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معناكونوا

جذبني خبر مثير للدهشة 
بعض الشيء وهو أن هناك 
قلقا من قبل العلماء في الدول 
أنهم قلقون  املتقدمة ومفاده 
وحائرون في أمرهم من ظهور 
عالمات البلوغ على الفتيات 
في س���ن مبكرة، إذ يبدو أن 
األجيال اجلديدة من الفتيات 
تبلغ مرحلة النضج اجلنسي 
بشكل أس���رع ممن سبقهن، 
ما يعرضه���ن ملجموعة من 
األمراض اخلطيرة، إلى جانب 

خطر التحرش اجلنسي.
وتش���ير الدراس���ات في 
الواليات املتحدة مثال الى ان 
10% من الفتيات البيضاوات 
سجلن حاالت بلوغ اعتبارا من 
سن السابعة، مقارنة ب� 5% عام 
1990، أما لدى األعراق األخرى 
إذ تبلغ %25  أكبر،  فالنسبة 
لدى الفتيات في سن السابعة 
من أصول أفريقية، و15% لدى 

ذوات األصول الالتينية.
وكان���ت إحصائيات عام 
1990 ق���د أظهرت أن نس���بة 
الفتي���ات األفريقيات األصل 
اللوات���ي يبلغ���ن في س���ن 
السابعة لم تتجاوز 15%، ما 
يدل على تزايد الظاهرة لدى 

جميع األعراق. 
كما لفت���وا إلى أن البلوغ 
املبكر يزيد من خطر اإلصابة 
الثدي وسرطان  بس���رطان 
املس���الك البولية، كما يرفع 
فرص حصول النشاط اجلنسي 
في س���ن مبكرة، وقد يدفع 
الفتيات إلى التدخني وشرب 
الكحول أو قد يتس���بب لهن 
بأمراض نفسية مثل االكتئاب 

وضعف الثقة بالنفس.
بي���رو،  وق���ال فران���ك 
اخصائ���ي ط���ب األطفال في 
جامعة سينس���يناتي وأحد 
أبرز العاملني على دراس���ات 
الظاهرة: »إذا  تتناول ه���ذه 
بلغت الفتيات في وقت مبكر 
فإنه���ن س���يظهرن مبظهر 
الناضجات، وهذا قد يدفعهن 
أو يدفع الناس للتعامل معهن 

وكأنهن ناضجات فعال«.
وتشير إحدى النظريات إلى 
إمكانية وجود رابط بني زيادة 
الوزن والبلوغ املبكر، إذ ميكن 
ملستويات الدهون املرتفعة في 
اجلسم أن تؤدي إلى خلل في 

عمل الهرمونات.
بينم���ا يرج���ح غ���اري 
بيرزوفتنش، البروفسور في 
كلية ميامي للطب نظرية أخرى 
 »A أن تكون مادة »بسفينول
التي تدخل في صناعة املواد 
البالستيكية، مبا فيها قوارير 
حليب األطفال، هي السبب في 
تفاقم الظاهرة بسبب تأثيرها 

املعروف على الهرمونات.
لبع���ض  يك���ون  وق���د 
املمارسات خالل احلمل دور في 
إجناب فتيات يبلغن في أعمار 
مبكرة، وفق دراسة بريطانية 
أظهرت أن التدخني أثناء احلمل 
وكذلك احلمل املبكر قد يؤدي 
إلجناب فتي���ات يبلغن قبل 

نظيراتهن.
هذه الدراس���ة بني أيدينا 
كانت قد ألق���ت الضوء على 
فتيات افريقيات وأميركيات، 
ولم يذكر التقرير أن الدراسة 
قد ألقت الضوء على الفتيات 
اخلليجيات الالتي يعانني في 
بالدهن م���ن احلرارة الزائدة 
أو اآلس���يويات »وحتدي���دا 
العربي���ات« ترى مل���اذا؟ أال 
تستحق الفتاة العربية إلقاء 
الضوء عل���ى حالتها وحال 
نضوجها س���واء أكان مبكرا 
أو متأخ���را؟ أم أن علماءن���ا 
وأطباءنا في غفلة من أمرهم، 
الالفتات  الوحيد هو  وهمهم 
الكبي���رة الت���ي تذك���ر أكثر 
من عش���ر جامعات أوروبية 
درس صاح���ب الالفتة فيها 
أو انه عضو وزميل في كلية 
بريطانية أو أميركية أو.. أو..؟ 
وقس كم يؤلفون كي تصدم 
اليافطة املريض قبل أن يفكر 
هذا املريض في مناقشة هذا 
الطبيب.. ألنه حسبما حملت 
يافطت���ه يحيي العظام وهي 

رميم.
نعم نحن عالم ثالث ولكننا 
لسنا اغبياء، ولنا حق على 
حكوماتن���ا وعل���ى املعنيني 
باألمر أن يقوموا بدراس���ات 
علمي���ة تضع النق���اط على 
احلروف م���ن اجل الوصول 
لوضع إنساني ملواطنينا سواء 
أكانوا من اجلنس اللطيف أم 

من اجلنس اآلخر. 
نأم���ل أن يقرأوا ويفكروا 

فينا ولو قليال. 

الفرق بين علماء 
الغرب وعلماء العرب

الدراما االجتماعية السورية تنافس مسلسالت البيئة الشامية
والحكم للمشاهدين بعد انتهاء الموسم الرمضاني 

تعزز األعمال الدرامية االجتماعية 
حضورها في املوسم الرمضاني وذلك 
بعد أن لقي ه���ذا النوع من الدراما 
الكثير م���ن الثناء في العام املاضي 
إثر إصراره على طرح قضايا املجتمع 
ومحاولته التوغل في حياة الناس 
العام خيرة  وتفاصيلها ويقف هذا 
املخرجني السوريني ليسجلوا عناوين 
هامة على ه���ذا الصعيد إلى جانب 

أنواع أخرى كوميدية وتاريخية.
ورصدت »س���انا« في تقرير لها 
حول هذا الشق من الدراما السورية 
في املوسم الرمضاني احلالي، عددا من 
األعمال االجتماعية التي غاصت في 
األعماق اإلنسانية في املجتمع احمللي 
انطالقا من الفرد وجتاربه اخلاصة 
حيث تقدم في هذا السياق املخرجة 
رشا شربتجي عملها االجتماعي »تخت 
شرقي« بعد ان متيز إجنازها »زمن 
العار« في العام الس���ابق من حيث 
تصدره األعمال السورية في نسب 

املشاهدة واجلوائز احمللية والعربية 
وعملها »تخت ش���رقي« لهذا العام 
يشكل ثاني جتاربها مع الكاتبة مي 
مشهدي حيث كانتا قد اجتمعتا سابقا 
في مسلس���ل »يوم ممطر آخر« منذ 

أكثر من عامني.
ويغوص العمل اجلديد في احلياة 
اليومية ألش���خاص جتمعهم جملة 
عالقات تختلف بني احلب واملصلحة 
والعالقات العابرة ويركز العمل على 
فئة الشباب وأزمة احلياة اجلديدة 
الدراس���ة  ومتطلباتها على صعيد 
والعمل والعالقات. وفي سياق مشابه 
يطرح مسلسل »قيود عائلية« الذي 
اش���ترك في تأليفه كل من الكاتبة 
رميا فليح���ان واملمثلة يارا صبري 
واخرج���ه ماه���ر صليب���ي قضايا 
مجتمعية راهنة وعالقات صاخبة 
وغليان يوم���ي وتفاصيل صغيرة 
ال نشعر بها رغم دورها الكبير في 

حتديد طرقنا ومصائرنا. 

ونرى األسرة ومكوناتها وسلطة 
امل���رأة فيها من خ���الل »الصندوق 
االسود« الذي يجمع بني الكاتبة رانيا 
بيطار واملخرج سيف الشيخ جنيب 
ويناقش املسلسل احلياة من وجهة 
نظر اجليل الشاب واجليل السابق 
بحيث يظهر التناقض ويقدم املدينة 
وفق وجهتي نظ���ر قدمية وحديثة 
باالضافة إلى دور االسرة في رسم 
املستقبل من خالل امرأة تتحكم بكل 
ما في املنزل فالصندوق االسود الذي 
هو بيت االس���رار في الطائرة هنا 

يكشف لنا سر املدينة.
كما تظه���ر املرأة من وجهة نظر 
اخرى من خالل مسلس���ل »اخلبز 
احلرام« وهو عمل اجتماعي معاصر 
عن قص���ة للكاتب محم���د مروان 
قاووق وس���يناريو وحوار بش���ار 
بطرس واخراج تامر اسحق حيث 
ي���روي التمييز ال���ذي تتعرض له 
املرأة باالضافة إلى احلياة القاسية 

التي يعيش���ها  والظروف الصعبة 
اصحاب املهن. 

وتقترب خماسية »تقاطع خطر« 
للمخرج اللي���ث حجو ونص رافي 
وهبة إلى بيئة الريف اكثر لترصد 
هذه املعاناة التي يعيشها ابناء تلك 
املناطق املهمشة وتداخل هذه املشكالت 
مع املجتمع ككل وتراجع القيم فيه 
وصوال إلى العالقات االس���تهالكية 

والتجارية. 
وتنحو مجموعة من األعمال نحو 
املجتمع السوري في فترات زمنية 
سابقة فمسلسل »الزلزال« من تأليف 
الكاتب بس���ام جنيد واخراج محمد 
الشيخ جنيب ويتناول مجتمع مدينة 
الالذقية بني فترتي 1975 و1990 بينما 
يختص »البقعة الس���وداء« بفترة 
الثمانينيات واالجتياح اإلسرائيلي 
للبنان وآثاره على الشعب السوري 
وهو للكاتب خلدون قشالن واملخرج 
رضوان محاميد بينما يتناول «لعنة 

الطني« التجربة الثانية للمخرج أحمد 
إبراهيم األحمد بعد »طريق النحل« 
العام املاضي وهو من تأليف سامر 
رضوان الفترة الزمنية الواقعة بني 
الثمانيني���ات والع���ام 2005 حيث 
ينطلق من الريف وصوال إلى صخب 

املدينة. 
وتبنى بعض األعمال الدرامية لهذا 
العام على أساس استثنائي ومميز 
حيث يغوص »بعد السقوط« للكاتب 
غسان زكريا واملخرج سامر برقاوي 
في عمق ما بات يعرف بالعشوائيات 
ويتناول قصة سقوط بناء في احدى 
ه���ذه املناطق. بينم���ا ينحو »وراء 
الشمس« منحى خاصا أيضا من خالل 
اعتماد كاتبه محمد العاص ومخرجه 
سمير حسني على دور رئيسي لشاب 
من ذوي االحتياجات اخلاصة حيث 
يتم تسليط الضوء على هذه احلالة 
ومعاناة تلك األسر التي حتتوي على 

هذه احلاالت في املجتمع. 

وجند عمال مث���ل »الهروب« من 
تأليف رامي طوي���ل وإخراج ثائر 
موسى يرصد جملة التحوالت التي 
يخضع لها الفرد في املجتمع فتؤثر 
عليه ذاتيا واجتماعيا ويصبح رهن 
هذا التغير بحيث يكون فردا منفعال 

اكثر مما هو فاعل.
ويتجه »ما ملكت أميانكم« للكاتبة 
هالة دياب واملخرج جندة أنزور نحو 
تقييم ج���ريء للمجتمع وتصوير 
الطبقة الوسطى مما  التغيرات في 
خلق بعض التحفظات لدى عدد من 

احملطات على عرضه. 
ويبقى السؤال: هل ستستطيع 
الدرام���ا االجتماعي���ة اآلنية إثبات 
نفسها كما كانت في مواسم سابقة، 
أم مسلسالت البيئة الشامية وخاصة 
»باب احلارة« و»أهل الراية« وغيرهما 
ستظل مسيطرة؟ سؤال تبقى االجابة 
عنه لدى املشاهدين بعد انتهاء املوسم 

الرمضاني. 

مسلسال »زمن العار« و»باب احلارة« تنافسا كتفا بكتف في املوسم الرمضاني لعام 2009

العام الدراسي يبدأ في التاسع عشر من سبتمبر المقبل

»حماية المستهلك« تطلق حملة »ال للغالء.. ال لإلسراف«

دمشق ـ جهاد تركي 
حددت وزارة التربية يوم األحد التاسع عشر من 
سبتمبر املقبل موعدا لبدء الدراسة للعام الدراسي 2010 
-2011 في جميع املدارس الرسمية واخلاصة واملستولى 
عليه����ا وما في حكمها بجميع أنواعها ومس����تويات 
مراحلها: رياض األطفال التعليم األساسي الثانوية 

العامة والشرعية الثانوية املهنية الصناعية والتجارية 
والنسوية واملعاهد املتوسطة التابعة لوزارة التربية.  
كما حددت الوزارة يوم االثنني 13 من الش����هر نفسه 
موعدا لبدء دوام اإلداريني واملعلمني واملدرسني وطلبت 
من مديرياتها القيام باإلجراءات الالزمة الفتتاح املدارس 

واملعاهد في الوقت احملدد.

أطلقت جمعية حماية املس����تهلك بدمشق وريفها 
احلملة اإلعالمية التوعوية »ال للغالء.. ال لإلسراف« 
عبر طرح عدد من الرسائل املرئية واملسموعة والكتابية 
خدمة لألهداف املش����تركة بتقدمي نصائح وإرشادات 
مهمة للمستهلكني لألخذ بها أو االنتباه لها بقصد رفع 
مستوى الوعي االستهالكي لدى املجتمع بكافة شرائحه.  
حيث ترى اجلمعية بحسب »سانا« أنه وعلى ضوء 
املوسم الراهن واألس����عار احمللية والعاملية ال مبرر 
الرتفاع أس����عار السلع الغذائية في شهر رمضان بل 
على العكس فإن اخلضار والفواكه الصيفية في أوجها 
السيما البندورة والبطاطا والبطيخ والعنب والتني 
واليزال ل����دى التجار مخزون يريدون التخلص منه 
سواء من السلع الغذائية أو غير الغذائية كاملالبس 
واملنظفات وهذا سيزيد كمية العرض وبالتالي ستبقى 

األسعار ضمن حدودها الطبيعية. 
كما تأمل اجلمعية من املواطنني عدم املبالغة بالشراء 
واالنسياق وراء اإلعالنات واالكتفاء باحلاجة املعتادة 
بشكل يومي فقط ألنها متوافرة باستمرار وبذلك يخف 
الطلب ومينع غالء األسعار وتأمل أيضا من البائعني 
ع����دم املغاالة في األس����عار أو مترير بضائع منتهية 
الصالحية وعدم اجلشع واالحتكار علما أن إجراءات 

دوريات اجلمعية ستكون حازمة بحق املخالفني. 
وأكدت اجلمعية أهمية انتباه املستهلك إلى بعض 
األمور وفي مقدمتها الوصول لألسعار املناسبة حيث أن 
90% من السلع محررة وهذا يعني أن البائع يستطيع 
أن يضع السعر الذي يناسبه بغض النظر عن نسبة 

الربح لذلك يجب املقارن����ة بني محل وآخر واختيار 
السوق املناسبة للوصول إلى السعر املقبول.  وقالت 
اجلمعية في حملتها علينا إن نتعاون لتجنب السلع 
املرتفعة ونستعيض عنها بسلع بديلة مناسبة وعلينا 
انتهاز فرصة هذا الش����هر ملقاطعة البضائع املهربة 
السيما اللحوم مجهولة املصدر.  وطمأنت اجلمعية 
املس����تهلك الى أن األسواق احمللية التزال تعتبر من 
أفضل األسواق في العالم نظرا ألن النسبة العظمى 
من املنتجات محلي����ة املصدر وذات جودة مضمونة 
وهناك عش����رات اجلهات املختص����ة التي تعمل على 
مراقبتها وس����المة تداولها. ولكن هذا ال يحول دون 
تسرب بعض املواد املغشوشة أو املقلدة حيث تنصح 
اجلمعية بعدم شراء بضائع مجهولة املصدر والتأكد 
من النوعية وتاريخ الصالحية وعدم الشراء من الباعة 
اجلوالني أو البسطات والشراء من احملالت النظامية إذ 
تسهل العودة إليها أو تقدمي الشكوى في حال الغش 
أو تقاضي سعر زائد لذلك يجب االتصال باجلمعية أو 
مديريات التجارة الداخلية في حال وجود ممارسات 
ضارة في األسواق لردع املخالفني وضبط األسواق.  
يشار إلى أن جمعية حماية املستهلك بدمشق وريفها 
هي جمعية أهلية تطوعية تبنت سياس����ة تشجيع 
مبدأ الش����فافية في السوق ليكون املستهلك صاحب 
قرار في اتخاذ أفضل بديل بني الس����لع املتاحة وأن 
يعطى الثقة واالطمئنان عند التعامل مع األس����واق 
في س����بيل حصوله على احتياجاته الضرورية من 

السلع واخلدمات. 

طفل سوري يفوز بذهبية مسابقة دولية للرسم

الطفل جاد رباحية           )سانا(

حاز الطفل ج����اد رباحية البالغ من العمر ثمانية أعوام من 
مدينة حمص امليدالية الذهبية في املس����ابقة الدولية السنوية 
لرسوم األطفال التي أقيمت في دولة تشيكيا بداية العام احلالي 
مبشاركة 22 ألف لوحة من 60 دولة. ومتثلت مشاركة رباحية 
في املسابقة التي خصصت ألطفال من عمر 4 إلى 16 عاما بلوحة 
سمكة مرسومة بطريقة خيالية حيث حددت جلنة املسابقة على 

املشاركني رسم حيوان أو نبات من بلدانهم. 
كما فاز 11 طفال بش����هادات متيز من أصل 58 طفال ش����اركوا 
بلوحات باسم مرسم ماريا السباعي وحصلت 1470 لوحة من 
بني اللوحات املش����اركة على جوائز منه����ا 48 ذهبية لألطفال 

املشاركني إضافة إلى 18 ذهبية للمراسم املشاركة.

جبل البلعاس.. أكبر محمية سورية وموطن شجرة البطم
مورد اقتصادي ومقصد هواة السياحة البيئية

محمية جبل البلعاس

وافقت احلكومة السورية األسبوع املاضي على التعاقد 
مع القطاع اخلاص إلنشاء وتش���غيل مطارات جديدة 
وتطوير وتشغيل وإدارة املطارات القائمة شرط احلفاظ 
على امللكية العامة وحقوق العاملني فيها. وجاءت موافقة 
احلكومة خالل اجللسة األسبوعية ملجلس الوزراء بناء 
على طلب وزارة النقل وتوصية اللجنة االقتصادية على 
املوافقة األولية التي تسمح لوزارة النقل بالتعاقد مع 

القطاع اخلاص في مش���اريع إنشاء وتشغيل مطارات 
جديدة وتطوير وتشغيل وإدارة املطارات القائمة حاليا 
ش���ريطة احلفاظ على امللكية العامة وحقوق العاملني 
فيها. يشار الى ان سورية تعاني من مشكلة عدم وجود 
مطارات تغطي جميع احملافظات السورية رغم وجود 5 
مطارات أكبرها مطار دمشق الدولي والذي يعتبر مطارا 

صغيرا وفق املقاييس الدولية.

الحكومة تسمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل مطارات جديدة

متتاز محمية جب���ل البلعاس في 
محافظة حم���اة الواقعة على أطراف 
البادية السورية بكونها مكانا طبيعيا 
جمع بني الغن���ى الطبيعي حيوانيا 
ونباتيا واملناخ املعتدل قياسا باملناطق 
القريبة منها ما جعلها قبلة للسياح 
من ه���واة التمتع بجم���ال الطبيعة 
ومشاهدة احليوانات النادرة وتنشق 
الهواء النق���ي، والهاربني من صخب 

املدن وتلوثها.
وتشكل احملمية بحسب »سانا« التي 
تعد اكبر محمية طبيعية في سورية 
عامل جذب للسياحة الداخلية ومصدرا 
مهما من مصادر الدخل ألبناء املنطقة 
لقاء ما يقدمونه من خدمات سياحية 
تدخل في إطار الس���ياحة الش���عبية 
مس���تفيدين من كون احملمية خزانا 
طبيعيا نادرا جمع بني املناخ املعتدل 
صيفا واألمطار الغزيرة شتاء والثروة 
الطبيعية النباتية واحليوانية الفريدة 
واجلبال والهضاب والسهول واملياه 

اجلوفية.
ومتتد احملمية على مساحة 34 ألف 
هكتار إلى اجلنوب الشرقي من مدينة 
حماة مبسافة 100 كيلومتر وترتفع عن 
سطح البحر نحو 1100 متر ما أكسبها 
مناخا عليال في الصيف ال يتعدى 22 
درجة مئوية وأمطارا غزيرة في الشتاء 
يفوق معدلها 250 مليمترا حيث ساعد 
الهطل املطري اجليد في احملمية إضافة 
إلى تربتها الكلسية اخلفيفة على وجود 
مخزون هائل من األنواع النباتية التي 
تعتبر ث���روة طبيعية حقيقية تقدر 
بأكثر من 215 نوعا نباتيا تنتمي إلى 

أكثر من 135 صنفا.
وقال املهندس الزراعي صطام خليل 
الباحث في مجال احملميات ان النباتات 
في احملمية تتنوع بني أش���جار البطم 

والسنديان والبلوط والنخيل واللوز 
وشجيرات السماق والدفلة واألعشاب 
احلولية كالشوفان والقيصوم واحلرمل 
والعيصالن واألش���خيص والس���ويد 
والفبأ الس���ينائي والع���ذم واللحوي 
والقفعاء املتصالب���ة والهندباء البرية 
والزعفران والزعرور واجللبان والزعتر 
الس���وري الفتا إلى أن بعض األنواع 
مهدد باالنق���راض كالقيصوم وقفعاء 

عريضة اإلبرة.
ب���دوره أوضح موفق الس���باهي 
رئيس دائرة احل���راج باحملافظة ان 
احملمي���ة متتلك مقومات س���ياحية 
واصطيافية هامة حيث تضم اجلبال 
والهضاب والس���هول ومجاري املياه 
الشتوية مشيرا الى انها تعتبر خزانا 
طبيعيا للمياه اجلوفية حيث شكلت 
بيئتها النباتية مالذا آمنا للكثير من 
الكائن���ات البرية الفري���دة كالثعلب 
البري  والذئب والضب���ع واخلنزير 
والغ���زال وابن عرس والس���نجاب 
والغرير والطيور املستوطنة واملهاجرة 
كاحلجل والعصفور الدوري والهدهد 
والدرغل والفري والشحرور وجاجة 
احلرش واحلسون والبلبل والزواحف 

كالسحالي والعقارب واألفاعي.
ولفت السباهي الى ان احملمية تشكل 
موردا اقتصاديا هاما حيث تتم االستفادة 
من نباتاتها في إنتاج املخلالت وصناعة 
املعجنات واحللويات أو تستخدم كمواد 
علفية للحيوانات وتنسيق احلدائق 
وتشجير جوانب الطرقات اضافة الى 
اس����تخدامها في حماية التربة واحلد 
من اجنرافها وتثبيت الكثبان الرملية 
وتطعيم أش����جار الزيتون والفستق 
احللبي واحلصول على حطب الوقود 
وصناعة العطور والصابون والغراء 
والنجارة وبعض االستخدامات الغذائية 

الطبية والعالجية.
من جانبه أوضح م.محمد اخلطيب 
معاون رئيس دائرة احلراج ان احملمية 
تعتبر موطنا أصليا لش���جرة البطم 
األطلسي الذي ميتاز بجوانب اقتصادية 
كبيرة حيث تعد أخش���ابه من أجود 
العالم نظرا  األخش���اب وأندرها في 
لقساوتها وأناقة مظهرها كما تستخدم 
ثماره���ا في إع���داد ش���راب البريقة 
الثمن  وتستخرج منها زيوت غالية 
يقدر س���عر الكيلوغرام الواحد منها 

بأكثر من 1500 ليرة.
ولف���ت اخلطي���ب إل���ى أن دائرة 
احلراج تقوم س���نويا بعمليات جني 
ثمار البطم األطلس���ي كما تعمل في 
مشتل عقيربات التابع للمحمية على 
استنباط غراس جديدة ألشجار البطم 
مبينا انه يتم سنويا توزيع نحو 35 
ألف غرسة بعضها يزرع في احملمية 
على مس���احة تقدر سنويا بأكثر من 
100 هكت���ار والباقي يصدر الى باقي 

احملميات في سورية.
وقال اخلطيب: إن أبرز املشكالت التي 
تواجه احملمية وتهدد بقاءها وتنوعها 
احليوي تكمن في التعديات التي يقوم 
بها مربو املواشي في املنطقة، والذين 
يقومون بالتجاوز على أراضي احملمية 

بالقوة رغم كل احملاوالت ملنعهم.
يشار الى ان الباحثني اطلقوا على 
محمية جبل البلعاس في حماة اسم 
محمية احمليط احليوي الطبيعي كونها 
ال تزال حتافظ على أصولها الوراثية 
احليوية بشقيها احليواني والنباتي 
كما أنها تعتبر املوطن األصلي لشجرة 
البطم األطلسي النادرة حيث حتوي 
أكثر من 150 ألف شجرة بطم أطلسي 
منها 3 آالف شجرة معمرة تعود ملئات 

السنني.


