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األفضل
أمانديـــس تحصـــل علـــى عالمـــة أمانديــس تطلــق تكوينـا ً تناوبيـا ً لفائدة
المســـؤولية االجتماعيـــة لالتحـــاد الشـــباب حاملـــي شـــهادة الباكالوريـــا
العـــام لمقـــاوالت المغـــرب

بحضــور الســيد فرانســوا دو روشــامبو ،الرئيــس
المدي ــر الع ــام لفيولي ــا المغ ــرب ،والس ــيد ش ــهيد
نصـــر ،المديـــر العـــام ألمانديـــس وممثليـــن
آخري ــن لش ــركتنا ،تس ــلمت أماندي ــس ،ف ــي حف ــل
أقي ــم بمق ــر االتح ــاد الع ــام لمق ــاوالت المغ ــرب،
يـــوم االثنيـــن فاتـــح يوليـــو  ،2019جائـــزة
"عالم ــة المس ــؤولية االجتماعي ــة لالتح ــاد الع ــام
لمقـــاوالت المغـــرب" التـــي تؤكـــد مـــن جديـــد
علـــى أدائهـــا المتميـــز والتزاماتهـــا المجتمعيـــة.
به ــذه المناس ــبة ،ش ــارك الس ــيد نص ــر ف ــي مائ ــدة
مس ــتديرة س ــبقت الحف ــل تح ــت ش ــعار "أي أث ــر
إلج ــراء من ــح العالم ــات عل ــى أداء المس ــؤولية
االجتماعيـــة للمقـــاوالت؟" حيـــث تقاســـم مـــع
الحض ــور أفض ــل الممارس ــات الت ــي ت ــم القي ــام
بهـــا ،مـــع التأكيـــد علـــى أهميـــة المســـؤولية
االجتماعيـــة للشـــركات فـــي تعزيـــز التنميـــة
الجهويـــة.

بشـــراكة مـــع ســـلطات التدبيـــر المفـــوض
بطنجـــة وتطـــوان ووزارة الداخليـــة وأكاديميـــة
باريـــس وشـــبكة التكويـــن لفيوليـــا ،أطلقـــت
أماندي ــس مشـــروع تكوي ــن مهنـــي تناوب ــي فـــي
المهـــن التاليـــة :الهيدروليـــك ،التطهيـــر الســـائل
والكهربـــاء.
ســـيتلقى الطـــاب المرشـــحون تكوينـــا ً نظريـــا ً
وتطبيقيـــا ً لكـــي يصبحـــوا مهنييـــن وبالتالـــي
يمكنهـــم االندمـــاج فـــي عالـــم الشـــغل.
مـــن خـــال هـــذا التكويـــن ،تواصـــل أمانديـــس
جهودهـــا للمســـاهمة فـــي االندمـــاج المهنـــي
للش ــباب عب ــر تش ــجيع االرتب ــاط والتواف ــق بي ــن
الفضـــاء األكاديمـــي وســـوق الشـــغل مـــن أجـــل
األخـــذ بعيـــن االعتبـــار فـــي عـــرض التكويـــن
الحاجيـــات السوســـيو-اقتصادية.

كــــلــــمــــة خــــبــــراء
من أجل االستمتاع الجيد بالصيف
وبأيامه الجميلة ،البد من تتبع
الخطوات الصحيحة للحفاظ على
انتعاش الجسم وجعله في حالة
جيدة .يحتاج جسمكم من ستة إلى
ثمانية أكواب يوميا ً لكي يعمل
بشكل صحيح وال يشعر بالتعب.
كذلك ،للحفاظ على البرودة داخل
منزلكم ،يرجى إغالق الستائر
المعدنية أو الخشبة وإسدال الستائر
الداخلية خالل النهار وفتح جميع
النوافذ ليالً إذا كان الجو بارداً في
الخارج.
فكروا أيضا ً في استخدام األدوات
التي تعمل بالطاقة الشمسية،
إنه فصل الصيف ،األيام أطول
والضوء موجود بوفرة ،اغتنموا
الفرصة لتوفير الطاقة.
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هو عدد عينات املاء الصاحل للشرب اليت مت حتليلها خالل سنة  2018يف طنجة وتطوان لضمان
مراقبة جودة املياه يف منطقتنا.
تتوفر أمانديس على أدوات حتليلية تسمح خملترباتنا مبعاجلة العينات املأخوذة من خمتلف نقاط
توزيع املاء الصاحل للشرب.
يتوفر فريقنا متعدد التخصصات على خربة واسعة ،ويقوم بإجناز حتليالت ملا جمموعه من العينات
لضمان جودة املاء منذ وصوله إىل خزان املاء حىت وصوله إىل الزبناء.

أمانديــس تواكب برنامج «شــواطئ نظيفة» لمؤسســة محمد الســادس
منذ سنة  ،2004تواكب أمانديس برنامج "شواطئ نظيفة" ،وتقوم سنويا ً بتنفيذ أشغال التجهيز
والتهيئة في عدد من الشواطئ في المنطقة من أجل ضمان الراحة والسالمة لكافة المصطافين الذين
يرتادون هذه الشواطئ.
توجت هذه المجهودات بالحصول على "اللواء األزرق" على مستوى شاطئ با قاسم للسنة السابعة
توالياً ،وهي عالمة تم إحداثها من قبل المؤسسة الدولية للتربية البيئية ،تشهد على نظافة الشاطئ
وجودة مياه االستحمام وتهيئته وتجهيزه وفقا ً للمعايير المطلوبة.
ً
تميزت مشاركة أمانديس طنجة في حملة "شواطئ نظيفة" هذه السنة أيضا بتجهيز شاطئين آخرين:
مرقالة وألمينا ببنيات تحتية مماثلة لما تم القيام به في شاطئ بّا قاسم ،باإلضافة إلى وضع لوحات
تحسيسية تركز على حماية الساحل ومكافحة النفايات البالستيكية.
قرية الجمعيات ،قرية البيئة ،أنشطة ترفيهية لألطفال ،ممرات لتسهيل الولوج إلى الشاطئ
لألشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة ،المرافق الصحية وغيرها من األنشطة التي يمكنكم
االطالع عليها في الشواطئ التالية :با قاسم  ،ألمينا ،مرقالة وأمسا.
تؤكد هذه المبادرة ،التي تدخل في نطاق التزامات المسؤولية االجتماعية للمقاولة  ،RSEرغبة
أمانديس في المساهمة في التنمية السياحة للمنطقة والرفع من مستوى شواطئها والمحافظة عليها.
لنحافظ على نظافة شواطئنا ولنكن فاعلين في التغيير.

أنا مسافر يف إجازة ،هل
جيب علي أن أقطع املاء
والكهرباء؟

احفظوا هذه التواريخ
التاريخ :
المكان  :طنجة  -تطوان
الوصف :اليوم الوطني للمغاربة المهاجرين
 10غشت 2019

التاريخ :
المكان  :طنجة  -تطوان
الوصف :حملة توعوية «عيد األضحى»
 13 - 06غشت 2019

التاريخ :
المكان  :طنجة  -تطوان
الوصف :األسبوع العالمي للصحة والسالمة
 20 - 16غشت 2019

ـرا ،هــا أنتــم تتأهبــون للخــروج يف إجــازة! مــن أجــل
وأخـ ً
االســتمتاع بأيــام عطلتكــم براحــة البــال ،مــا عليكــم ســوى
اتبــاع بعــض النصائــح البســيطة .مــن الســهل جتنــب
تســرب امليــاه واســتهالك الطاقــة غــر الضــروري.
أول شــيء جيــب فعلــه قبــل مغــادرة املنــزل هــو التحقــق
مــن أن مجيــع األجهــزة الكهربائيــة غــر متصلــة .إذا كنتــم
تنــوون إيقــاف تشــغيل الثالجــة ،يف هــذه احلالــة ميكنكــم
قطــع التيــار الكهربائــي علــى مســتوى قاطــع الدائــرة
(.)disjoncteur
ولتجنــب أي خطــر للتســرب أثنــاء غيابكــم ،قومــوا بإغالق
صنبــور املــاء الرئيســي .جيــب أن يصبــح هــذا األمــر مبثابــة
رد فعــل!
هــذه اإلجــراءات البســيطة ســتجنبكم مفاجــآت غــر
ســارة عنــد عودتكــم.
عطلة سعيدة !

حصريــً :أمانديــس طنجــة تحافــظ علــى عالمــة «اللــواء األزرق»
لشــاطئ باقاســم للســنة الســابعة تواليــً
فــي إطــار اتفاقيــة الشــراكة «شــواطئ نظيفــة  »2019مــع الجماعــة الحضريــة لطنجــة ،وواليــة
جهــة طنجــة -تطــوان -الحســيمة ،ومؤسســة محمــد الســادس لحمايــة البيئــة ،أوفــت أمانديــس طنجــة
بالتزاماتهــا وكوفئــت علــى المجهــودات التــي قامــت بهــا بحصولهــا علــى عالمــة «اللــواء األزرق»
للســنة الســابعة علــى التوالــي بالنســبة لشــاطئ ّبــا قاســم بمنطقــة أشــقار.
وهكــذا ،فــي يــوم  12يوليــوز  ، 2019بحضــور الســيد مولــود نوراكــي المديــر العملياتــي ألمنديــس
طنجــة ،وممثلــي الجماعــة الحضريــة لطنجــة ،وممثليــن عــن جمعيــات المجتمــع المدنــي ووســائل
اإلعــام المحليــة والوطنيــة ،تــم رفــع اللــواء األزرق بعيــن المــكان فــي حفــل رســمي أقيــم بالمناســبة.

العمليــات التحسيســية فــي صميــم خطــة عملنــا لفتــرة
ا لصيــف :
تلتــزم أمانديــس ســنويا بتنظيــم حمــات توعيــة خــال الصيــف لتشــجيع المواطنيــن علــى تبنــي
الســلوك المســؤول مــن حيــث اإلقتصــاد فــي اســتعمال المــوارد.
ولهذا الغرض ،توجد قريتان على شاطئ با قاسم:

فضــاء ثقافــي :حيــث يتــم
●
عــرض أفــام وثائقيــة حــول مهــن أمانديــس،
وباإلضافــة إلــى كتــب ومجــات موضوعــة
رهــن إشــارة المصطافيــن.

قريــة البيئــة :مــن أجــل
●
اســتقبال الورشــات الترفيهيــة والتربويــة
المندرجــة ضمــن البرنامــج البيداغوجــي «
شــواطئ بيئيــة « وهــو برنامــج تحسيســي
مــن أجــل الحفــاظ علــى البيئــة ،وقــد تــم
تطويــره مــن طــرف أمانديــس بشــراكة مــع هــذا باإلضافــة إلــى وضــع الفتــات تحسيســية
«الجمعيــة المغربيــة للشــطار الصغــار» .تتضمــن رســائل تتعلــق بحمايــة البيئــة،
مدونــة الســلوكيات التــي يجــب التقيــد بهــا في
قريــة الجمعيــات :وضعــت الشــاطئ ،وكــذا البرامــج التنشــيطية المقترحة
●
رهــن إشــارة منظمــة الهــال األحمــر علــى المصطافيــن.
المغربــي التــي وقعــت معهــا أمانديــس طنجــة
اتفاقيــة شــراكة مــن أجــل تنظيــم عمليــات
تحسيســية وتنشــيطية لفائــدة المصطافيــن.

أمانديس
تقــود عمليــة
تنظيــف فــي
أعمــاق البحــر:

بيــن
بشــراكة
أمانديــس ونــادي
طنجــة لرياضــة
الغطــس ،التقــى
 60غواصــا ً علــى
شــاطئ «مرقالــة»
قــاع
لتنظيــف
ا لبحــر .
هــذه العمليــة تندرج
فــي إطــار األنشــطة
المبرمجــة ل لدعــم
حملــة «بحَّ ــر بــا
بالســتيك» ،التــي
أطلقتهــا مؤسســة
محمــد الســادس
مــن أجــل مكافحــة
التلــوث البالســتيكي
للمحيطــات.

والبنيــات التحتية ...
لضمــان راحــة المصطافيــن ،قامــت أمانديــس بوضع بنيــات تحتية وتجهيز الشــاطئ:
بإحــداث مدرجــات وممــرات لتســهيل الولــوج إلــى الشــاطئ بالنســبة لألشــخاص
فــي وضعيــة إعاقــة ،ووضــع البنيــات التحتيــة للصــرف الصحــي مثــل :رشاشــات
بالهــواء الطلــق ،مغســلة لألرجــل ،مراحيــض ،مراحيــض مخصصــة لألشــخاص
فــي وضعيــة إعاقــة ،قســم للشــرطة ،مركــز صحــي و كشــك للوقايــة المدنيــة.

أنشــطة ترفيهيــة وتربوية لألطفال:
فضــاء األلعــاب لألطفــال ،ورشــات للرســم ،مســبح لتعلــم الســباحة وغيرهــا مــن
األنشــطة لفائــدة األطفــال علــى الشــواطئ التــي تعمــل أمانديــس علــى تهيئتهــا.
وألن الصيــف يمثــل فرصــة لرفــع مســتوى الوعــي حول االســتخدام الرشــيد للموارد
والحفــاظ عليهــا ،تدبيــر النفايــات ،إعــادة التدويــر ،المحافظــة علــى الســاحل ...نقــوم
بتنظيــم وتنشــيط ورشــات عمــل ترفيهيــة وتحسيســية فــي نفــس الوقــت للتشــجيع
األطفــال علــى تبنــي ســلوكيات مســؤولة والتصــرف لصالــح البيئــة.

مرقالــة وألمينــا :شــاطئان جديــدان تــم تجهيزهمــا
وتهيئتهمــا مــن طــرف أمانديــس
بعــد شــاطئي بّاقســم وأمســا ،تواكــب أمانديــس للســنة ألولــى عمليــة «شــواطئ
نظيفــة» علــى مســتوى شــاطئي مرقالــة بطنجــة وألمينــا بالفنيــدق.
تمــت تهيئــة هذيــن الشــاطئين وتجهيزهمــا الســتقبال المصطافيــن فــي أحســن
الظــروف وضمــان ســامتهم وراحتهــم.

