبه ــم م ــن عال ــم معالج ــة المي ــاه العادم ــة.
وتحـــت شـــعار " لنطفـــئ األضـــواء ونتعبـــأ مـــن
أج ــل الم ــاء" ش ــاركت أماندي ــس ف ــي تنظي ــم أس ــبوع
التوعيـــة والتحســـيس حـــول االســـتخدام الرشـــيد
للمـــوارد الطبيعيـــة.
تهـــدف هـــذه المبـــادرة الدوليـــة إلـــى التشـــجيع علـــى
االقتصـــاد فـــي اســـتهالك الكهربـــاء والتقليـــل مـــن
انبعاثـــات الغـــاز ومكافحـــة االحتبـــاس الحـــراري.

كــــلــــمــــة خــــبــــراء
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
يوميا ً بأخذ عدة عينات التي يتم
إخضاعها لتحليالت فيزيائية
وكيميائية وميكروبيولوجية
للتأكد من مطابقتها للمعايير
المعمول بها .ولدينا أيضا ً فرق
تتكون من متخصصين في
الكيمياء والبيولوجيا ومن
تقنيين مستعدين ومهيئين يوميا ً
لضمان استمرارية الخدمة 24
ساعة.24/
الماء مصدر أساسي ،من حيث
الجودة أو الكمية ،فلنعمل على
حمايته!
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هو عدد األمتار املكعبة من املياه العادمة املعاجلة يف سنة  2018من 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 ،ميكن من توفري موارد مائية إضافية ،وحيمي
َ
البيئة املستق ِبلة وحيافظ على املوارد الطبيعية.

شرطة الشبكات والبيئة ،رصد دائم للمقذوفات الصناعية
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.

احفظوا هذه التواريخ
التاريخ :
المكان  :محطة المعالجة األولية  -طنجة
الوصف :االحتفال بيوم المهن الهندسية
 13ماي 2019

التاريخ  14 :ماي 2019
المكان  :تطوان
الوصف  :بطولة كرة القدم بين األحياء

التاريخ  16 - 15 :ماي 2019

المكان  :طنجة  -تطوان

الوصف :توزيع قفة رمضان

أنا واحد من الذين
يسهون عن شرب
املاء ،ماذا ميكنين أن
أفعل؟
للحفاظ على صحة جيدةُ ،ينصح بشرب  1.5لرت من املاء يومي ًا.
لكن التحدي ليس بهذه السهولة .لذلك نقرتح عليكم  4نصائح
لتبين ردود الفعل اجليدة لشرب املاء طوال اليوم:
احتفظوا باملاء دائم ًا يف متناول اليد؛
.1
حاولوا تنويع عاداتكم ومتتعوا بشرب شاي
.2
األعشاب واملاء بالنكهات .يكفي إضافة الليمون والنعناع أو الزعرت
للحصول على مشروب بارد لذيذ!
ضبط املنبه لتذكريكم.
.3
كامل من املاء قبل كل وجبة
ا
كأس
شربوا
ا
.
4
ً ً
وبعدها.
إن شرب ماء الصنبور أرخص من املاء املعبأ يف زجاجات بالستيكية
خطرا على صحتنا وعلى البيئة.
اليت ميكن أن تشكل
ً
للمزيد من املعلومات ،ال ترتددوا يف االتصال بنا على الرقم:
 8000 0200 08أو زيارة موقعناwww.amendis.ma :
حنن يف خدمتكم  7أيام 7 /و  24ساعة.24 /

