
AL-BIA WAL-TANMIA ENVIRONMENT & DEVELOPMENT  |  VOLUME 18  |  NUMBER 186  |  SEPTEMBER  2013 �أيلول/ �سبتمرب ٢٠١3

www.afedmag.com

و
ر
و

يـ
 ٥

ا 
بـ

و
ر

و
. �أ

ـا
م

ه
ر
د
 3

0
ب 

ر
غ

�مل
 .

ري
ان

دن
 4

س 
�

ون
 ت

ت.
ها

ي
ن

ج
 ١

0
ر 

�ص
م

 .
ل

يا
ر
 2

ن 
ما

ع
 .

ر
نا

دي
 2

ن 
ري

ح
لب

� .
ال

يا
ر
 2

0
ر 

ط
ق

 .
ر
نا

دي
 2

ت 
وي

ك
�ل

 .
مًا

ه
ر
د
 2

0
ت 

ر�
ما

ال
� .

ال
يا

ر
 2

0
ة 

دي
و

ع
�ص

�ل
 .

ر
نا

دي
 2

ن 
د

ر
الأ

� .
س

�
ل 

 ١
0

0
ة 

ري
و

�ص
 .

ل
ل 

 7
0

0
0

ن 
نا

لب

دروس من 
فوكوشيما... واألردن

حكاية عنجر 
تخضير »صحراء« لبنانية

نيوزيلندا 
مهد للتراث الطبيعي

الكافون 
لعبة تكسح األلغام

حقل الدينوصورات
اكتشاف في اليمن

خيارات الكهرباء النووية



ar
es

sy
.c

om
 -

 1
2/

12
 -

 8
23

2

In association with 

www.pollutec.com

Environment

Eco-
design

Energy

CSR

Contact: 
Promosalons Middle East  
Tel: + 966 2 668 2689 
promosalonsjeddah@yahoo.com

Le salon des éco-technologies, 
de l’énergie et du développement durable

3 > 6 DECEMBRE 2013
Paris Nord Villepinte FRANCE

The show for eco-technologies, 
energy and sustainable development

3 > 6 dEcEMbER 2013
Paris Nord Villepinte FRANcE

210x285_gb_arabie_saoudite.indd   1 09/08/13   16:26



هذا الشهر
لدى معظم الدول العربية خطط المتالك 

الكهرباء،  توليد  اأجل  من  النووية  الطاقة 

التنفيذ.  طور  في  بع�ضها  اأ�ضبح  وقد 

لها  ت�ضمح  اأنها  ترى  النفطية  فالدول 

والدول  النفط،  من  اأكبر  كمية  بت�ضدير 

غير النفطية تجد فيها مخرجًا من اأزماتها 

الطاقوية. مو�ضوع الغالف يت�ضمن عبراً 

في  فوكو�ضيما  كارثة  من  العربية  للدول 

النووي  المفاعل  »�ضيرة«  ومن  اليابان 

العالم  في  النووي  والخيار  االأردن.  في  اإن�ضاوؤه  المزمع  للجدل  المثير 

والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  تقرير  في  ف�ضل  مو�ضوع  هو  العربي 

)اأفد( حول الطاقة الم�ضتدامة، الذي �ضي�ضدر ال�ضهر المقبل خالل موؤتمر 

»اأفد« ال�ضنوي في ال�ضارقة.

وي�ضيء العدد على موا�ضيع بيئية في البلدان العربية، من ال�ضياحة في 

البيئة الم�ضرية في خ�ضم  اليا�ضمين، وتطلعات وزيرة  تون�س بعد ثورة 

االأحداث، اإلى اكت�ضاف متحجرات للدينو�ضورات في اليمن، وحكاية بلدة 

جنة  اإلى  ال�ضحراوية  �ضبه  اأرا�ضيها  ال�ضكان  حّول  التي  لبنان  في  عنجر 

خ�ضراء. ويتعرف القارئ اإلى مبادرات واختراعات واكت�ضافات حول العالم، 

من جهاز متدحرج يك�ضح االألغام ا�ضتلهمه �ضاب اأفغاني من لعبة لالأطفال، 

البلد الذي ينتج طاقة  ال�ضيارات الكهربائية في باراغوي،  وجدوى قيادة 

المفتر�ضات«  »مقاهي  اإلى  ا�ضتهالكه،  من  مرات  خم�س  اأكثر  كهرمائية 

العدد  وفي  نيوزيلندا.  في  الفريدة  البرية  الحياة  واأ�ضرار  كاليفورنيا،  في 

م�ضاحة �ضهرية لتعليقات بيئية �ضمن »األي�س في بالد العجائب«.

»البيئة والتنمية«

اأيلول/ �سبتمبر 2013، المجلد 18، العدد 186
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چهللا 4

دعم  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  مهّمة 
لتنمية  الضرورية  البيئية  والبرامج  السياسات 

العالم العربي استنادًا إلى العلم والتوعية

مجلس األمناء
عبدالرحمن  د.  	 املجل�ص،  رئي�ص  )االأردن(  ب��دران	 عدنان  د. 

العو�ضي	)الكويت( رئي�ص اللجنة التنفيذية،		د. حممد الع�ضري 

�ضعب	 جنيب  املجل�ص،  رئي�ص  نائب  املتحدة(  الواليات  )م�رص/ 

رئي�ص  الكويت(   / )االأردن  يون�س  �ضامر  العـام،  االأمني  )لبنان( 

)لبنان / االمارات( م�سوؤول ال�سوؤون  اأدوني�س ن�ضر	 جلنـة املوارد، 

املاليـة، �ضليمان احلرب�س	)ال�سعودية(،	�ضعد احلريري	)لبنان(،	

د.  )ال�سودان(،  عثمان	 �ضالح  )االإمـــارات(،  البواردي	 حممد 

االمارات(،   / )لبنان  �ضمعان	 مارون  )البحرين(،  حمزه	 ريا�س 

 / )لبنان  حبايب	 نبيل  	 )�لبحرين(،	 النعيمي  �ضالح  اأحمد 

مكنا�س  اأكرم  ــارات(،   االإم  / )العراق  جعفر  جميد  االمــارات(، 

)لبنان / البحرين(، رامي خالد الرتكي	)ال�سعودية(، د. من�ضور 

اأ�ضماء  د.  )قطر(،  احلج�ري	 �ضيف  د.  )البحرين(،  اجلمري	

خالد  )الكويت(،  الدين	 �ضهاب  عدنان  د.  )املغرب(،  القا�ضمي	

االإيراين	)االأردن(

غري	 �إقليمية	 منظمة	 )�أفد(	 و�لتنمية	 للبيئة	 �لعربي	 �ملنتدى	

حكومية	ال	تتوخى	�لربح،	مقّرها	بريوت.	تقوم	على	�لع�شوية	

هو	 للمنتدى	 �لرئي�شي	 �ملنتج	 دولية.	 منظمة	 ب�شفة	 وتتمتع	

تقرير	�شنوي	عن	حال	�لبيئة	�لعربية،	يتابع	�لتطور�ت	ويقرتح	

مبادر�ت	 ومن	 �لبيئية.	 �مل�شاكل	 ملعاجلة	 و�شيا�شات	 تد�بري	

و�د�رة	 �الأعمال،	 لقطاع	 �لبيئية	 �مل�شوؤولية	 برنامج	 �ملنتدى	

�لطاقة	و�ملياه،	وبناء	قدر�ت	هيئات	�ملجتمع	�الأهلي،	و�لتوعية	

يف	 مر�قب	 ع�شو	 ب�شفة	 �ملنتدى	 يتمتع	 �لبيئية.	 و�لرتبية	

و�لهيئة	 �لعربية	 �لدول	 وجامعة	 للبيئة	 �ملتحدة	 �الأمم	 برنامج	

�ملنظمات	 من	 وكثري	 �ملناخ	 بتغري	 �ملعنية	 �لدولية	 �حلكومية	

للدر��شات	 عربي	 مركز	 وكاأبرز	 �الأخرى.	 و�لدولية	 �الإقليمية	

يف	 رئي�شيًا	 دورً�	 �ملنتدى	 يلعب	 �لبيئية،	 �ل�شيا�شات	 و�شنع	

و�ملنظمات	 للحكومات	 �مل�شورة	 ويقدم	 �لدولية	 �ملفاو�شات	

و�القت�شاد	 �ملناخ	 تغري	 �تفاقات	 جماالت	 يف	 خا�شة	 �القليمية،	

�الأخ�شر	و�لتنمية	�مل�شتد�مة.

أهداف »أفد«
يف	�لبلد�ن	�لعربية	 البيئة والتنمية  املهتمني ب�ضوؤون  جمع 

و�شع	 يف	 و�مل�شاعدة	 و�لوطنية	 �الإقليميـة	 �مل�شاكـل	 ملناق�شـة	

�ل�شيا�شات	�ملالئمة	من	�أجل	�لت�شدي	للتحديات.

و�ال�شتخد�م	 �لبيئة	 حماية	 على	 العربية  املجتمعات  ت�ضجيع 

�لر�شيد	للمو�رد	�لطبيعية	وحتقيق	�أهد�ف	�لتنمية	�مل�شتد�مة،	

�لقر�ر	 و�شانعي	 �ملخططني	 بني	 �الإيجابي	 �لتفاعل	 عرب	

وغريهم	 �الإعــالم	 وو�شائل	 �ملدين	 و�ملجتمع	 �الأعمال	 ورجال	

�شنع	 يف	 و�مل�شاهمة	 و�لتنمية،	 �لبيئة	 ب�شوؤون	 �ملهتمني	 من	

�ل�شيا�شات	�لبيئية	�ملالئمة.

�لبيئية	 �لرتبية	 دور	 دعم	 طريق	 عن	 البيئي	 الوعي  ن�ضر 

يف	 �لنا�شطة	 �حلكوميـة	 غري	 و�ملنظمـات	 �لبيئي	 و�الإعـالم	

جمـال	�لبيئة.

www.afedonline.org

بينما كانت	مئات	�الأطنان	من	�ملياه	�مللوثة	باال�شعاعات	�لنووية	تت�شرب	من	
كان	 �شنتني،	 قبل	 �لت�شونامي	 �شربها	 �لتي	 �ليابانية،	 فوكو�شيما	 حمطة	 بقايا	

�لنووي	 �لقتل	 دم�شق.	 �أطر�ف	 على	 �لكيميائي	 بالت�شمم	 يقتلون	 �لب�شر	 �آالف	

جروح	 بال	 �ملوت	 يت�شلل	 حيث	 �شامتان،	 �أنهما	 يف	 مت�شابهان	 و�لكيميائي	

حني	 ويف	 �ل�شامت.	 �ملوت	 حدود	 يتجاوز	 ال	 بينهما	 �لت�شابه	 ودماء.	 وك�شور	

وم�شاعفاتها	 فوكو�شيما	 كارثة	 يف	 �لب�شري	 و�خلطاأ	 �لطبيعة	 عنا�شر	 ت�شببت	

هذ�	 فعلو�	 كانو�،	 من	 كائنًا	 �لكيميائي	 بال�شالح	 �لب�شر	 قتلو�	 فالذين	 �مل�شتمرة،	

عن	�شابق	ت�شور	وت�شميم.	و�ل�شحايا	يف	كال	�حلالني	�لب�شر	و�لبيئة.

�لر�شمية	 �ل�شلطات	 روجت	 فوكو�شيما،	 يف	 �لنووية	 �لكارثة	 على	 �شنتني	 بعد	

�حتو�وؤها،	 مت	 و�مل�شاعفات	 �ل�شيطرة	 حتت	 �لو�شع	 �أن	 �لنووية	 و�ل�شناعات	

مت	 �ملياه	 من	 �الأطنان	 �آالف	 للحقائق.	 تزويرً�	 �إال	 كان	 ما	 �لكالم	 هذ�	 �أن	 ليتبني	

عن	 �ملتوقفة	 �لنووية	 �ملفاعالت	 لتربيد	 �ملا�شيتني	 �ل�شنتني	 خالل	 ��شتخد�مها	

�لعمل.	ومت	بناء	نحو	�ألف	خز�ن	ال�شتيعاب	�ملياه	�مللوثة	باال�شعاعات	�لنووية.	

�أن	مئات	�الأطنان	من	�ملياه	�مل�شعة	ت�شربت	من	�خلز�نات	 �ل�شهر	�ملا�شي	تبني	

�إذ	�إن	تربيد	�ملفاعالت	ما	 �ىل	�ملياه	�جلوفية	و�لبحر.	و�لكارثة	لن	تتوقف	هنا،	

ز�ل	يتطلب	400	طن	من	�ملياه	يوميًا،	تتحول	بعدها	�ىل	مياه	م�شعة	حتتاج	�ىل	

تخزين.	�خلز�نات	�ملوجودة	و�شلت	�ىل	85	يف	�ملئة	من	قدرتها	�ال�شتيعابية،	

خطر	 من	 �خلــرب�ء	 يتخوف	 كما	 �لت�شرب.	 �ىل	 �أدت	 ت�شققات	 تعاين	 وهي	

ت�شدعها	كليًا	وت�شرب	حمتوياتها	�مل�شعة	يف	حال	ح�شول	زلز�ل	�أو	ت�شونامي،	

ولو	على	درجة	�أقل	مما	ح�شل	عام	2011.

وقف	 �إذ�	 �أنه	 درجة	 �ىل	 بالتلوث	 م�شبعة	 فوكو�شيما	 حمطة	 من	 �مل�شعة	 �ملياه	

�الإ�شعاعي	 �لتلوث	 من	 كمية	 يلتقط	 فهو	 و�حدة،	 �شاعة	 ملدة	 بقربها	 �إن�شان	

�شنة	 خالل	 �لنووية	 �ملحطات	 يف	 �لعمال	 له	 يتعر�س	 ما	 �أ�شعاف	 خم�شة	 تبلغ	

�شاعات،	 ع�شر	 لفرتة	 �مل�شّعة	 �ملياه	 هذه	 قرب	 �إن�شان	 وقف	 و�إذ�	 كاملة.	

�لغثيان	 بني	 تر�وح	 �إ�شعاعية	 مر�شية	 بعو�ر�س	 ي�شاب	

�شحيح	 �لبي�شاء.	 �لدم	 كريات	 يف	 و�النخفا�س	

فيها	 مبا	 عامة،	 �لب�شرية	 �لن�شاطات	 �أن	

�أكانت	 �إنتاج	�لكهرباء	باأية	و�شيلة،	

�أو	 �لفحم	 �أو	 �لغاز	 �أو	 �لنفط	 من	

�ل�شم�س،	 �أو	 �لرياح	 �أو	 �ملياه	

�حلو�دث.	 ملخاطر	 عر�شة	

الموت الصامت
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نجيب	�شعب رئي�س التحرير � النا�ضر	

ر�غـدة	حـد�د رئي�ضة التحرير التنفيذية	

عمـاد	فرحـات اأمانة التحرير	

�أمل	�لم�شرفية الترويج واال�ضتراكات	

ال�ض�ور:	محمد	عز�قير،	رويترز،	�أ	ف	ب،	�أي�شتوك

الر�ضوم:	لو�شيان	دي	غروت االخ�راج: برومو�شي�شتمز	�نترنا�شونال	
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جملة عربية �ضهرية ت�ضدر عن 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�ل�شحايا	 مع	 وتنتهي	 معينني،	 وزمــان	 مبكان	 مرتبطة	 حــو�دث	 هذه	 لكن	

�إن	 �إذ	 لها،	 معروفة	 نهاية	 فال	 �لنووية	 �حلو�دث	 �أما	 ت�شيبهم.	 �أو	 تقتلهم	 �لذين	

�ال�شعاعات	ت�شتمر	�آالف	�ل�شنني	وتنتقل	يف	�لهو�ء	و�لرت�ب	و�ملياه	عرب	حدود	

ال	ميكن	�لتكّهن	بخطوطها.	ويت�شابه	�لتلوث	�لكيميائي	مع	�لتلوث	�لنووي	يف	

�أن	هذ�	ال	يقارن	بالطبيعة	 �آثاره	لفرتة	طويلة،	مع	 م�شاحة	�نت�شاره	و��شتمر�ر	

�ملفتوحة	للتلوث	�لنووي.

جتاوزه	 ميكن	 ال	 خيارً�	 يبقى	 �لنووية	 بالطاقة	 �لكهرباء	 �نتاج	 �أن	 يف	 جد�ل	 ال	

ُتذّكر	 �مل�شتمرة	 فوكو�شيما	 كارثة	 لكن	 �لطاقة.	 م�شادر	 تنويع	 يف	 �لبحث	 عند	

�إنتاج	�لكهرباء	�لنووية	 من	جديد	ب�شرورة	عدم	�ال�شت�شهال	و�حليطة.	فكلفة	

ال	تقت�شر	على	بناء	�ملفاعالت	وت�شغيلها،	بل	تتجاوز	هذ�	�ىل	تكاليف	معاجلة	

يف	 �الإ�شعاعية	 و�لت�شربات	 �لعادي،	 �لت�شغيل	 عن	 �لناجمة	 �مل�شعة	 �لنفايات	

حاالت	�حلو�دث	�لناجمة	عن	خطاأ	ب�شري	�أو	عنا�شر	�لطبيعية.	ويبقى	تخزين	

�لواليات	 يف	 ظهر	 كما	 �لنووية،	 �ل�شناعة	 يو�جه	 ما	 �أبرز	 من	 �مل�شعة	 �لنفايات	

�ملتحدة،	�لتي	كانت	�أول	بلد	يف	�لعامل	بد�أ	�إنتاج	�لكهرباء	بالطاقة	�لنووية	عام	

1٩51.	فبعد	عقود	من	�الأبحاث	و�لتكاليف	�لتي	جتاوزت	�لع�شرة	باليني	دوالر،	

ت	�إد�رة	�أوباما	�ىل	�إلغاء	م�شروع	بناء	خمازن	د�ئمة	للنفايات	�لنووية	يف	 ��شُطرَّ

جبل	يوكا،	ب�شبب	عو�ئق	تكنولوجية	وطبيعية.	و�إىل	�أن	تتمكن	من	�إيجاد	حل	

مقبول	لتخزين	�لنفايات	�مل�شعة،	تدعم	�حلكومة	�الأمريكية	�ل�شناعات	�لنووية	

بباليني	�لدوالر�ت	�شنويًا	مل�شاعدتها	يف	�لتخزين	�ملوقت	للنفايات.

�إن	�أبرز	�حلجج	�لتي	ي�شوقها	د�عمو	�لطاقة	�لنووية	هي	�أنها	ت�شاعد	يف	تخفي�س	

ح�شابات	 و�شع	 عند	 لكن	 �شحيح.	 وهذ�	 �لكربون،	 �أوك�شيد	 ثاين	 �نبعاثات	

�لتكاليف،	يجب	�ملقارنة	بني	تكاليف	ثاين	�أوك�شيد	�لكربون	�لناجمة	عن	حرق	

�ىل	 �إ�شافة	 �مل�شعة،	 �لنووية	 �لنفايات	 تخزين	 تكاليف	 مع	 �الأحفوري	 �لوقود	

�لب�شر	و�لطبيعة.	و�أي	ح�شاب	 �لنووية	على	 �أ�شر�ر	�حلو�دث	 تكاليف	معاجلة	

�آخر	يبقى	تب�شيطيًا	ال	ياأخذ	جميع	�لعو�مل	�لو�قعية	يف	�العتبار.

»�لنه�شة	 ت�شميته	 على	 ��شطلح	 ما	 �ىل	 لالن�شمام	 �ل�شاعية	 �لــدول	 على	

�أن	تاأخذ	من	كارثة	فوكو�شيما	�ملتو��شلة	 �لنووية«	

ح�شابات	 در��ــشــة	 عند	 ــربة	 ع

�لربح	و�خل�شارة.

نجي��ب �ضع��ب

nsaab@afedonline.org 
www.najibsaab.com

عمال الطوارئ

اأمام خزانات مياه م�شعة 

يف  فوكو�شيما
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أقوال وأرقام

1.1 بليون
عدد	�ل�شيار�ت	يف	�لعامل	حاليًا.	وقد	مت	�إنتاج	

60	مليون	�شيارة	عام	2012.

1.73 بليون طن
كمية	ثاين	�أوك�شيد	�لكربون	�لتي	تنفثها	هذه	

�ل�شيار�ت	يف	�جلو	كل	�شنة.

4.500.000
عدد	�ل�شيار�ت	�لهجينة	)هايربيد(	�ملبيعة	

يف	�لعامل.

1.000.000 طن
كمية	�لر�شا�س	�لتي	ت�شتهلك	يف	�شناعة	

بطاريات	�ل�شيار�ت	كل	�شنة.	ويتم	�إعادة	

تدوير	�أكرث	من	٩0	يف	�ملئة	من	هذه	

�لبطاريات.

%90
من	خطر	�الإ�شابة	بال�شرطان	ب�شبب	تلوث	

�لهو�ء	ناجم	عن	و�شائل	�لنقل	مثل	�ل�شيار�ت	

و�ل�شاحنات	و�حلافالت	و�لقطار�ت.

%70
من	تلوث	�لهو�ء	يف	�ل�شني	ناجم	عن	

�ل�شيار�ت	و�ل�شاحنات.	وقد	ت�شاعف	عدد	

�ل�شيار�ت	يف	�ل�شني	كل	5	�شنو�ت	خالل	

�لعقود	�لثالثة	�ملا�شية.

نعم

ال أعرف

ال

استطالع
تموز-آب

)يوليو ـ أغسطس( 2013 
على موقع 

www.afedmag.com
هل أنت مستعد

الستخدام النقل العام؟
نعم ٪91 	●

ال ٪6 	●

ال أعرف ٪3 	●

»العالم تخلى عنا، ولهذا السبب بالتحديد 
قررت أن أطلب من المجلس الوطني 

موافقته على استخراج النفط«
1 رافاييل كوريا،	رئي�س	�الإكو�دور،	طالبًا	�ل�شوء	�الأخ�شر	مل�شروع	يق�شي	با�شتخر�ج	�لنفط	من	حممية	يا�شوين	

يف	منطقة	�الأمازون،	بعد	ياأ�شه	من	�حل�شول	على	3.6	بليون	دوالر		تعوي�شات	من	�ملجتمع	�لدويل.

»هناك مخزون احتياطي من الغاز يكفي لتلبية الحاجة ألكثر من 
250 عاماً، وفقاً لمعدالت االستهالك الحالية، كما أن مستويات 

االحتياطات تزداد كل سنة«

2 مجيد جعفر،	�لرئي�س	�لتنفيذي	ل�شركة	نفط	�لهالل.	وهو	�أفاد	باأن	�شناعة	�لنفط	و�لغاز	يف	�لعامل	متكنت	عام	

2012	من	�إ�شافة	نحو	100	تريليون	قدم	مكعبة	من	مو�رد	�لغاز	�جلديدة	من	خالل	�لتنقيب	�ال�شتك�شايف.

»سمعت أن هناك أربع وزارات مخزية في 
العالم، وأن وزارة البيئة الصينية إحداها«

3 زو �ضنغ�ضيان،	وزير	�لبيئة	يف	�ل�شني،	معرتفًا	بفد�حة	�مل�شاكل	�لبيئية	يف	بالده	و��شتحالة	معاجلتها	

	�لوز�ر�ت	�لثالث	�الأخرى	وال	بلد�نها. �شريعًا.	لكنه	مل	ي�شمِّ

»يوم الغذاء النباتي فرصة رائعة لنحاول أن نتغذى من دون لحم 
ونقانق. الطبخ النباتي هو أكثر من مجرد ترك اللحم«.

4 ريناته كونا�ضت، رئي�شة	حزب	�خل�شر	�الأملاين،	معلنة	�إدخال	بند	يف	برنامج	حزبها	يق�شي	بفر�س	»يوم	

نباتي«	كل	�أ�شبوع	يف	جميع	�لكافيترييات	يف	�أملانيا،	قبيل	�النتخابات	�لنيابية	�لتي	�شتجرى	هذ�	�ل�شهر.

»ليس منطقياً أن نحول المحاصيل الغذائية 
الى وقود إذا كانت النتيجة أسعاراً أعلى 

للغذاء وانبعاثات كربونية أكبر«
5 جيريمي ليفروي،	�لنائب	يف	�لربملان	�لربيطاين،	منا�شرً�	حملة	تدعو	دول	�لعامل	�إىل	�إ�شالح	�ل�شيا�شات	

�خلا�شة	بالوقود	�حليوي،	�لتي	ت�شجع	�مل�شتثمرين	على	��شتغالل	�الأر��شي	�لزر�عية	يف	�لبلد�ن	�لفقرية.



الموؤتمرات  الكريم، تنت�ضر  انتهاء �ضهر رم�ضان  مع 

م�ضبوقة  غير  بطريقة  واالجتماعات  العمل  وور�س 

بعد  اأ�ضبوعين  اأول  اأجندة  المقبل. على  ال�ضهر  في 

هي  ما  ولكن  عمل،  وور�ضة  موؤتمراً   20 نحو  العيد 

القيم الم�ضافة التي يمكن لمثل هذه الن�ضاطات اأن 

تحققها؟

العمل،  وور���س  الموؤتمرات  من  اأن��واع  عدة  هناك 

والم�ضاركين  الح�ضور  من  اأنواع  عدة  اأي�ضًا  وهناك 

مواقع  عن  ف�ضاًل  تطرح،  التي  والموا�ضيع  فيها 

من  ناجح،  لموؤتمر  التح�ضير  اأجل  ومن  اإقامتها. 

واإداري  و�ضيا�ضي  علمي  ت��وازن  تحقيق  المهم 

حتى  الم�ضاركين  اهتمام  اإبقاء  في  ي�ضاهم  وغذائي 

اللحظة االأخيرة.

ال�ضوؤال االأول هو حجم الموؤتمر والرعاية ال�ضيا�ضية 

�ضيا�ضية  برعاية  يحظى  الذي  الكبير  الموؤتمر  له. 

على  تنظيمًا  االأ�ضعب  عادة  هو  عال  م�ضتوى  على 

ومتميز  موؤهل  فريق  اإل��ى  يحتاج  الأن��ه  االإط��الق، 

تتغير  اأن  يمكن  التي  التفا�ضيل  جميع  مع  يتعامل 

تغير  التفا�ضيل  هذه  من  النتيجة.  على  وتوؤثر 

وخا�ضة  الم�ضاركين  بع�س  وا�ضطرار  التوقيت، 

باتر محمد علي وردم  �  عّمان

كيف تنظم مؤتمراً بيئياً ناجحاً؟

ممثلين  بح�ضور  التن�ضيب  اإل��ى  االإفتتاح  رع��اة 

ترتيب  م�ضكلة  وهناك  الوقت.  �ضيق  ب�ضبب  عنهم 

المقاعد في ال�ضفوف االأولى، الأننا جميعًا زعماء وال 

اأن يكون في ال�ضفوف المتاأخرة. وهناك  اأحد يقبل 

االأمني  والتنظيم  وترتيبهم،  المتحدثين  م�ضكلة 

الذي يترافق مع ال�ضخ�ضيات الكبرى. وهناك اأي�ضًا 

الح�ضور  لدى  قائمًا  االهتمام  اإبقاء  على  القدرة 

وهذا  االفتتاحية،  الجل�ضة  يتجاوز  ما  في  المهمين 

قد يحدث اإما عن طريق م�ضمون علمي مثير اأو وعد 

بغداء فاخر.

كان  اإذا  الح�ضور.  نوعية  حول  هو  الثاني  ال�ضوؤال 

الموؤتمر يقت�ضر على عر�س محا�ضرات متتالية من 

دون تفاعل، فال توجد م�ضاكل في اختيار الح�ضور، 

رجب �ضعد ال�ضيد �  �ال�شكندرية

آخر فرصة

اإحدى  في  اإعالنًا  الحيوان  لحقوق  جمعية  ن�ضرت 

فيه  تطلب  االأميركية،  جورجيا  والي��ة  �ضحف 

�ضبن�ضر  توما�س  ُي��دع��ى  �ضخ�س  على  القب�س 

بتهمة: تعذي��ب ج��رو! وفي االإعالن �ضورة لكل من 

»المتهم« و »ال�ضحية«، مع ملخ�س تاريخ اإجرامي 

للمتهم، حا�ضد بحوادث ممار�ضة العنف وال�ضلوك 

العدواني �ضد الب�ضر والحيوانات. كما يبرز االإعالن 

وعداً بمكافاأة قدرها خم�ضة اآالف دوالر لمن يقب�س 

على المطلوب اأو يدلي بمعلومات ت�ضاعد ال�ضرطة 

في القب�س عليه، لتقديمه اإلى المحاكمة في واقعة 

عقوبة  تنفيذ  من  هارب  اأنه  علمًا  الجرو،  تعذيب 

اأخرى بال�ضجن.

الجمعية  اأن  المن�ضور  االإعالن  في  لالنتباه  المثير 

الجراء  المجرم معذب  ذلك  الحملة �ضد  تقود  التي 

والفر�ضة  للحيوان«.  فر�ض��ة  »اآخ��ر  ا�ضم  تحمل 

ت��ردد  ال���ذي  اال���ض��ط��الح  ف��ي  عنها  تختلف  هنا 

األ�ضنة  على  اأخرى،  ومالب�ضات  ظروف  في  كثيراً، 

واإدارتهم  معالجاتهم  في  اأميركيين،  م�ضوؤولين 

في  والع�ضكرية  ال�ضيا�ضية  المواجهات  لبع�س 

ترد  التي  الفر�ضة،  اإن  العالم.  من  متفرقة  مناطق 

اأحوال  اإ�ضالح  في  االأمل  تعني  الجمعية،  ا�ضم  في 

نج�د  وال  الب�ضر.  ا�ضطهاد  من  واإنقاذها  الحيوانات 

�ضعوب،  اأو  �ضعب،  فاالأميركيون  غباراً،  ذلك  في 

اأمثال  الذي نجد فيه  الب�ضري،  الجن�س  اإلى  تنتمي 

اأن  يفزعها  �ضبن�ضر،  توما�س  الخطير  المجرم 

فت�ضارع  فيدميه،  ج���رٍو  خط�م  اإلى  رك�لة  يوجه 

قلن�ا.  كما  ذل�ك،  في  غبار  ال  بتوقيفه.  مطالبة 

ولكن الغب�ار �  غبار كثيف �  يثور ويغطي وجوهًا 

يعدون  ب�ضراً  نجد  عندما  عديدة،  واأ�ضياء  كثيرة 

بع�ضرات الماليين، بل بمئات الماليين، ي�ضاركوننا 

اأديم االأر�س  في العي�س تحت ال�ضم�س ذاتها وعلى 

يكابدون  وباتوا  فر�ضة«،  »اآخر  فقدوا  وقد  ذاتها، 

�ضكان  من  اأحد  يهتم  وال  اأق��رب،  للعدم  هي  حياًة 

اأجلهم  من  جمعية  بتكوين  الغني  المتقدم  العالم 

ي�ضميها، على �ضبيل المثال، »اآخر فر�ضة للجوعى« 

اأو »اآخر فر�ضة لمعدمي العالم«.

اإذا  ين�ضاأ  ال��ذي  التناق�س  من  الغبار  يثور  كذلك 

الب�ضرية  النماذج  �ضلوكيات  مجمل  تفح�ضت 

اآالف  خم�ضة  اأموالها  من  تعطي  التي  »الحنونة«، 

�ضرب  هارب  رجل  توقيف  في  ي�ضاعد  لمن  دوالر 

جرواً. اأنظر، مثاًل، اإلى اأنماطهم اال�ضتهالكية الغارقة 

اإ�ضافية  اأعباء  تلقي  والتي  واالإه��دار،  االإ�ضراف  في 

الطبيعية  وم���وارده  العالم  مناخ  على  �ضاغطة 

الحية وغير الحية. ففي حين تراهم ي�ضرخون من 

اأنف�ضهم  ليراجعوا  يتوقفون  ال  تجدهم  جرو،  اأجل 

وهم يتكالبون على اقتناء م�ضغوالت العاج وثمين 

من  الم�ضتخل�ضة  المن�ضطات  ويتعاطون  الف��راء، 

منا�ضل حيوانات الغابة.

االأميركيون  كان  ال��ذي  الج��رو،  اإال  ي��رون  ال  اإنهم 

ي�ضاهدونه على التلفزيون، في زمن اإدارة اأميركية 

اأو  الرئا�ضة،  طائرة  �ضلم  ن��ازاًل  يتهادى  �ضابقة، 

»اآخ��ر  في  فيتجمعون  االأول���ى،  �ضيدُتهم  تحمله 

�������ا  اأَمّ اأجله.  من  للن�ض���ال  للحيوان«  فر�ضة 

وثعالب  اأف��ي��ال  م��ن  الحية،  الطبيعية  ال��م��وارد 

اأدوات  وتما�ضيح وغزالن وغيرها، التي نهبوا منها 

ج��داً،  بعيدة  فهي  يرونها.  ال  فاإنهم  رفاهيتهم، 

هناك، حيث يوجد نوع اآخر من الب�ضر، ال اأمل له وال 

فر�ض���ة اأخي��رة.
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النوعية  من  اأكثر  الكمية  على  التركيز  يمكن  اإذ 

المانحة  الجهات  الإقناع  الح�ضور  �ضجل  وخا�ضة 

الموؤتمر  كان  اإذا  اأما  ال�ضاأن«.  »اأ�ضحاب  بم�ضاركة 

من  عمل  ومجموعات  ومناق�ضات  تفاعاًل  يت�ضمن 

اأجل تعزيز المعلومات الواردة فيه وتح�ضينها، فاإنه 

من المهم اختيار الم�ضاركين بعناية بحيث يكونون 

من اأ�ضحاب التخ�ض�ضات والمعرفة، واالأهم من ذلك 

والنقدي  االإيجابي  التفكير  اأ�ضحاب  من  يكونوا  اأن 

دعوة  عن  واالبتعاد  االآخ��ر،  يحترم  الذي  ال�ضليم 

اأنف�ضهم  يقدمون  الذين  اال�ضتعرا�ضيين  الخبراء 

وينتقدون  الم�ضمون  مناق�ضة  من  بداًل  وتاريخهم 

م�ضاركتهم  عدم  ب�ضبب  وخا�ضة  االنتقاد  لمجرد 

مناق�ضته  �ضتتم  الذي  العمل  في  الثمن  المدفوعة 

في الموؤتمر.

الموقع اأمر مهم في تنظيم الموؤتمرات. هناك مواقع 

في  الفنادق  مثل  الرئي�ضية،  للخدمات  منا�ضبة 

الموؤتمرات  تنظيم  تف�ضل  ثمة جهات  ولكن  المدن، 

في منتجعات �ضياحية الإر�ضاء الم�ضاركين، واأخرى 

في مواقع منعزلة ل�ضمان عدم ت�ضربهم وغيابهم. 

العربية  الدول  اإحدى  في  البيئة  وزير  قرر  عندما 

عام 2005 اأن ينظم خلوة لموظفي الوزارة لتطوير 

اأول خطة ا�ضتراتيجية، تم اختيار محمية طبيعية 

الموظفين  بع�س  غ�ضب  اأث��ار  مما  للخلوة،  مكانًا 

اأن  حتى  نجوم،  خم�س  فنادق  المعتادين  الكبار 

االأولى على رغم  بع�ضهم كان يزور المحمية للمرة 

قرر  اأخ��رى،  حالة  وفي  العالم.  اأنحاء  اإلى  �ضفرهم 

وزير اآخر تنظيم موؤتمر حول اإدارة المخاطر البيئية 

فر�س  للم�ضاركين  قدم  فخم  �ضياحي  منتجع  في 

اال�ضتجمام وال�ضباحة اأثناء مناق�ضة المخاطر.

هناك موؤتمرات ت�ضاهم في اإثراء معرفة الم�ضاركين، 

اأو  واإبداعي  جديد  عمل  مناق�ضة  تتم  عندما  خا�ضة 

بعناية،  المحا�ضرين  اختيار  ويتم  مثيرة،  ق�ضية 

موؤتمرات  وثمة  ال��راأي.  اإب��داء  للم�ضاركين  ويتاح 

التي  الجهات  الأ�ضدقاء  »تنفيعات«  عن  عبارة  هي 

تنظمها اأو الجهات المانحة، حيث تت�ضمن �ضل�ضلة 

الثمن،  المدفوعة  المملة  المحا�ضرات  من  طويلة 

عبدالهادي النجار �  حم�س

قمامة 
العرب 
للعرب

�أن	 �إال	 �لمتو��شعة،	 مــوؤّهــالتــهــا	 رغــم	 على	

جعالها	 ن�شبّيًا	 �لمقبول	 وح�شورها	 »و��شطتها«	

مًة	لن�شرة	 في	غ�شون	ب�شعة	�أيام	من	توظيفها	مقِدّ

لبالدها.	 �لر�شمّية	 �لف�شائّية	 �لمحّطة	 في	 �الأخبار	

وفي	محاولٍة	لتجنب	هفو�تها	�لمتكّررة	خالل	�لبّث	

لتظهر	 جهده	 كامل	 �الإعد�د	 فريق	 بذل	 �لمبا�شر،	

�للغوي	 �لمدقق	 �أن	 حتى	 �لالئق،	 بال�شكل	 �لن�شرة	

�لت�شكيل	 حركات	 و�شع	 عادته	 غير	 وعلى	 للن�س	

ين�شى	 �أن	 دون	 من	 كلمة،	 كل	 في	 حرف	 كل	 على	

ًا	 �إدر�ج	عالمات	�لتنقيط	و�شْبط	كتابة	�الأعد�د	ن�شّ

وت�شكياًل.

�لمذيعة	 �رتجلت	 جملة	 �أول	 ومع	 �لن�شرة،	 �بتد�أت	

ثر�كم،	 �للـه	 طّيب	 �لم�شاهدين،	 »�أعز�ئي	 قائلًة:	

نحو	 بثقة	 �لتفتت	 ثم	 �الأخــبــار«.	 ن�شرة	 و�إليكم	

هذه	 �أن	 مدركة	 غير	 �لن�شرة،	 تقديم	 في	 زميلها	

فا�شتغربت	 �لتر�ب،	 تحت	 لالأمو�ت	 ُتقال	 �لتحية	

بينما	 �لهو�ء،	 على	 �شحكته	 كتم	 يحاول	 لروؤيته	

وهو	 م�شامعها	 ــى	 �إل ي�شل	 �لمخرج	 �شوت	 كــان	

يرحمني	 �لم�شاهدين!	 »قتَلت	 بم�شاعديه:	 ي�شرخ	

ويرحمكم	�للـه!«

يرتكبها	 �لتي	 �الأولــى	 تكن	 لم	 هذه	 �لقتل	 حادثة	

عام	 منت�شف	 ففي	 �لمحّطة.	 هذه	 في	 �لعاملون	

عودة	 خبر	 �لعالمية	 �الإعالم	 و�شائل	 تناولت	 	2005

نادرة	 طيور	 خم�شة	 من	 مكّونة	 مهاجرة	 مجموعة	

�لبالد	 �أر�س	 على	 �س	 تع�شّ �أن	 �لعاثر	 حظها	 �شاء	

فر�دة	 �شغط	 وتحت	 �لمحّطة.	 هذه	 تمثلها	 �لتي	

فريق	 تكليف	 �لمحّطة	 �إد�رة	 قــّررت	 �لحدث	 هذ�	

هذه	 عن	 وثائقي	 فيلم	 باإعد�د	 لديها	 �لعاملين	 من	

�لطيور.

مكان	 �إلى	 �لمتو��شعة	 بتجهيز�ته	 �لفريق	 �نطلق	

وثائقي	 فيلم	 باإعد�د	 �لنف�س	 ُممنّيًا	 �لتع�شي�س،	

هذه	 �أن	 �إال	 جيوغر�فيك.	 نا�شيونال	 �أفالم	 ي�شاهي	

ين	فقط	على	جرف	 �الآمال	�نهارت	مع	روؤيتهم	ع�شّ

جبلي	عال	يتعذر	�لو�شول	�إليه.

حاول	 �لخبرة،	 وقّلة	 �لمهمة	 مــّدة	 لق�شر	 نظرً�	

�الأع�شا�س	 �أحد	 من	 	 فٍجّ ب�شكٍل	 يقترب	 �أن	 �لفريق	

خم�شة	 �أ�شل	 من	 فـر�خ	 ثالثة	 على	 �حتوى	 �لذي	

�الأبو�ن	 فزع	 �أن	 �لنتيجة	 فكانت	 �لعام.	 ذ�ك	 فق�شت	

وهجر�	�لع�ّس	تمامًا،	مما	ت�شّبب	فعلّيًا	في	�نقر��س	

30	في	�لمئة	من	مجموع	هذه	�لطيور	على	م�شتوى	

�لعالم!

حادثة	�لقتل	�الأدبي	في	بد�ية	ن�شرة	�الأخبار	ال	ترقى	

�لتي	 �لقتل	 حادثة	 فد�حة	 �إلى	 �الأحو�ل	 من	 بحال	

طالت	�لطيور،	و�لتي	تطرح	�إ�شكالّيًة	كبيرًة	تعاني	

منها	معظم	و�شائل	�الإعالم	�لعربي،	�أال	وهي	غياب	

�لذي	 �لمحتوى	 على	 �لحقيقي	 �لعلمي	 �الإ�شر�ف	

يتم	تقديمه.	و�لهفو�ت	�الأدبية	�لتي	تحاول	و�شائل	

لغوي	 مدّقق	 تكليف	 خالل	 من	 تفاديها	 �الإعــالم	

في	 �لعلمية	 �الأخطاء	 �أمــام	 تافهة	 م�شاألة	 ت�شبح	

معلومات	 تقديم	 �لمقبول	 من	 لي�س	 �إذ	 �لمحتوى،	

خاطئة	في	قالب	لغوي	�شليم.

على	 حكٌر	 �لعلمية	 �الأخطاء	 �أن	 �لبع�س	 يظنن	 ال	

�الإمكانات	 �لمحدودة	 �لعربي	 ــالم	 �الإع و�شائل	

�إحدى	 وعلى	 �لما�شية،	 ــام	 �الأّي ففي	 و�لخبر�ت.	

�أكثر	�لقنو�ت	�لف�شائّية	�حتر�فًا	في	�لعالم	�لعربي،	

»خو�طر«	 �لمتميز	 �لبرنامج	 من	 حلقة	 عر�س	 تم	

�لعالم	 دول	 من	 عدد	 في	 �لنفايات	 �إد�رة	 تناولت	

في	 �لمجتمعات	 تبذلها	 �لتي	 �لت�شاركية	 و�لجهود	

�أعمال	�لجمع	و�لتدوير	و��شترد�د	�لطاقة	و�لتحويل	

�إلى	�شماد.

بطرق	 ــا	 ــه �إد�رت تتم	 عالمية	 م�شكلة	 �لنفايات	

و�الأهم	 �لبلد�ن.	 بع�س	 في	 مبدعة	 بل	 متعددة،	

كلفة	 تتر�وح	 قد	 حيث	 �أي�شًا،	 مكلفة	 �أنها	 ذلك	 من	

�لطن	�لو�حد	ما	بين	جمع	و��شترجاع	ب�شكل	�شليم	

طرق	 تعدد	 فاإن	 وبالتالي	 دوالر.	 و400	 	250 بين	

�الأحو�ل	 من	 حال	 باأّي	 تف�شيره	 يمكن	 ال	 �لمعالجة	

على	�أن	»�لقمامة	ثروة	...	ذهب	...	بترول«	كما	

�أنه	 لوهلة	 ظننت	 �أنني	 حتى	 �لبرنامج،	 مقدم	 قال	

�شيقف	هاتفًا:	»قمامة	�لعرب	للعرب!«

هدفًا  الموؤتمر  ويكون  للنقا�س،  فر�ضة  دون  من 

الم�ضروع  »اإنجازات«  الئحة  في  لو�ضعه  ذاته  بحد 

وال  توثيق  ولكن من دون  المانحة  للجهة  المقدمة 

تقارير �ضادرة عنه وال متابعة لتو�ضياته.

التغطية االإعالمية للموؤتمر مهمة جداً. وفي معظم 

ال�ضحافيون  يح�ضر  العربي،  الوطن  في  الحاالت 

الوزير  كلمة  على  للح�ضول  االفتتاحية  الجل�ضة 

وجاهزة  مطبوعة  تكون  اأن  على  الحفل،  ورع��اة 

الحاالت  في  ذلك.  بعد  دقيقة  يبقون  وال  م�ضبقاً، 

ال�ضحافيين  م��ن  اهتمام  هناك  يكون  االأن��ج��ح، 

التوا�ضل  و�ضائل  ا�ضتخدام  يتم  واالآن  بالبقاء. 

وتويتر،  في�ضبوك  مثل  الحديثة،  االجتماعي 

من  عدد  اأكبر  اإلى  مبا�ضرة  الموؤتمر  فعاليات  لنقل 

المهتمين بالمتابعة.

الموؤتمرات  من  �ضعيداً  مو�ضمًا  للجميع  نتمنى 

قليلة  م�ضتدامة،  تكون  اأن  ب�ضرط  العمل،  وور�س 

التكنولوجيا  مع  ومتما�ضية  الكربونية،  االنبعاثات 

ال�ضليمة بيئيًا... وثرية الم�ضمون.
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البيئة في شهر

اإلمارات تنتج »الكينوا«

بديالً للقمح اعتباراً من 2014
ك�شف وزير البيئة واملياه الإماراتي الدكتور را�شد اأحمد بن فهد اأن الإمارات 

مقبلة على مرحلة زراعية متقدمة، تنتج خاللها حم�شول الـ »كينوا«، وهو 

نوع من احلبوب يعد بدياًل للقمح، يتحمل النمو يف اأرا�ٍض ذات ن�شبة ملوحة 

عالية. واأ�شاف اأن الدولة �شتبداأ اعتبارًا من العام املقبل زراعة هذا املح�شول 

املائي.  والأمن  الغذائي  الأمن  بني  ويوفق  عالية  غذائية  بقيمة  يتمتع  الذي 

اأن  على  للكينوا،  كمزارع  ل�شتخدامها  مواقع  اأربعة  حددت  الوزارة  اإن  وقال 

حت�شل على الإنتاج الأول منه ال�شنة املقبلة. 

امللحية،  للزراعة  الدويل  املركز  عام  مدير  الوايف،  اأ�شماء  الدكتورة  واأكدت 

ومقره يف دبي، على جناح زراعة الكينوا يف الأرا�شي املاحلة يف دول اأمريكا 

يف  البطاطا  زراعة  جتربة  من  ال�شتفادة  �شرورة  اىل  واأ�شارت  اجلنوبية. 

كو�شتاريكا، وجتربة زراعة النخيل يف واحات املغرب، �شمن جهود ا�شتنباط 

اأ�شناف زراعية متحملة للملوحة.

موا�شفات  بني  يجمع  وهو  كبرية،  غذائية  اأهمية  الكينوا  لنبات  اأن  ُيذكر 

يجعله  ما  عالية،  بن�شبة  الربوتني  مادة  على  ويحتوي  ــذرة،  وال البطاطا 

لالألياف  جيدًا  م�شدرًا  ميثل  اأنه  كما  الرز.  اأو  القمح  من  اأف�شل  �شحيًا  خيارًا 

والفو�شفور واملغنيزيوم واحلديد.

دعوة سكان عدن 
إلى الري بمياه الوضوء

البيئة  حلماية  العامة  الهيئة  نظمت 

يف  والتح�شني  النظافة  و�شندوق 

حمافظة عدن يف اليمن لقاء لتحفيز 

مياه  ا�شتخدام  اإعادة  من  ال�شتفادة 

تخ�شري  ــل  اأج من  للري،  الو�شوء 

تعميم  اإىل  و�شوًل  امل�شاجد،  �شاحات 

املدار�ض  على  اأي�شًا  التجربة  هــذه 

العامة  والــ�ــشــوارع  وامل�شتو�شفات 

والفنادق واملباين الكبرية. ودعت اإىل 

الهتمام بق�شية املياه واأن تكون جزءًا 

واملر�شد.  الواعظ  خطاب  يف  اأ�شا�شيًا 

مدينة  يف  متكامل  م�شروع  وينفذ 

لل�شوارع  الو�شطية  اجلزر  لري  عدن 

القريبة من امل�شاجد وكذلك امل�شاحات 

امتداد  على  الو�شوء  مبياه  اخل�شراء 

اأكرث من ع�شرة كيلومرتات.

بيع القمامة وقوداً 
لمصانع اإلسمنت 

في مصر
وزير  لبيب،  ــادل  ع الــلــواء  ك�شف 

اأنــه  م�شر،  يف  املحلية  التنمية 

الطاقة  من  املئة  يف   15 توفري  �شيتم 

الإ�شمنت  م�شانع  لت�شغيل  الالزمة 

تعطل  لتفادي  القمامة  تدوير  من 

يف  وال�شركات  والأفـــران  امل�شانع 

الأ�شا�شي.  الــوقــود  نق�ض  حالة 

احلكومة  خطة  ـــار  اإط يف  وذلـــك 

اإيجاد  يف  القمامة  من  ال�شتفادة 

ا�شتهالك  وتقليل  للوقود  بدائل 

التقليدية  املــ�ــشــادر  مــن  الطاقة 

كالبنزين وال�شولر واملازوت وزيادة 

واعتماد  التناف�شية  امل�شانع  قدرة 

ل�شتخدام  متطورة  تكنولوجيات 

الوقود البديل.



11چهللا�سبتمرب 2013

بداأت �شركـة »بيئة« التابعـة حلكومـة ال�شارقـة ا�شتخـدام 34 مركبة كهربائية جلمع النفـايات وتنظيف 

ال�شـوارع، تعـد من اأوائل املركـبات التي تعمل با�شتخـدام هذه التقنية على م�شتوى ال�شرق الأو�شط. واأكد 

مروان ال�شام�شي، مدير اإدارة جمع النفايات يف ال�شركة، اأن اأداء املركبات الكهربائية اجلديدة هو بدرجة 

الكفاءة نف�شها لتلك العاملة بالوقود العادي، مو�شحًا اأن ال�شركة م�شتمرة يف التزام ال�شتدامة يف اإدارة 

النفايات يف الإمارات وحتقيق هدفها املتمثل مبطمر خاٍل من النفايات بحلول �شنة 2015.

اأن  اإىل  م�شريًا  ال�شارقة،  مدينة  يف  وال�شواطئ  ال�شوارع  بتنظيف  �شتقوم  اجلديدة  الآليات  اأن  اإىل  واأ�شار 

اجلديدة،  النفايات  ك�شاغطات  النبعاثات«،  »عدمية  حممولة  معدات  على  ي�شتمل  اجلديد  الأ�شطول 

واملكان�ض الكهربائية لل�شوارع، واملكان�ض التي جتمع النفايات عن ال�شطوح املائية.

وحول القوارب ال�شم�شية التي اأعلنت عنها  »بيئة«، اأ�شار ال�شام�شي اإىل اأن ال�شركة ا�شتقدمت قاربًا واحدًا 

وخور  خالد  وبحريات  املمزر  بحرية  يف  للعمل  تعتمدها  �شوف  كفاءتها،  من  التاأكد  حال  ويف  للتجربة، 

ال�شارقة وخور احلمرية.

نص من »البيئة والتنمية« 
في االمتحانات الرسمية

ال�شهادة  امتحانات  يف  ال�شنة،  هذه  اأخــرى  مرة 

الثانوية العامة يف لبنان، اعُتمد ن�ض بيئي ماأخوذ 

الأدب  م�شابقة  يف  والتنمية«  »البيئة  جملة  من 

ُتعتمد  التي  ع�شرة  احلادية  املرة  وهي  العربي. 

هذه  يف  والتنمية«  »البيئة  من  ن�شو�ض  فيها 

يف  وذلك   ،2000 العام  منذ  الر�شمية  المتحانات 

م�شابقات الرتبية والأدب العربي وغريها.

طحالب محطات التحلية
تهرِّب أسماك الجزائر إلى أوروبا

يف  البحري  لل�شيد  الوطنية  اللجنة  رئي�ض  اأفاد 

اجلزائر ح�شني بلوط اأن انت�شار الطحالب اخل�شراء 

الأ�شابيع  يف  وال�شرقية  الو�شطى  ال�شواحل  يف 

املا�شية �شببه ازدياد ن�شبة امللوحة يف البحر ب�شبب 

خملفات حمطات حتلية املياه والتلوث الذي تزامن 

اأن بيان وزارة  مع ارتفاع درجات احلرارة. واعترب 

وغري  بالطبيعية  الظاهرة  و�شفت  التي  البيئة، 

بالغربال«،  ال�شم�ض  »تغطية  مبثابة  اخلطرية، 

يف  ت�شبب  اجلزائرية  ال�شواحل  ملوحة  ارتفاع  لأن 

ال�شفاف  نحو  ال�شمك  من  كبرية  كميات  هروب 

معترب  جزء  وت�شمم  موت  اإىل  اإ�شافة  الأوروبية، 

من الرثوة ال�شمكية.

بحرية  عوالق  هي  اخل�شراء  الطحالب  اأن  واأو�شح 

والتلوث،  بامللوحة  امل�شبعة  الدافئة  املياه  يف  تنمو 

الأطنان  ع�شرات  موت  يف  »ت�شببت  �شامة  وهي 

�شموم  على  احتوائها  ب�شبب  ــريو  امل �شمك  من 

خطرية ميكن اأن توؤثر اأي�شًا على الب�شر«. وقال اإنه 

ال�شواحل  لأن  الظاهرة،  هذه  من  ال�شلطات  حذر 

فيه  يتجدد  كبري  خليج  عن  »عبارة  اجلزائرية 

حمطات  لبناء  �شالح  غري  وهو  �شنة،   90 كل  املاء 

البحار  يف  تكون  اأن  يجب  التي  املاحلة  املياه  حتلية 

املفتوحة«.

املحطات  هذه  بناء  على  الدولة  اإ�شرار  اأن  واأ�شاف 

ال�شواحل  ملوحة  ن�شبة  ازديــــاد  يف  �شاهم 

الرثوة  ثلث  على  الق�شاء  يف  ت�شبب  ما  اجلزائرية، 

لتوقيف  التحرك  اإىل  ال�شلطات  ودعا  ال�شمكية. 

املوؤ�ش�شات  على  الرقابة  وتعزيز  املحطات  هذه 

ال�شناعية التي تلوث البحر.

34مركبة كهربائية للنظافة في الشارقة

إنجاز المرحلة األولى من »قناة البحرين« 

خشية تلوث نووي: 
مياه لدول الخليج من بحر العرب؟

اأكد الأمني العام امل�شاعد لل�شوؤون القت�شادية 

عبداللـه  اخلليجي  الــتــعــاون  جمل�ض  يف 

اإن�شاء  يعتزم  املجل�ض  اأن  ال�شبلي 

املياه  ـــدادات  لإم م�شرتك  نظام 

من  ماحلة  مياه  جلب  على  يعمل 

وتوزيع  وحتليتها  اخلليج  خارج 

لل�شرب  �شاحلة  مــيــاه 

الأع�شاء.  ــدول  ال على 

اإن�شاء  ويت�شمن امل�شروع 

ــن بــحــر الــعــرب  ــط م خ

الكويت  اإىل  عــمــان  بحر  اأو 

اأنه  واأكد  اخلليج.  بدول  مــرورًا 

وا�شرتاتيجي  حيوي  »م�شروع 

كافة  الظروف  يف  املياه  لتاأمني 

اإن�شاء  هي  والفكرة  املائي.  الأمــن  اأجــل  من 

حمطات حتلية يف جميع الدول«. ومن املقرر 

امل�شروع  اإطار  يف  ال�شرب  ملياه  خزانات  بناء 

باليني  �شبعة  نحو  يكلف  قد  اإنــه  قال  الــذي 

دولر.

م�شكلة  هناك  اأن  اجلميع  »يعلم  واأ�شاف: 

واإن  بو�شهر،  يف  الإيــراين  النووي  املفاعل 

اإىل  ف�شيوؤدي  مكروه  ح�شل 

تلوث مياه اخلليج«.

املياه  اإمـــدادات  �شح  وميثل 

التي  التحديات  اأكــرب  العذبة 

اخلليج،  دول  ــه  ــواج ت

بناء  اإىل  يدفعها  مــا 

لتحلية  حمـــطـــات 

ت�شتهلك  املاحلة  املياه 

ــن الــطــاقــة من  ــريًا م ــث ك

ال�شتهالك  معدل  تلبية  اأجل 

ال�شعودية  وتعكف  املتزايد. 

لتحلية  حمطة  اأكــرب  بناء  على 

املطلة  اخلري  راأ�ض  مدينة  يف  العامل  يف  املياه 

التعاون  اأن جمل�ض  على �شاحل اخلليج. غري 

اخلليج  مياه  ت�شبح  اأن  يخ�شى  اخلليجي 

من  ت�شرب  اأي  حدث  اإذا  لل�شرب  �شاحلة  غري 

من�شاآت الطاقة اإىل املياه.

الن�شور  عبداللـه  الأردين  ــوزراء  ال رئي�ض  اأعلن 

اإ�شرائيل،  من  مياهًا  وي�شرتي  �شيبيع  الأردن  اأن 

بعد اجناز املرحلة الأوىل من م�شروع »ناقل قناة 

اأن  واأكــد  دولر.  مليون   980 بكلفة  البحرين« 

مرت  مليون   100 حتلية  لالأردن  �شيتيح  امل�شروع 

مكعب من املياه، اأي الكمية ذاتها التي يتم جّرها 

تلبية  بهدف  وذلك  اجلوفية،  الدي�شي  مياه  من 

الطلب املتزايد على املياه.

امل�شروع  من  الأوىل  املرحلة  »تت�شمن  واأ�شاف: 

وحتليتها،  ــر  ــم الأح البحر  مــن  املــيــاه  �شحب 

بينما  امليت،  البحر  يف  املاحلة  املياه  وت�شريف 

�شتلبي  حيث  العقبة،  اىل  العذبة  املياه  �شرُت�شل 

احتياجات املنطقة وُيباع الفائ�ض لإ�شرائيل، اإذ اإن 

مرتفعة،  ال�شمال  مناطق  اإىل  �شخها  اإعادة  كلفة 

توفري  بهدف  اإ�شرائيل  من  املياه  �شن�شرتي  بينما 

احتياجات حمافظات ال�شمال«.
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البيئة في شهر
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وليمة 
في هجرة 

السلمون
كل �شنة، يتوافد اأكثر من 100 دب رمادي الى 

جزء متميز مكن نهر بروك�ض في منتزه كاتماي 

الوطني في األ�شكا، ل�شطياد اأ�شماك ال�شلمون 

الأحمر المهاجرة، اإنها مواجهة تتكرر كل �شيف 

على مر الع�شور: اآلف الأ�شماك الكبيرة ت�شبح 

بجهد ومثابرة عك�ض التيار نحو اأماكن و�شع 

البي�ض، في ما يعرف بهجرة ال�شلمون، ودببة 

رمادية جائعة تتر�شدها لنت�شالها من الماء 

والتهامها.

تغادر اأ�شماك ال�شلمون المحيط وت�شبح، بعك�ض 

التيار، الى امتدادات في اأعالي الأنهار حيث ت�شع 

بيو�شها على م�شطحات ح�شوية. وهي ت�شق 

طريقها ب�شعوبة طوال مئات الكيلومترات، قافزة 

على منحدرات �شخرية عالية اأحيانًا، من دون 

اأن تتوقف لالغتذاء. وبعد و�شع البيو�ض، َتْنُفق 

اأ�شماك المحيط الهادئ جميعها ومعظم اأ�شماك 

المحيط الأطل�شي، وتبداأ دورة الحياة ال�شلمون 

من جديد. وت�شكل هجرة ال�شلمون ال�شنوية حدثًا 

مهمًا للدببة الرمادية والن�شور ال�شلع وال�شيادين 

الهواة الذين يتر�شدون قدومها.

في تموز )يوليو( 2013، التقطت الكاميرات 

مواجهة بين الأ�شماك والدببة في النهر، واأظهرت 

بع�ض اللقطات دببة تعارك اأ�شماك ال�شلمون 

ب�شراوة للتقاطها واإخراجها من الماء.
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أجمل أنهار العالم
»نهر  اأو  كانوكا�شتيل�ض  ريــو  نهر 

باألوان  يتفجر  اخلم�شة«  الألـــوان 

بني  ق�شرية  لفرتة  باحلياة  ناب�شة 

الثاين  وت�شرين  )يونيو(  حزيران 

فريدة  نباتات  فتنتع�ض  )نوفمرب(، 

يف قعر النهر.

اأمريكا  يف  كولومبيا  يف  النهر  يقع 

مئة  نحو  طوله  ويبلغ  اجلنوبية، 

كيلومرت ول يتجاوز عر�شه 20 مرتًا. 

ول تربز األوانه اإل لفرتة وجيزة تكون 

مالئمة،  الطبيعية  الظروف  فيها 

وم�شتوى ارتفاع املاء معتدًل ن�شبيًا، 

وهذه الفرتة الق�شرية عادة ما تكون 

اأي  وال�شحو،  املطر  مو�شمي  بني 

يف  فتنبت  واجلفاف.  الرطوبة  بني 

البالد  بتلك  خا�شة  نبتة  النهر  قعر 

 Macarenia clavigera ُت�شمى 

وتت�شكل كخطوط داخل املاء باألوانها 

احلمراء، تقابلها ُف�شحات من الرمال 

ال�شفراء واخل�شراء.

فراشات أوروبا
تختفي من المروج

من  للبيئة  الأوروبية  الوكالة  حذرت 

اختفت  ــروج  امل فرا�شات  ن�شف  اأن 

ـــا،  اأوروب يف  عــامــًا   20 غ�شون  يف 

ب�شببه  ُيــَدق  ان  »يجب  تراجع  وهو 

ناقو�ض اخلطر«، لأن هذه الفرا�شات 

الأخرى،  احل�شرات  لغالبية  موؤ�شر 

وبالتايل للتنوع البيولوجي وال�شحة 

ويعزى  البيئية.  لالأنظمة  العامة 

املكثفة  الــزراعــة  اىل  الــرتاجــع  هــذا 

وم�شاريع  املــبــيــدات  وا�ــشــتــخــدام 

التنمية العمرانية.

للوكالة  التنفيذي  ــر  ــدي امل وقـــال 

يف  ننجح  مل  »اذا  بروينك�ض:  هانز 

الطبيعية  امَلواطن  على  املحافظة 

وعلينا  الأنواع.  من  الكثري  ف�شيندثر 

الفرا�شات  هذه  باأهمية  نعرتف  ان 

الذي  فالتلقيح  ــرى،  اأخ وح�شرات 

البيئية  لالأنظمة  اأ�شا�شي  به  تقوم 

الطبيعية والزراعة«.

الصين تنافس مصر
كأكبر مستورد للقمح

ت�شرر حم�شول القمح ال�شيني اأكرث 

خالل  ال�شقيع  ب�شبب  املتوقع،  من 

يف  الأمطار  وب�شبب  زراعته  اأ�شهر 

البالد  ي�شع  قد  ما  احل�شاد،  مو�شم 

للقمح،  امل�شتوردة  الدول  �شدارة  يف 

متجاوزة م�شر.

نحو  اأن  جديدة  تقديرات  وك�شفت 

القمح،  20 مليون طن من حم�شول 

حم�شول  اجمايل  من  املئة  يف   16 اأو 

�شمال  يف  ــوب  ــب احل ــاج  ــت ان حـــزام 

لال�شتهالك  �شالح  غــري  ال�شني، 

اإىل  الأ�ــشــعــار  ــع  دف مــا  الب�شري، 

املناف�شة  جترب  وقد  م�شتوى.  اأعلى 

على  اآخرين  م�شتوردين  ال�شينية 

قد  ما  القمح،  ل�شراء  اأعلى  �شعر  دفع 

ي�شبب اأزمة جديدة مل�شر التي تعاين 

معها  جتد  �شيا�شية  ا�شطرابات  من 

وارداتها  قيمة  ت�شديد  يف  �شعوبة 

من الغذاء.

النفط الصخري األميركي
سيقلص حصة »أوبك«

طفرة  اأن  الدولية  الطاقة  وكالة  راأت 

اأمريكا  يف  ال�شخري  النفط  اإنتاج 

واحدًا   2014 �شنة  �شتقود  ال�شمالية 

منو  يف  الرتفاع  معدلت  اأكرب  من 

على  امل�شتقلني  املنتجني  اإمــدادات 

ي�شاعد  ما  املقبلني،  العقدين  مدار 

ويوؤدي  العاملي  الطلب  تلبية  على 

ــك«  »اأوب دول  ح�شة  تقل�ض  اإىل 

يف  الوكالة  واأ�شافت  ال�شوق.  يف 

ت�شهد  لن  النفط  اأ�شعار  اأن  تقريرها 

النظرة  �شاأن  »ومن  حادة،  قفزات 

تثري  اأن   2014 ل�شنة  امل�شتقبلية 

اأ�شعار  �شعود  على  امل�شاربني  قلق 

غري  الدول  ــدادات  اإم فنمو  النفط. 

طريقه  يف  يبدو  اأوبك  يف  الأع�شاء 

اإىل اأعلى م�شتوى له خالل 20 �شنة، 

املرتفع  امل�شتوى  الإمدادات  لتتجاوز 

مليون   1.3 عند   2002 عام  امل�شجل 

برميل يوميًا«.

البيئة في شهر
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بريطانيا تفتتح أكبر
مزرعتي رياح بحريتين

رياح  مزرعة  اأكرب  ثانية  ر�شميًا  بريطانيا  افتتحت 

كهربائية  طاقة  توليد  ت�شتطيع  العامل،  يف  بحرية 

ن�شف  احتياجات  تكفي  ميغاواط   500 بقدرة 

قبالة  كيلومرتًا   20 بعد  على  وتقع  منزل  مليون 

بلغت  وقد  البالد.  �شرق  جنوب  �شافوك  �شاحل 

كلفتها 2.3 بليون دولر، وتت�شمن 175 توربينًا.

الرياح  مــزارع  تكنولوجيا  على  بريطانيا  وتعول 

الكربونية،  النبعاثات  خف�ض  اأجل  من  البحرية 

طاقة  من  كهرباء  جيغاواط   18 توليد  اىل  وتهدف 

 3.3 حاليًا  بريطانيا  وتنتج   .2020 بحلول  الرياح 

بذلك  وهي  البحرية،  الرياح  مزارع  من  جيغاواط 

وهناك  املــجــال.  ــذا  ه يف  الــعــامل  يف  منتج  ــرب  اأك

م�شاريع لإنتاج 15 جيغاواط اأخرى بح�شب ما اأعلنه 

احتاد الطاقة النظيفة يف البالد.

يف  بحرية  ــاح  ري مزرعة  ــرب  اأك اأن  بالذكر  جدير 

 630 بقدرة  اأي�شًا  بريطانيا  �شرق  جنوب  تقع  العامل 

ميغاواط، وقد افتتحت يف متوز )يوليو( 2013.

السويد البلد األكثر استدامة 
 Robeco SAM شنفت درا�شة اأ�شدرتها جمموعة�

ال�شوي�شرية لال�شتثمار 59 بلدًا بناء على جمموعة 

والجتماعية.  البيئية  احلوكمة  ق�شايا  من  وا�شعة 

عالمات  م�شجلة  القائمة،  اأعلى  يف  ال�شويد  فاأتت 

مرتفعة يف معظم املجالت، ومنها جمالت بيئية 

وتخفي�ض  املتجددة  الطاقة  م�شادر  ا�شتعمال  مثل 

انبعاثات ثاين اأوك�شيد الكربون.

واأتــت  الثانية،  املرتبة  يف  اأو�شرتاليا  نفت  و�شُ

الثالثة، كما �شنفت  بريطانيا و�شوي�شرا يف املرتبة 

فنلندا والرنوج �شمن الع�شر الأوائل. واأتت نيجرييا 

منخف�شة  عالمات  مع  القائمة،  اأ�شفل  يف  وم�شر 

خ�شو�شًا يف اإدارة الق�شايا الجتماعية.

عودة الدينوصورات
وجامعة  كاليفورنيا  جامعة  من  علماء  يتوقع 

اإىل  الدينو�شورات  عودة  الأمريكيتني  نربا�شكا 

الكرة الأر�شية ب�شبب ارتفاع درجات احلرارة. وهم 

الزواحف  من  جديدة  اأنواع  ولدة  بذلك  يق�شدون 

وزيادة اأحجام ال�شحايل والتما�شيح املوجودة.

باتري�شيا  كاليفورنيا  جامعة  يف  الباحثة  وتقول 

التي  لل�شحايل  املميز  الكبري  احلجم  اإن  هيالردا 

مقا�شات  اأن  اإىل  ي�شري  النباتات  على  تتغذى 

اأن  حتى  جدًا،  تكرب  الدافئة  املناطق  يف  اأج�شامها 

هذا يكون وا�شحًا خالل جيل واحد فقط، مت�شائلة: 

»كيف �شيكون الأمر اإذًا خالل ع�شرة اأجيال اأو مئة 

جيل؟ بالتاأكيد �شتكرب مقا�شاتها �شتة اأ�شعاف«.

الزواحف  اأج�شام  مقا�شات  اأن  العلماء  هوؤلء  ويرى 

ترتبط باملناخ.

مبدينة  مــرورًا  الأمريكية  نيويورك  من 

بومباي  اإىل  و�شوًل  ال�شينية  غوانغزو 

الـناجـمة  اخل�شـائر  »�شتتجاوز  الهندية، 

حتى  دولر  بليون  األف  الفي�شانـات  عـن 

كبرية  �شاحلية  مدينة   136 يف   2050 �شنة 

اإجـراءات  تتخـذ  مل  حـال  يف  العامل،  يف 

وقائيـة«.

ن�شرتهـا  حديثة  درا�شـة  توقعته  ما  هذا 

املمكن  من  اأن  اأ�شافت  »نيت�شر«،  جملة 

يف  بليونًا،   60 »اإىل  اخل�شائـر  هذه  خف�ض 

املدن  يف  الالزمـة  الإجــراءات  ــرار  اإق حـال 

معلومات  اإىل  وا�شتـنادًا  ال�شاحليـة«. 

عدد  يزيد  �شاحلية  مدينة   136 من  وبيانات 

�شكان كل منها على مليون ن�شمة، تبنّي اأن 

الفي�شانات  عن  الناجمـة  اخل�شائر  معـدل 

دولر  باليني  �شتـة  نحو  بلغ  منها  كل  يف 

عـام 2005.

هي  مــدن  اأربـع  اأن  الـدرا�شة،  ولحظت 

ميامي ونيويورك ونيو اأورلينز يف الوليات 

 43 »تختزل  ال�شني  يف  وغوانغـزو  املتحدة 

يف املئة من اخل�شائر القت�شادية يف العامل 

التي �شتنجم عن الفي�شانات«.

�شريتفع  التي  املناطق  اأن  الباحثون  وراأى 

ارتــفــاع  ب�شبب  اخلــطــر،  م�شتوى  فيها 

حرارة  ارتفاع  عن  الناجت  البحر  م�شتوى 

بال�شرورة  لي�شت  اجلليد،  وذوبان  الأر�ض 

مثل  حاليًا،  خطرة  تعد  التي  ذاتها  املناطق 

حو�ض البحر املتو�شط.

تريليون دوالر في 40 سنة 
خسائر الفيضانات في مدن ساحلية

خسائر المدن الـ 10 األكثر تضرراً مادياً بالفيضانات بحلول سنة 2050

مواقع ملوثة في أميركا
لتوليد الطاقة المتجددة

غالبـًا  هي  املـدن  يف  �شابقـة  مطامـر  منهـا  وكثري  املتحدة،  الوليات  يف  كثرية  ملوثـة  مواقـع  هنـاك 

خاليـة من الأ�شجـار، ما يجعلهـا مواقع مثاليـة لإنتـاج الطاقـة ال�شم�شيـة اأو اأ�شكـال اأخرى من الطاقة 

جميـع  يف  موقـع  األف   66 درا�شة  على  حاليًا  الأمريكيـة  البيئـة  حمايـة  وكالـة  وتعمـل  املتجـددة. 

قبول  توافـر  ب�شرط  املتوقفـة،  واملناجم  النفايات  ومطامـر  امللوثة  الأرا�شي  من  الهـدف،  لهذا  الوليات 

املجتمع املحلي.
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معظم  �أب��دت  فقد  �لعربي.  �لعالم  في  �لنووية  �لطاقة  حول  قائم  �لجدل 

�لبلد�ن �لعربية �هتمامًا بامتالك �لطاقة �لنووية، على م�ستويات متفرقة. 

و�ل�سعودية  �لإمار�ت  مثل  للنفط،  �لم�سدرة  فالدول  فئتان.  �لبلد�ن  وهذه 

للمزيج  و�إغناء  �لدخل  لم�سادر  تنويعًا  �لنووي  �لخيار  في  ترى  و�لجز�ئر، 

 40 �لى  ي�سل  فيها،  �لنفط  �إنتاج  من  كبيرً�  جزءً�  �أن  وُيذكر  �لطاقوي. 

وترى  �لبحر.  مياه  وتحلية  �لكهرباء  لإنتاج  محليًا  ُي�ستخدم  �لمئة،  في 

هذه �لدول �أن �إنتاج �لكهرباء بالطاقة �لنووية ي�سمح لها بت�سدير كمية 

�أكبر من �لنفط، كما يوؤمن لها موقعًا في �سوق �لطاقة ي�ستمر بعد �لوقود 

�لنووية،  �لطاقة  �لى  و�لطامحة  للنفط  �لمنتجة  غير  �لدول  �أما  �لأحفوري. 

خ�سو�سًا  �لطاقوية،  �أزماتها  من  مخرجًا  فيها  فترى  و�لأردن،  �لمغرب  مثل 

�أن بع�سها يمتلك مخزونًا من �ليور�نيوم، معظمه على م�ستويات منخف�سة 

من �لتركيز. وتلتقي �لمجموعتان على �لعتقاد �أن �متالك �لتكنولوجيا 

�أرفع في  �لعلمي ويمنحها مكانة مرموقة ومركزً�  �لبحث  �لنووية يعزز 

�لمجتمع �لدولي.

في  �ل�سالمة  عنا�سر  تاأمين  ق��در�ت  �لعربية  �ل��دول  تمتلك  هل  ولكن 

خلف  �لكامنة  �لأ�سباب  على  �إطاللة  �لمقال  هذ�  في  �لنووية؟  �لمفاعالت 

ونوويًا،  تكنولوجيًا  �لمتقدم  �لبلد  ذلك  �ليابان،  في  فوكو�سيما  كارثة 

و�لدرو�س �لتي يمكن للدول �لعربية �لتعاظ منها. وقد كتبه تت�سوناري 

طوكيو،  في  �لم�ستد�مة  �لطاقة  �سيا�سات  لمعهد  �لتنفيذي  �لمدير  �إيد�، 

»�لطاقة  بعنو�ن   2013 ل�سنة  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �لمنتدى  لتقرير 

في  �لنووي  �لخيار  �أن  علمًا  �لخيار�ت«،  �لتحديات،  �لتوقعات،  �لم�ستد�مة: 

�لعالم �لعربي هو مو�سوع ف�سل في �لتقرير �لذي �سي�سدر في ت�سرين �لأول 

)�أكتوبر( 2013

فريق من �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية 

يتفح�س مبنى �لمفاعل �لمنفجر في 

محطة فوكو�سيما، بعدما �أثارت �لت�سربات 

و�نقطاعات �لتيار �لكهربائي �سكوكًا 

لدى �لجمهور في فاعلية عمليات �لإ�سالح 

ومعالجة �لتلوث �لإ�سعاعي

تت�سوناري اإيدا  )طوكيو(

�شرق  »زلزال  اأحدث   ،2011 )مار�س(  اآذار   11 في 

عنه  نجم  ال��ذي  والت�شونامي  العظيم«  اليابان 

تغييرًا دائمًا في حياة مئات اآالف النا�س في اليابان. فقد دّمرا 

توهوك،  لمنطقة  ال�شرقي  ال�شمالي  ال�شاحل  من  كبيرًا  ق�شمًا 

يبلغ  ت�شونامي  موجة  و�شربت  �شخ�س.   20،000 نحو  وُقتل 

 ،»1 »فوكو�شيما  النووية  الطاقة  محطة  مترًا   12 ارتفاعها 

المفاعالت  تبّرد  التي  الماء  م�شّخات  عن  الطاقة  فقطعت 

النووية. وكانت تلك اأكبر كارثة نووية منذ كارثة ت�شيرنوبيل 

الم�شتوى  بلغت  التي  فح�شب  الثانية  والكارثة   ،1986 عام 

وقد  النووية.  للحوادث  الدولي  الت�شنيفي  المقيا�س  على   7

النووية،  للطاقة  المالزمة  المخاطر  جديدة  مرة  اأظهرت 

اأن لليابان �شمعة  وك�شفت االإخفاقات في النظام بكامله، مع 

عالمية في التمّيز بالهند�شة والتكنولوجيا.

كارثة »من صنع البشر«
وهي »صنعت يف اليابان«

في  اليابانية  وال�شلطات  العامة  الكهرباء  �شركة  تف�شل  لم 

بعد  المالئمة  اال�شتجابة  في  واإنما  فح�شب،  الحادثة  تجّنب 

IA
EA
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�شعبة  م�شاكل  عدة  النووية  الطاقة  ●  تواجه 

تقييد  توا�شل  اأن  يرجح  جيدًا،  ومعروفة 

اال�شتثمارات يف هذه التكنولوجيا م�شتقباًل. 

امل�شتثمرين  اأمام  الرئي�شية  العقبات  وت�شمل 

وم�شاعب  امل�شبقة،  الراأ�شمالية  الكلفة  ارتفاع 

الرتخي�س،  على  واحل�شول  املوقع  حتديد 

املتعلق  والغمو�س  العام،  الراأي  ومعار�شة 

وتفكيك  النفايات  من  التخّل�س  بالتزامات 

هذه  اإىل  باالإ�شافة  امل�شتقبل.  يف  املحطة 

على  اخل��راء  من  العديد  يتفق  الق�شايا، 

املفاعل،  �شالمة  ب�شاأن  املخاوف  حل  وجوب 

االأ�شلحة  وانت�شار  النفايات،  من  والتخّل�س 

التكنولوجيا  ت��وؤدي  اأن  اأري��د  اإذا  النووية، 

النووية دورًا بارزًا يف االنتقال اإىل مزيج طاقة 

عاملي م�شتدام. وثمة عقبة اإ�شافية يف العديد 

روؤو�س  اإىل  باحلاجة  تتعلق  العامل  اأنحاء  من 

تقنية  وخرة  موؤ�ش�شية  وقدرة  �شخمة  اأموال 

كبرية للنجاح يف بناء حمطات الطاقة النووية 

وت�شغيلها باأمان.

خال�شة القول اأن حمطات الطاقة النووية اأكرث   ●

الكهرباء  توليد  حمطات  من  بكثري  تعقيدًا 

اأعظم  حوادثها  وعواقب  االأحفوري،  بالوقود 

بكثري. كما اأن االعتماد املحتمل على البلدان 

التكنولوجية  اخلرة  على  للح�شول  االأخرى 

اأو الوقود النووي رمبا يثني بع�س احلكومات 

يف  الرغبة  اأن  مع  النووية،  القدرة  تطوير  عن 

يدفع  قد  الطاقة  اأمن  اأو  التكنولوجية  املكانة 

حكومات اأخرى يف االجتاه املعاك�س.

اأجرته  النووية  لالقت�شادات  حتليل  يظهر   ●

يف  حكومات  عدة  اأن  للطاقة  الدولية  الوكالة 

تدعم  والتنمية  االقت�شادي  التعاون  منظمة 

االإم��داد  خدمات  بتقدمي  النووية  ال�شناعة 

واإع��ادة  النفايات،  من  والتخّل�س  بالوقود، 

والتطوير.  البحث  ومتويل  الوقود،  معاجلة 

 )2007( IAC مقتطفات من تقرير »نحو مستقبل مستدام للطاقة« ملجلس إنترأكاديمي

)2012( BRC »وتقرير »مستقبل أميركا النووي« للجنة »بلو ريبون

حمطة فوكو�سيما

قبل �لت�سونامي

وبعده

فوكو�سيما  حمطة  �ح��ر�ق 

يف 2011/3/11
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وقوعها اأي�شًا. ومع اأن الزلزال والت�شونامي كانا من االأ�شخم 

الحجم  بهذا  طبيعية  كوارث  حدوث  مخاطر  فاإن  تاريخيًا، 

�شممت  التي  الطوارئ  خطة  تنجح  لم  �شنوات.  منذ  معروفة 

لالتباع في حال وقوع حادث نووي، واأ�شابت الفو�شى عملية 

لالإ�شعاع  االأ�شخا�س  من  كثير  تعري�س  اإلى  اأدى  ما  االإخالء، 

من دون داٍع. كانت الحكومة تحاكي �شيناريو انت�شار المواد 

اليابان  اأنحاء  جميع  في  دائي�شي  فوكو�شيما  من  الم�شّعة 

عن  حقيقية  بيانات  م�شتخدمة  الهادئ،  المحيط  و�شمال 

التي  البيانات  اأن  غير  قبلها.  وحتى  الكارثة  بعد  الرياح، 

�شدرت بعد �شهر فقط ك�شفت اأنه تم اإخالء اأنا�س كثيرين في 

اتجاه المنطقة االأ�شّد تلوّثًا.

فوكو�شيما  حادثة  يف  امل�شتقلة  التحقيق  جلنة  و�شفت 

عن  جنمت  الب�شر«،  �شنع  »من  كارثة  باأنه  حدث  ما  النووية 

ق�شور خطري يف اال�شتجابة للحادثة من قبل �شركة طوكيو 

للطاقة الكهربائية )تبكو(، واجلهات التنظيمية واحلكومة، 

نتيجة تواطوؤ بني هذه االأطراف الثالثة، ونتيجة االفتقار اإىل 

اليابان«،  يف  »�شنعت  كارثة  باأنها  و�شفتها  كما  احلوكمة. 

خلف  الكامن  االإهمال  دعمت  التي  العقلية  اإىل  اإ�شارة  يف 

االأعراف  يف  االأ�شا�شية  اأ�شبابها  ترتكز  لذا  الكارثة.  هذه 

واإحجامنا  العمياء،  طاعتنا  اليابانية:  الثقافة  يف  الرا�شخة 

عن الت�شكيك يف ال�شلطة، واإخال�شنا »لاللتزام بالرنامج«، 

وجماعّيتنا، وتقوقعنا.

منذ  وتعّززا  الغرور  وهذا  العقلية  هذه  نتجت  لقد 

ففي  الع�شرين.  القرن  �شبعينات  يف  النفطية«  »ال�شدمات 

ال�شعي لتحقيق اأمن الطاقة الوطني، عمدت النخب النووية 

الواجب  على  التنظيمية  امل�شالح  تقدمي  اإىل  البريوقراطية 

االأ�شمى وهو حماية ال�شالمة، واأ�شبحت الطاقة النووية قوة 

ال ميكن وقفها، وح�شينة اأمام رقابة املجتمع املدين.

تحطيم »الخرافة النووية«
حّطمت كارثة فوكو�شيما النووية »خرافة« ال�شالمة النووية. 

»احلواجز  اأن  واحلكومة  النووية  ال�شناعات  افرت�شت  فقد 

عن  بعيدًا  االإ�شعاع  �شتبقي  ت�شميمها  �شيتم  التي  املتعددة« 

البيئة والنا�س، لكنها ف�شلت ف�شاًل ذريعًا. فبعد مرور اأقل من 

االأول،  فوكو�شيما  مفاعل  يف  التريد  تعطل  على  �شاعة   24

كميات  بني  االأخري  احلاجز  كبري  هيدروجيني  انفجار  دّمر 

االإ�شعاع الهائلة والهواء الطلق. وميكن يف اأي وقت اأن يوؤدي 

االأخطاء  اأو  التكنولوجية  لالإخفاقات  املتوّقع  غري  االقرتان 

الب�شرية اأو الكوارث الطبيعية اإىل خروج اأي مفاعل يف العامل 

عن ال�شيطرة ب�شرعة.

تقا�س  اأن  من  »اأرخ�س  باأنها  النووية  الطاقة  ُو�شفت 

الدعاية  وبف�شل   ،2011 )مار�س(  اآذار   11 قبل  بعّداد«. 

وال�شناعة  الكهربائي  واالحتكار  احلكومة  من  الوا�شعة 

النووية  »اخلرافة«  هذه  اأن  وا�شع  نطاق  على  اعُتقد  النووية، 

لالقت�شاد  و�شرورة  االأحفوري  الوقود  الأنواع  رخي�س  بديل 

)مار�س(،  اآذار   11 كارثة  اأعقاب  ويف  الوطني.  الطاقة  واأمن 

�شقطت هذه اخلرافة، لكن من املوؤ�شف اأن بع�س االأ�شخا�س 

ما زالوا يوؤمنون بها.

ثمة خرافة اأخرى هي االعتقاد القوي اأن اإمدادات الطاقة 

املتجّددة.  الطاقة  مب�شادر  مقارنة  موثوقية  اأكرث  النووية 

من  اليابان  �شهدته  ما  بعد  اأي�شًا  اخلرافة  هذه  �شقطت  وقد 

خماطر اإمداد الطاقة املركزية عندما توّقفت فجاأة يف اأعقاب 

11 اآذار )مار�س(.

كارثة ال نهاية لها
بعد مرور اأكثر من عامين على كارثة فوكو�شيما النووية، ما 

زال اأكثر من 150 األف �شخ�س تم اإجالوؤهم غير قادرين على 

التزامات  من  عديدة  حكومات  حت��ّد  كما 

مالكي املحطة يف حال وقوع حادث، وت�شاعد 

يف املعاجلة واالإ�شحاح.

 1979 عام  اأيلند  مايل  ثري  حلادثي  كان   ●

اإىل  باالإ�شافة   ،1986 عام  وت�شرينوبيل 

يف  ال��وق��ود  دورة  من�شاآت  يف  احل���وادث 

اأثر  املتحدة،  والواليات  ورو�شيا  اليابان 

ب�شاأن  العام  ال��راأي  ت�شّورات  على  مديد 

الطاقة النووية، وهي تو�شح بع�س املخاطر 

املالزمة  وال�شحة  والبيئة  ال�شالمة  على 

تقرير  )ن�شر  التكنولوجيا  هذه  ال�شتخدام 

فوكو�شيما(.  حادثة  قبل   ،2007 عام   IAC
طاقة  حم��ط��ة  ت�شميم  اأن  ح��ني  ويف 

بعيد  اأمر  املخاطر  من  متامًا  خالية  نووية 

الب�شرية،  االأعمال  جميع  مثل  االحتمال، 

يف  يقّيم  اأن  يجب  النووية  الطاقة  دور  فاإن 

حتليل اأكرث اكتمااًل للمخاطر والفوائد يزن 

البيئية  االآثار  ذلك  يف  مبا  العوامل،  جميع 

وخماطرها  املختلفة،  الطاقة  خليارات 

واحتمال  الطاقة،  اأمن  حيث  من  وفوائدها 

يف  التكنولوجيا  على  حت�شينات  اإدخ��ال 

تدريب  هو  مت�شل  حتدٍّ  وثمة  امل�شتقبل. 

املرافق  لبناء  الالزمني  املهرة  العاملني 

النووية وت�شغليها ب�شالمة.

يف ال�شنوات االأخرية، اأ�شاف تهديد االإرهاب   ●

اإىل  �شعوبة،  اأكرث  يكون  قد  جديدًا،  بعدًا 

واأمن  ب�شالمة  املتعلقة  القدمية  املخاوف 

ت�شغيل املرافق النووية ونقل املواد النووية.

ذي  امل�شتنفد  ال��وق��ود  م��ن  التخّل�س  اإن   ●

امل�شتوى االإ�شعاعي املرتفع ملدة اآالف ال�شنني 

النفايات  خاللها  ت�شكل  اأن  ميكن  التي 

النووية خطرًا على ال�شالمة العامة، م�شكلة 

اأخرى تعاين منها ال�شناعة منذ مدة طويلة، 

ويجب حلها متامًا يف اأي بلد ينفذ فيه برنامج 

طاقة نووي جتاري فاعل. ويف غياب اإجماع 

على �شبل التخزين الطويل االأمد للنفايات، 

اإن  املوقتة.  اال�شرتاتيجيات  من  العديد  برز 

اإعادة املعاجلة تخّف�س حجم النفايات باأكرث 

التخزين  زمن  تخّف�س  اأن  وميكن  رتبة،  من 

املعاجلة،  اإع��ادة  بعد  حتى  لكن  رتب،  عدة 

اإىل مئات ال�شنني من التخزين  تبقى حاجة 

اأي�شًا خماوف  اإعادة املعاجلة  املاأمون. وتثري 

من  كميات  ت��وّل��د  الأن��ه��ا  ك��ب��رية،  انت�شار 

البلوتونيوم � العن�شر االأ�شا�شي يف االأ�شلحة 

اأو  �شرقته  ملنع  حمايته  جتب  الذي   � النووية 

حتويله الأغرا�س ذات �شلة باالأ�شلحة.

عقبة  االأرجح  على  النفايات  ق�شية  �شتبقى   ●

ع  التو�شّ اأمام  تذليلها،  يتعذر  وقد  كبرية، 

العامل،  يف  التجارية  النووية  للطاقة  الكبري 

اإىل اأن يتم اإيجاد حلول طويلة االأمد.

حتميل  عدم  واجب  احلايل  اجليل  هذا  على   ●

دائم  اآمن  حل  اإيجاد  عبء  القادمة  االأجيال 

يف  ي�شاهموا  مل  التي  النووية  للنفايات 

توليدها، مع حفظ حقهم يف اختيار م�شادر 

طاقتهم اأي�شًا.
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�شيء  كل  فقدوا  وقد  م�شاكنهم.  اإلى  العودة 

تقريبًا، ولم يح�شلوا على الدعم والتعوي�س 

الكافي الإعادة بناء حياتهم. فتمّزقت االأ�شر، 

وفقدت منازلها واأعمالها ومجتمعاتها.

احلجم  اأن  من  متنامية  خماوف  هناك 

الكامل للكارثة مل يظهر بعد. وثمة مزاعم عن 

االإ�شعاع  تاأثريات  على  وتغطية  تواطوؤ  وجود 

نتائج  القلق  يثير  ما  اأ�شّد  ولعل  وعواقبه. 

 170 من  اأكثر  على  اأجريت  التي  االختبارات 

األف طفل كانوا يعي�شون في فوكو�شيما. فقد 

الغّدة  �شرطان  من  حاالت   10 من  اأكثر  وجد 

اأعلى  وهي   ،)100.000 كل  في   6( الدرقية 

كل  في   2  �1( الطبيعي  المعدل  من  بو�شوح 

المر�س  من  اأخرى  اأ�شكال  وثمة   .)100.000

وُيخ�شى  الزمن.  من  عقد  بعد  اإال  تظهر  ال  قد 

فقد  للتلّوث.  تعّر�شت  قد  الغذائية  ال�شل�شلة  تكون  اأن  اأي�شًا 

اإ�شعاعية في طائفة من  اكت�شفت على بعد 300 كيلومتر مواد 

المنتجات، بما في ذلك ال�شبانخ واأوراق ال�شاي والحليب ولحم 

البقر.

اأبدًا.  تنتهي  لن  ورمبا  فوكو�شيما،  حادثة  تنتِه  مل 

اإىل  مئات  مدى  على  �شاّمة  �شتظل  التي  امل�شّعة  فال�شقاطة 

يتم  لن  اليابان  من  كبرية  م�شاحات  وتغطي  ال�شنني  اآالف 

اإىل  واحليوانات  والب�شر  الغذاء  و�شتلّوث  البتة.  تنظيفها 

االأبد. ومن �شبه املوؤّكد اأال يتم تفكيك املفاعالت الثالثة التي 

�شهدت ان�شهارًا تامًا، اأو �شحبها من اخلدمة، ب�شبب مقادير 

االإ�شعاع الهائلة التي �شت�شدرها.

فوكو�شيما  يف  الرابع  املفاعل  ت�شرر  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 

ف�شت�شقط  انهار  ما  واإذا  االأ�شلي،  الزلزال  في  ب�شّدة  دائي�شي 

بركة التبريد ال�شخمة الموجودة على �شطحه، والتي تحتوي 

االأر�س  على  الم�شتنفد،  النووي  الوقود  من  طن   300 على 

الم�شّعة  الق�شبان  ت�شتعل  وعندئٍذ  التبريدي.  ماءها  وتفقد 

تلقائيًا، وتطلق مقادير هائلة من االإ�شعاعات.

الدروس املستقاة
يمكن وقوع كارثة مماثلة في محطات طاقة نووية اأخرى على 

ال�شاحل ال�شرقي لليابان، بل كادت اأن تقع، كما في فوكو�شيما 

في  الموؤ�ش�شية  االإخفاقات  وت�شّكل  واأوناغاوا.   2 وتوكاي   2

لجميع  الرئي�شي  ال�شبب  وهي  العالم،  لبقية  تنبيهًا  اليابان 

الحوادث النووية في الما�شي، بما في ذلك حادثة ثري مايل 

اآيلند وكارثة ت�شيرنوبيل.

كارثة  اإىل  حتمًا  الب�شرية  املوؤ�ش�شات  ف�شل  اأدى  لقد 

كانت  الت�شونامي  وموجات  الزالزل  فمخاطر  فوكو�شيما. 

معروفة قبل �شنني من وقوع الكارثة. لكن ال�شناعة واجلهات 

ب�شاأن  اجلمهور  طماأنة  اإىل  طويلة  ملدة  عمدت  التنظيمية 

هي  اأنها  حتى  طبيعية،  كارثة  وقوع  حال  يف  املفاعالت  �شالمة 

نف�شها �شّدقت ذلك. وهكذا فاإن ال�شالت الوثيقة بني اجلهات 

املروجة للقطاع النووي واجلهات الناظمة له اأن�شاأت بيئة »ذاتية 

الرقابة« كانت ال�شبب الرئي�شي لكارثة فوكو�شيما النووية.

املفاعالت  م�شّغلي  التزام  يقت�شر  البلدان،  معظم  يف 

معظم  تغطى  بينما  احلقيقية،  االأ�شرار  من  �شغري  جزء  على 

االإفالت  النووية  لل�شناعة  يتيح  ما  العام،  املال  من  االأ�شرار 

وين�س  حادثة.  اأي  على  املرتتبة  العواقب  مقابل  يف  الدفع  من 

وجود  عدم  على  والتعوي�س  االلتزام  ب�شاأن  الياباين  الت�شريع 

التي  االأ�شرار  بتعوي�س  النووي  املفاعل  م�شّغل  اللتزام  �شقف 

قوانني  اأي  على  يحتوي  ال  اأنه  غري  الثالثة.  لالأطراف  ي�شببها 

لة ب�شاأن كيف يدفع التعوي�س ومتى. وال يحّدد  واإجراءات مف�شّ

»تبكو«  �شركة  ا�شتطاعت  وقد  ي�شتحق.  ال  ومن  ي�شتحق  من 

حتى االآن التهّرب من االلتزام التام، ومل تقّدم التعوي�س املالئم 

احلادثة  بهم  اأحلقت  الذين  االأعمال  واأ�شحاب  لالأ�شخا�س 

التعوي�س  خطط  اعُتمدت  ما  واإذا  ج�شيمة.  اأ�شرارًا  النووية 

اإن�شاء  كلفة  فاإن  احلقيقية،  اخل�شائر  تعك�س  التي  الكبرية 

حمطات الطاقة النووية وت�شغيلها �شت�شهد ارتفاعًا حادًا.

هو  فوكو�شيما  كارثة  ك�شفته  الذي  احلقيقي  اخلطر 

النووية  بالطاقة  االلتزام  نتيجة  البديلة  الفر�شة  فقدان 

الفر�س  ا�شتك�شاف  اأعاق  ما  احلالية،  الطاقة  وبهيكلية 

خارج  احلا�شل  الديناميكي  التغرّي  من  واال�شتفادة  االأخرى 

و�شوقها.  املتجّددة  الطاقة  �شيا�شات  يف  خ�شو�شًا  اليابان، 

يف  ب�شرعة  العامل  اأنحاء  املتجّددة  الطاقة  م�شادر  عّمت  لقد 

ال�شنوات املا�شية. ويعترها البع�س مبثابة »الثورة الرابعة 

التكنولوجيا،  وتطّور  التحّول،  لطبيعة  نظرًا  للب�شرية«، 

على  املوّلدة  الطاقة  ال�شبكة  فيه  ع  توزِّ نظام  اإىل  واالنتقال 

تاريخية  فر�شة  االجتاه  هذا  يكون  ورمبا  �شّيق.  نطاق 

مل�شتقبل الطاقة يف اليابان ب�شبب منافعه املتعّددة، خ�شو�شًا 

■ بعد 11 اآذار )مار�س( 2011. 

رئيس محطة فوكوشيما 
تويف بالسرطان

يو�شيدا،  ما�شاو  تويف   ،2013 )يوليو(  متوز  منت�شف  يف 

فوكو�شيما  حمطة  رئي�س  كان  الذي  النووي  املهند�س 

عام  الت�شونامي  �شربها  عندما  اليابان  يف  النووية  للطاقة 

يف  كان  وهو  املريء.  ب�شرطان  اإ�شابته  بعد  وذلك   ،2011

اأن يكون املر�س ناجتًا من تعر�شه لال�شعاع، لكن  �شن الثامنة واخلم�شني، ومل يرجح 

االخت�شا�شيني مل ي�شتبعدوا هذا االحتمال اأي�شًا.

�نت�سار �لغبار �لنووي خالل 10 �أيام عرب �ملحيط �لهادئ و�سوًل �إىل �أمريكا
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موضوع الغالف

�سائد دبابنة )عمان(

املنطقة  يف  اأخرى  بلدان  يف  كما  االأردن،  يف 

النووية  لل�شناعة  كبري  اهتمام  ُكّر�س  العربية، 

ا�شتخدامها  احتمال  ب�شبب  ال  املا�شية،  القليلة  ال�شنني  يف 

مبثابة م�شدر للطاقة فح�شب، واإمنا اأي�شًا ب�شبب احلاجة اإىل 

تعزيز تطبيقات العلوم النووية. ويف هذا ال�شياق، وّجه امللك 

عبدالل�ه الثاين احلكومة االأردنية عام 2007 ملراجعة وحتديث 

اأقّرتها  التي  الطاقة  لقطاع  الرئي�شية  الوطنية  اال�شرتاتيجية 

احلكومة عام 2004، بغية تلبية احتياجات اململكة اإىل الطاقة 

وحتقيق اأمن اإمدادات الطاقة.

وينتج االأردن نحو 98 يف املئة من طاقته با�شتخدام النفط 

املحلي  ناجته  ربع  من  تقرتب  بكلفة  امل�شتوردين،  والغاز 

االإجمايل. وقد اأجرته االنقطاعات امل�شتمرة الإمدادات الغاز 

الثقيل  النفط  واردات  على  االعتماد  على  امل�شري  الطبيعي 

االأكرث كلفة، ما جعل الدعم احلكومي الأ�شعار الكهرباء يزيد 

اال�شتقالل  ق�شية  ظهرت  لذلك  ونتيجة  دوالر.  بليون  على 

واالإقليمية،  املحلية  ال�شيا�شات  نقا�شات  يف  للبالد  الطاقوي 

و�شط  البلد  و�شع  على  وا�شحة  تداعيات  من  لها  ما  مع 

اال�شطراب ال�شيا�شي يف املنطقة. 

�شيناريو  ثمة  املحّدثة،  الوطنية  لال�شرتاتيجية  ووفقًا 

حمتمل لتلبية الطلب يف �شنة 2020، يدرج اخليار النووي يف 

مزيج توليد الكهرباء. ويف مرحلة مبّكرة، �شّجعت احتياطات 

على   2007 عام  امل�شوؤولني  اليورانيوم  من  املتوّقعة  االأردن 

�شافيًا  م�شّدرًا  االأردن  جلعل  حتويلية  »فر�شة  عن  االإعالن 

عن طريق تنفيذ برنامج نووي.

هذا  يف  تقف  التي  العقبات  من  العديد  هناك  اأن  غري 

الطريق، منها احلاجة اإىل املوارد الب�شرية املاهرة، وكلفة راأ�س 

املال اال�شتثماري املرتفعة، وحمدودية املواقع املالئمة ملحطات 

الطاقة النووية، واالفتقار اإىل امل�شادر املائية الكافية للتريد، 

واملناخ ال�شيا�شي االإقليمي املتقّلب. ومع اأن الرامج اجلامعية 

املحلية، باالإ�شافة اإىل التعاون التقني الدويل، با�شرا يف تلبية 

احلاجة الدنيا اإىل بناء القدرات، فيبدو اأن التحديات االأخرى 

بعدما  حرجة،  ق�شية  تزال  ال  فالكلفة  بقوة.  امل�شروع  تعيق 

»الكعكة  ت�شويق  طريق  عن  جزئيًا  تغطى  اأن  متوقعًا  كان 

ال�شفراء« )خام اليورانيوم املرّكز( املنتجة حمليًا.

يورانيوم أردني
عام 2012، وجد الرملان اأن امل�شروع النووي االأردين ال ي�شتند 

اإىل حقائق �شلبة، وال يتقّدم وفقًا للجدول الزمني املعلن عنه. 

 2012 عام  االأردن  يبداأ  اأن  للم�شوؤولني،  وفقًا  افرُت�س،  فقد 

�شنويًا،   )U3O8( اليورانيوم  اأوك�شيد  من  طن   2000 اإنتاج 

ما يعني تزويد اخلزانة مبئات املاليني من الدوالرات. وكان 

ال�شيناريو  هذا  اأن  من  مبّكر  وقت  يف  حّذروا  اأردنيون  خراء 

املحدودة  والكميات  املتدنية  النوعية  على  بناء  واقعيًا،  لي�س 

اإىل  املتزايدة  احلاجة  اإىل  باالإ�شافة  ا�شتخراجها،  ميكن  التي 

تظاهرة مناه�سة  

للمفاعل �لنووي 

يف �لأردن  )�ساهر قد�رة(

اأ�شتاذ  دبابنة  �شائد  ال��دك��ت��ور 

البلقاء  ج��ام��ع��ة  يف  م�����ش��ارك 

ال�شلط  مدينة  يف  التطبيقية 

على  ي�شرف  حيث  االأردن��ي��ة، 

يف  العليا  ال��درا���ش��ات  برنامج 

نائب  كان  وهو  النووية.  الفيزياء 

تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

ال��ع��م��ل االإ���ش��ع��اع��ي وال��ن��ووي 

عام  ا�شتقالته  قبل  االأردن  يف 

دكتوراه  �شهادة  يحمل   .2012
جامعة  من  النووية  الفيزياء  يف 

هايدلرغ يف اأملانيا. وهو كتب هذا 

العربي  املنتدى  لتقرير  التعليق 

للبيئة والتنمية.

الخيار النووي األردني



ال�شخمة  اخلامات  كميات  مع  املرتافق  البيئي  والتاأثري  املياه 

اليورانيوم  حمتوى  يكون  عندما  معاجلتها  تتوجب  التي 

 ،2012 عام  »اأريفا«  �شركة  مغادرة  فاإن  وبالتايل،  منخف�شًا. 

وجود  اإىل  ت�شريان  ذلك،  قبل  تنتو«  »ريو  �شركة  ومغادرة 

اإعاقة لطموحات ا�شتخراج اليورانيوم يف االأردن.

ا�شتمرت  التي  ح�شورها  فرتة  خالل  »اأريفا«  �شركة  اأقّرت 

جمٍد  ا�شتخراج  اأي  تواجه  التي  التحديات  بهذه  �شنوات  اأربع 

رغم  على  الروا�شب،  وهذه  االأردنية.  اليورانيوم  لروا�شب 

من  اأدنى  نوعية  وذات  متقّطعة  ال�شطح،  م�شتوى  من  قربها 

النوعية القيا�شية القابلة للنجاح جتاريًا، ال �شيما بعد الهبوط 

احلاد ل�شعر اليورانيوم يف اأعقاب ماأ�شاة فوكو�شيما. ومع اأن 

بع�س امل�شوؤولني اأبلغوا الرملان واجلمهور و�شناع القرار باأن 

م�شروع اليورانيوم جمٍد، فلم يتم اإجراء اأي درا�شة جدوى. وملا 

طاقة  حمطة  متويل  من  االأردن  يتمّكن  اأن  امل�شتبعد  من  كان 

نووية مبفرده، فاإن هذه اخلال�شة عّززت احلاجة اإىل �شركاء 

التمويل  معهم  ويجلبون  االأ�شهم  يف  ح�شة  ميلكون  اأجانب 

هذا  يلف  الذي  الغمو�س  دفع  وقد  التمويلية.  وال�شمانات 

موؤ�ش�شة  اإ�شراك  اإمكانية  بحث  اإىل  موؤخرًا  امل�شوؤولني  اخليار 

اأطلقت  اخلطوة  هذه  لكن  امل�شروع.  يف  االجتماعي  ال�شمان 

م�شاكل  حّدة  من  وزادت  املجتمع،  من  قا�شية  معار�شة  فورًا 

قبول اجلمهور مل�شروع حمطة الطاقة النووية.

البائع  اختيار  عملية  اأن  يبدو  اآخر،  حديث  تطّور  يف 

والتكنولوجيا التي م�شت عليها عدة �شنوات �شتتعّر�س ملزيد 

م�شتثمر  باختيار  ر�شمية  تو�شية  �شدور  مع  التاأخري،  من 

املخت�شرة  القائمة  من  واحد  انتقاء  من  بداًل  ا�شرتاتيجي 

ومل  رو�شي(.  اأو  ياباين   � )فرن�شي  العطاءات  ملقّدمي  الراهنة 

على  للقائمة  االخت�شار  من  مزيد  اإجراء  امل�شوؤولون  ي�شتطع 

اأ�ش�س تقنية اأو مالية، اإذ مل يتم تقدمي موقع حمّدد للبائعني، 

لذا  املقرتحة.  املواقع  ب�شاأن  موؤكدة  غري  تزال  ال  ق�شايا  وهناك 

مل يتمّكن البائعون من تقدمي بيانات اأكيدة عن التكاليف.

العقبة  خليج  على  للمفاعالت  املقرتح  االأويل  املوقع  كان 

الغمو�س  اإىل  باالإ�شافة  الزلزايل،  للن�شاط  التعّر�س  �شديد 

نقله  املحلية  املجتمعات  وعار�شت  به.  يحيط  الذي  ال�شيا�شي 

اإىل  ثالث  موقع  ذلك  بعد  اأ�شيف  وقد  الداخل.  اإىل  املزمع 

اإليهما  ُت�شخ  اأن  يتطلبان  الداخليني  املوقعني  لكن  القائمة، 

ملعاجلة  ال�شمراء  اخلربة  حمطة  تنتجها  التي  الرمادية  املياه 

اأ�شئلة جدية تتعلق بجدوى خمطط  اأثار ذلك  مياه ال�شرف. 

التريد، مع اأن امل�شوؤولني دافعوا عن املخطط الذي ي�شتند اإىل 

اأريزونا االأمريكية، وهي حمطة  جتربة بالو فريدي يف والية 

الطاقة النووية الوحيدة يف العامل غري الواقعة على مقربة من 

مرحلة  يف  ذلك  اإىل  ُنّبهوا  امل�شوؤولني  اأن  ومع  مائي.  م�شّطح 

مبّكرة، فاإنهم اأ�شّروا على امل�شي قدمًا يف طرح العطاء، علمًا 

باختيار  تتعّلق  خمتلفة  نواٍح  من  حقيقية  م�شاكل  هناك  اأن 

املوقع،  خ�شائ�س  يف  التفكري  اأحد  ي�شتطيع  فكيف  املوقع. 

التي يجب اأن تكون جزءًا من وثائق العطاء، اإذا مل يتم تاأمني 

وهي  العام،  الراأي  موافقة  �شمان  يتم  مل  كما  بعد؟  موقع  اأي 

عامل رئي�شي اأي�شًا.

كلفة الفرصة البديلة
من حيث املبداأ، يجب اأال ت�شتبعد الطاقة النووية، مثلها مثل 

اأي خيار اآخر، من درا�شة مزيج الطاقة يف البلد، لكن الوقت 

حل  على  يتوّقف  نف�شه  البلد  وجود  اإن  بل  حا�شم.  عامل 

عن  التوّقف  علينا  االأ�شكال.  من  �شكل  باأي  الطاقة،  اأزمة 

النقا�س م�شبقًا ب�شاأن ما نبقيه وما ن�شتبعده. وحدها الوقائع 

والن�شب  االأولويات  حتديد  تقرر  اأن  يجب  والتواريخ  واالأرقام 

اإجناز  اأي  اختالق  اأو  التاأجيل  اأما  الطاقة.  مزيج  يف  املئوية 

فهو مهلك. لذا، فاإن التاأخريات املتتالية املرتافقة مع االفتقار 

تعني  النووي  الرنامج  يف  واخلرة  ال�شفافية  اإىل  الن�شبي 

البديلة  الفر�شة  كلفة  هي  اأهمي�ة،  اأكرث  كلفة  تكّبد  �شمنًا 

تلبي  اأن  ميكن  كان  التي  االأخرى  اخليارات  متابعة  لعدم 

احتياجات االأردن.

للدرا�شة  مطروحًا  النووي  التحدي  اإبقاء  يجب  ذلك،  مع 

يف امل�شتقبل. فقد اأخذ االأردن يكت�شب خرة يف هذا احلقل، 

على  قدرتهم  �شك،  بال  يظهرون،  االأردنيون  وال�شباب 

وت�شجيعها  النووية  التكنولوجيا  نواحي  خمتلف  ا�شتيعاب 

بفاعلية، ما يجعل االأردن من البلدان العربية التي ميكن اأن 

اإيجابية يف تبادل اخلرات، االأمر الذي يعود  تقّدم م�شاهمة 

بالنفع الكبري على جميع ال�شركاء العرب. 

الفرتة  اإدراك  االأخرى،  العربية  والبلدان  االأردن،  على 

الب�شرية  املوارد  قطاع  يف  فاتها  مبا  للحاق  املطلوبة  الزمنية 

االأدوات  مبتابعة  منهجية  بطريقة  القيام  ويجب  املحلية. 

يت�شم  اإدارة  نظام  وبناء  النووي،  املجال  تنّظم  التي  القانونية 

بامل�شداقية وال�شفافية، و�شرورة اإقامة ثقافة �شالمة مالئمة، 

واالأطر  االأ�شا�شية،  والتوعوية  التعليمية  التحتية  والبنية 

واالأمن  بال�شالمة  اخلا�شة  ال�شليمة  والتنظيمية  الت�شريعية 

واال�شتعداد واال�شتجابة للحاالت الطارئة، والتخطيط الإدارة 

النفايات امل�شعة، وغريها من الق�شايا.

نحتاج  رمبا  القادم.  للجيل  مثال  اأف�شل  نن�شئ  اأن  علينا 

اإىل الطاقة النووية يف نهاية املطاف، لكن ال يجوز اأن »نلهو« 

■ بالطاقة النووية! 

األردن يقرّ بناء مفاعل نووي للبحث والتدريب

االإ�شعاعي  العمل  تنظيم  هيئة  اأ�شدرت 

اآب  يف  ت�شريحًا   االأردنية  والنووي 

مفاعل  اأول  لبناء   2013 )اأغ�شط�س( 

يف   والتدريب،  للبحث  خم�ش�س  نووي 

»جامعة العلوم والتكنولوجيا« يف �شمال 

وبكلفة  ميغاواط  خم�شة  بقدرة  البالد 

تبلغ نحو 130 مليون دوالر.

وقال املدير العام للهيئة جمد ابراهيم 

يف  �شنتني  اأم�شت  »الهيئة  الهواري: 

املتوقع  للم�شروع  النووي  االأمان  درا�شات 

دايو  �شركة  جانب  من   2016 �شنة  اجنازه 

اجلنوبية  الكورية  واالإن�شاءات  للهند�شة 

وهيئة الطاقة الذرية الكورية«.

يف  تعتمد  الهيئة  اأن  اإىل  ولفت 

معايري  على  النووية  امل�شاريع  ترخي�س 

ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

املرحلة  هو  البناء  »ت�شريح  اأن  موؤكدًا 

الرتخي�س  طلب  ت�شمن  التي  االأوىل 

ووثائق  االأويل  االأمان  وحتليل  للمفاعل 

اإ�شافية منها الدرا�شات الزلزالية والبيئية 

اإ�شدار  قبل  اجلودة،  �شبط  ومعايري 

الرخ�شة النهائية لت�شغيل املفاعل«.

اتفاق  خالل  من  امل�شروع  وُينّفذ 

اجلنوبية  كوريا  من  مي�شر  قر�س 

توجه  اإطار  يف  دوالر  مليون   70 قيمته 

اأردين  برنامج  اإن�شاء  نحو  اململكة 

نقطة  وي�شكل  ال�شلمية.  النووية  للطاقة 

للعلوم  وطني  ملركز  الرئي�شية  االرتكاز 

والتكنولوجيا النووية وتاأهيل مهند�شني 

والتقنيات  الهند�شة  يف  ومتخ�ش�شني 

ال�شالمة  ثقافة  لن�شر  وتدريبهم،  النووية 

ا�شتقطاب  اإىل  االأردن  وي�شعى  النووية. 

ال�شلمية  لال�شتخدامات  النووية  الطاقة 

الإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه.
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والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  الى  ال�شارقة  في  الأميركية  الجامعة  ان�شمت 

الأبحاث. والجامعة هي �شريك منظم لم�ؤتمر  الجامعات ومراكز  )اأفد( عن قطاع 

)اأكت�بر(  الأول  ت�شرين  في  ال�شارقة  في  �شيعقد  الذي  ال�شاد�س  ال�شن�ي  »اأفد« 

المقبل. وقد �شاركت خالل ال�شن�ات ال�شابقة في برامج المنتدى وم�ؤتمراته.

الجامعة األميركية يف الشارقة عضو جديد يف »أفد«

الجامعة  في  عقده  �شحافي  م�ؤتمر  في 

المنتدى  اأعلن  ال�شارقة،  في  الأميركية 

عن  )اأف���د(  والتنمية  للبيئة  العربي 

ال�شم�  ال�شن�ي برعاية �شاحب  م�ؤتمره 

محمد  ب��ن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ 

الأعلى  المجل�س  ع�ش�  القا�شمي، 

ورئي�س  ال�شارقة  ح��اك��م  ل��الإم��ارات 

ال�شارقة.  ف��ي  الأميركية  الجامعة 

ت�شت�شيف الجامعة الم�ؤتمر في 28 و29 

ت�شرين الثاني )اأكت�بر( 2013.

الدكت�ر  بال�كالة  الجامعة  مدير  واأكد 

اأهمية  على  ه�ك�شتيتلر  ت���م��ا���س 

الجامعة  كليات  في  البيئية  الدرا�شات 

في  الم�شتقبل  اأجيال  وتدريب  الأربع، 

اأهمية  اإلى  اأ�شار  كما  البيئية.  الإدارة 

في  وا�شاتذتها  الجامعة  طلبة  م�شاركة 

على  لت�شجيعم  »اأفد«،  م�ؤتمر  جل�شات 

الدرا�شات والأبحاث في هذا المجال.

�شباح،  مرت�شى  ندى  الدكت�رة  ون�هت 

التط�ير  ل�ش�ؤون  الجامعة  مدير  نائب 

وعالقات الخريجين، باأهمية ا�شت�شافة 

الجامعي،  الحرم  في  »اأف���د«  م�ؤتمر 

في  نا�شطة  الجامعة  اأن  خ�ش��شًا 

المنتدى، وقد �شارك طالبها وخريج�ها 

البيئيين  الم�شتقبل  قادة  منتديات  في 

م�ؤتمراته  �شمن  »اأف��د«  ينظمها  التي 

ال�شن�ية.

متحدثًا   36 نح�  الم�ؤتمر  في  وي�شارك 

والأج��ان��ب،  العرب  الخبراء  اأب��رز  من 

اإ�شافة اإلى اأكثر من 18 وزير طاقة وبيئة 

تم  وقد  الكبرى.  الطاقة  �شركات  وقادة 

المقاعد  من  المئة  في   20 تخ�شي�س 

اإطار  في  عربية،  جامعات  من  لطالب 

البيئيين«،  الم�شتقبل  قادة  »منتدى 

حر�شًا على ال�شتماع اإلى �ش�ت ال�شباب 

واإ�شراكهم في القرار.

الع��شي  عبدالرحمن  الدكت�ر  و�شكر 

للمنتدى  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 

برامجها  ف��ي  »ال���رائ���دة  ال��ج��ام��ع��ة 

كل  تخدم  التي  المتقدمة  التعليمية 

المنطقة« ل�شت�شافتها م�ؤتمر »اأفد«.

�شعب  نجيب  »اأفد«  عام  اأمين  واأو�شح 

�شيبحثها  التي  الم�ا�شيع  اأبرز  من  اأن 

والمياه  الطاقة  بين  العالقة  الم�ؤتمر 

من  كثيرًا  واأن  خا�شة  الغذاء،  واإنتاج 

منطقة  في  �شيما  ول  العربية،  البلدان 

على  كثيف  ب�شكل  تعتمد  الخليج، 

المنتدى  وكان  المياه.  لتحلية  الطاقة 

لمناق�شة  ت�����ش��اوري��ة  جل�شات  عقد 

من  مجم�عة  مع  التقرير  م�ش�دات 

وذلك  والخبراء،  الأكاديميين  الباحثين 

ومعهد  والك�يت  والمنامة  عّمان  في 

درا�شات الطاقة في جامعة اأوك�شف�رد.

نفط  ل�شركة  التنفيذي  المدير  وق��ال 

المنتدى  اأمناء  مجل�س  وع�ش�  الهالل 

مجيد جعفر: »العالم العربي ه� الم�رد 

والحل�ل  العالم،  في  للطاقة  الرئي�شي 

لهذه  الخا�شة  لإدارت��ن��ا  الم�شتدامة 

التنمية  ل�شمان  حي�ي  اأم��ر  الم�ارد 

الط�يل«.  ال��م��دى  على  والزده����ار 

للم�ؤتمر  الداعمة  الم�ؤ�ش�شات  وبين 

وهيئة  الدولية  للتنمية  اأوبك  �شندوق 

الك�يت  وم�ؤ�ش�شة  اأب�ظبي   � البيئة 

الإ�شالمي  والبنك  العلمي  للتقدم 

لدرا�شات  اأوك�شف�رد  ومعهد  للتنمية 

الهالل  نفط  و�شركة  و»م�شدر«  الطاقة 

نا�ش�نال  خرافي  و�شركة  وبتروفاك 

واآفيردا  و»اآم�شي«  اإلكتريك  وجنرال 

و»بيئة« و»اأرامك�س«.

الطاقة  قطاع  م�ش�ؤولي  كبار  اأن  ويذكر 

والخبراء وقادة الأعمال �شيتحدث�ن في 

�شم�  يفتتحه  الذي  الم�ؤتمر،  جل�شات 

ومن  خا�شة.   بكلمة  �شلطان  ال�شيخ 

والمياه  البيئة  وزي��ر  المتحدثين  بين 

فهد  بن  اأحمد  را�شد  الدكت�ر  الإماراتي 

الدكت�ر  م�شدر  رئي�س   / الدولة  ووزير 

�شندوق  ع�ام  ومدي�ر  الجاب�ر  �شلطان 

الزراع�ة  ووزير  الحرب�س  �شليمان  اأوبك 

الطاقة  ووزير  اأب�حديد  اأيمن  الم�شري 

الإماراتي �شهيل المزروعي وع�ش� لجنة 

ال�ش�رى  مجل�س  في  والأ�شغال  المياه 

الطخي�س  علي  الدكت�ر  ال�شع�دي 

الطاقة  ل�شبكة  التنفيذية  والمديرة 

ومدير  لين�س  كري�شتين  المتجددة 

الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية 

الإماراتية الدكت�ر ثاني الزي�دي واأمين 

دبي  في  للطاقة  الأعلى  المجل�س  عام 

المركز  عام  ومدير  المحيربي  اأحمد 

الدكت�ر  الطاقة  لكفاءة  ال�شع�دي 

في  الطاقة  ق�شم  ورئي�س  العبادي  نايف 

»اأ�شك�ا« الحبيب الأندل�شي، اإلى جانب 

عدد من اأبرز الخبراء وقادة الطاقة.

تحت رعاية حاكم الشارقة

الجامعة األميركية يف الشارقة تستضيف مؤتمر »أفد«
حول الطاقة املستدامة يف البلدان العربية

من �ليمين: مرت�ضى �ضباح، �ضعب، هوك�ضتيتلر، العو�ضي

المجل�س  ع�ش�  القا�شمي،  محمد  بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأن�شاأ 

 .1997 عام  ال�شارقة  في  الأميركية  الجامعة  ال�شارقة،  حاكم  لالإمارات  الأعلى 

ح�شب  وذلك  العالم،  في  جامعة   450 اأف�شل  ت�شنيف  �شمن  الجامعة  دخلت  وقد 

في  تخ�ش�شًا   26 ت�فر  وهي  لندن.  في  للجامعات  �شيم�ند  ك�كاريللي  ت�شنيف 

في  الماج�شتير  درجة  في  تخ�ش�شًا  و13  فرعيًا  تخ�ش�شًا  و54  البكال�ري��س  درجة 

كلياتها التي ت�شمل العمارة والفن�ن والت�شميم، الآداب والعل�م، الهند�شة، الإدارة 

والأعمال.
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التقى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن محمد القا�ضمي، ع�ضو المجل�س 

الأعلى للإمارات حاكم ال�ضارقة رئي�س الجامعة الأميركية في ال�ضارقة، رئي�س 

اأمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية. وتقدم الوفد بال�ضكر  واأع�ضاء مجل�س 

والتقدير ل�ضموه على قبوله رعاية الموؤتمر ال�ضنوي للمنتدى، واطلعوه على ما 

�ضيتم تقديمه خلل الموؤتمر من ندوات وور�س عمل اإلى جانب اإطلق التقرير 

ال�ضنوي للمنتدى الخا�س بالطاقة الم�ضتدامة في البلدان العربية.

وقد �ضم الوفد كًل من دولة الدكتور عدنان بدران رئي�س وزراء الأردن الأ�ضبق 

والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  اأمناء  مجل�س  رئي�س  البتراء  جامعة  رئي�س 

للمنتدى  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  العو�ضي  عبدالرحمن  الدكتور  ومعالي 

ع�ضوي  جعفر  ومجيد  �ضمعان  وم��ارون  المنتدى  عام  اأمين  �ضعب  ونجيب 

مجل�س الأمناء.

حاكم الشارقة يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أمناء املنتدى العربي للبيئة والتنمية

استراتيجية »إدارة حركة التنقل«  يف أبوظبي 

اأنها  اأب�ظبي  في  النقل  دائ��رة  اأعلنت   

»اإدارة  ا�شتراتيجية  تطبيق  ب���داأت 

بالتنقل  يعرف  ما  اأو  التنقل«  حركة 

التنقل  معدل  تقليل  اإلى  الرامية  الذكي، 

وتعديل  الم�شتدامة،  غير  النقل  ب��شائل 

الزدحام،  ذروة  لتجنب  التنقل  م�اعيد 

المناطق  لتجنب  المرور  خط�ط  وتن�يع 

و�شائل  تغيير  اإل��ى  اإ�شافة  المزدحمة، 

وعادات التنقل اإلى بدائل اأكثر ا�شتدامة.

تنفيذ  اأن  ال��ن��ق��ل  دائ����رة  واأو���ش��ح��ت 

ا�شتراتيجية »اإدارة حركة التنقل« يجري 

على مرحلتين. تت�شمن المرحلة الأولى 

 35 على  ودرا���ش��ات  عمل  ور���س  اإق��ام��ة 

لتعريفها  اأب�ظبي  في  مختلفة  م�ؤ�ش�شة 

بال�شتراتيجية والأهداف التي تطمح اإلى 

تحقيقها، ومناق�شة اآليات التنقل الي�مي 

الم�ؤ�ش�شات  هذه  وم�ش�ؤولي  لم�ظفي 

والحاجة اإلى اعتماد بدائل اأكثر ا�شتدامة. 

المرحلة  ه��ذه  م��ب��ادرات  وتت�شمن 

قبل  من  واح��دة  �شيارة  م�شاركة  خدمة 

العمل  نظام  وتطبيق  م�ظفين،  عدة 

وتقليل  ت�زيع  �شاأنه  من  ال��ذي  المرن 

فكرة  وت�شجيع  الي�مية،  الرحالت  عدد 

حافالت الم�ظفين وت�فير خدمة »�شف 

الم�شتدام  النقل  نظام  وتطبيق  وتنقل«، 

اأب�ظبي   في  التجاري  المدينة  مركز  في 

كاأول منطقة جغرافية في اأب�ظبي  يطبق 

دعم  في  وال�شتمرار  النظام،  هذا  عليها 

خطط  لتطبيق  الم�شاركة  الم�ؤ�ش�شات 

اإدارة حركة التنقل ودرا�شة النتائج.

و�شتبداأ المرحلة الثانية في الربع الأخير 

عدة  تت�شمن  حيث   ،2013 �شنة  م��ن 

لإدارة  خطة  تط�ير  بينها  من  برامج، 

اإمارة  في  المدار�س  لجميع  التنقل  حركة 

حركة  اإدارة  متطلبات  وتطبيق  اأب�ظبي 

الجديدة،  العمرانية  للم�شاريع  التنقل 

واإقامة ور�س عمل دورية ح�ل ا�شتخدام 

الدراجات اله�ائية ب�شكل اآمن.

دائرة النقل يف اأب�ظبي ع�ش� يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

ال�ضيخ القا�ضمي م�ضتقباًل وفد »اأفد«، من اليمين: العو�ضي، بدران، �ضعب، �ضمعان، جعفر

فريد  م�شروع  اإطالق  اأفيردا  �شركة  با�شرت 

بال�شتفادة  المتجددة،  للطاقة  ن�عه  من 

من الغاز الم�شتخرج من مطمر النفايات في 

وذلك  بيروت.  من  القريبة  الناعمة  منطقة 

 Jenbacher محركات  تقنية  با�شتخدام 

الإب��داع  لت�شنيف  وفقًا  المعتمدة  الغازية 

»جنرال  من   ecomagination البيئي 

اإلكتريك«، التي �شت�شاهم في ت�ليد ما ي�شل 

المتجددة،  الطاقة  من  كيل�واط   637 اإلى 

اأي ما يعادل حجم  اأوك�شيد الكرب�ن،  وفي �شبط 12400 طن من انبعاثات غاز ثاني 

النبعاثات الناتجة عن 6100 �شيارة �شن�يًا.

وتت�لى �شركة اأفيردا اإدارة هذا الم�شروع الأول من ن�عه في لبنان، والقابل للت��شعة 

مطمر  اأ�شخم  تعد  التي  الناعمة،  لمن�شاأة  الإنتاجية  القدرة  كامل  من  لال�شتفادة 

منطقة  وتخدم  لبنان،  في  للنفايات  �شحي 

عام  منذ  لبنان  وجبل  الكبرى  ب��ي��روت 

ي�شاهم  اإذ  كبرى،  اأهمية  وللم�شروع   .1997

النفايات  عن  الناتجة  الغازات  تح�يل  في 

مثاليًا  نم�ذجًا  وي�شكل  مفيدة،  طاقة  اإلى 

الط�يل  المدى  على  الطاقة  قطاع  لتط�ير 

يمكن اعتماده في مناطق اأخرى من لبنان.

ويعك�س التعاون الذي يجمع بين »جنرال 

الناعمة  م�شروع  في  و»اأفيردا«  اإلكتريك« 

على  التنم�ية  للم�شاعي  الداعمة  النظيفة  الطاقة  بمبادرات  ال�شركتين  التزام 

المدى الط�يل في لبنان. ومن المقرر اأن تبداأ عمليات الم�شروع خالل الربع الأخير 

من 2013.

اأفريدا وجرنال اإلكرتيك ع�ش�ان يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

أفيردا تتعاون مع جنرال إلكتريك إلطالق مشاريع الطاقة النظيفة يف لبنان
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الجمعية امللكية لحماية الطبيعة
تحصد جائزة أفضل  إدارة للمحميات

في  الم�ؤ�ش�شات  اأف�شل  جائزة  على  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية  ح�شلت 

الطي�ر  لحماية  العالمي  المجل�س  اجتماع  في  م�شاركتها  اأثناء  المحميات،  اإدارة 

بريطانيا.  في   2013 )ي�ني�(  حزيران  في  عقد  الذي  انترنا�ش�نال(،  )بيردليف 

وبذلك و�شعت الأردن على خريطة العالم لأف�شل الدول احترامًا وحماية للطبيعة 

والتن�ع الأحيائي.

وقد �شاركت الجمعية في هذا الجتماع 

حماية  في  الفاعلين  الأع�شاء  كاأحد 

المحميات  وتاأ�شي�س  الطبيعة 

التن�ع  على  والحفاظ  الطبيعية 

الأحيائي في ال�شرق الأو�شط.

يحيى  الجمعية  عام  مدير  واأو�شح 

برية  ف��ي  عقد  �شحافي  م�ؤتمر  ف��ي  خ��ال��د، 

المجل�س  اأن  الجائزة،  عن  لالعالن  الأردن 

من  �شراكات  ي�شم  الطي�ر  لحماية  العالمي 

بحماية  تعنى  حك�مية  غير  منظمة   121

الطي�ر والطبيعة من 119 منطقة ودولة، وه� 

منظمة ت�شعى للمحافظة على الطي�ر البرية وم�ائلها والتن�ع الأحيائي والعمل من 

الم�شتدام  ال�شتخدام  لتحقيق  المحلية  المجتمعات  مع  ال�شريكة  المنظمات  خالل 

للم�شادر الطبيعية.

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ع�ش� يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»إنقاذ القلوب« يف مدرسة املواكب

الإدارة  لحل�ل  اأكاديميا  نظمت 

في  عمل  ور�شة   )AMSI( الدولية 

تحت  القره�د،  في  الم�اكب  مدر�شة 

عن�ان »اإنقاذ القل�ب«، بالتعاون مع 

ال�شرطة وهيئة ال�شحة في دبي.

وق���د ����ش���ارك ال���ط���الب وال��ه��ي��ئ��ة 

�شل�شلة  في  والم�ظف�ن  التدري�شية 

العملية  والتدريبات  المحا�شرات 

ال�عي  م�شت�ى  رف��ع  اإل��ى  الرامية 

الأ�شا�شية  المهارات  تعلم  باأهمية 

وغطت  ال��ط���ارئ.  ح��الت  لإدارة 

المهمة  النقاط  مختلف  المحا�شرات 

الإ�شعافات  مثل  المجال،  ه��ذا  في 

الطبية  ال��ط���ارئ  وح��الت  الأول��ي��ة 

الإنعا�س  جهاز  وا�شتخدام  والبيئية 

القلبي الرئ�ي.

)AMSI(  اأكادمييا حلل�ل الإدارة الدولية

ع�ش� يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»قافكو« وجامعة تكساس تتعاونان 
لحماية البيئة

اأعلنت �شركة قطر لالأ�شمدة الكيماوية )قافك�( وجامعة تك�شا�س اإي اأند اأم في قطر 

عن تعاونهما من اأجل ا�شتقدام الدكت�ر ب�ل اأنا�شتا�س، الخبير الأميركي العالمي في 

ل�ش�ؤون  قافك�  ا�شتحدثته  الذي  المن�شب  اإلى  الخ�شراء،  والكيمياء  البيئية  ال�شيا�شة 

الكيمياء الخ�شراء والهند�شة الخ�شراء.

من  الخ�شراء«،  الكيمياء  »اأب  اأنا�شتا�س  ويعتبر 

مجال  في  ال�شتدامة  ح�ل  الرائدة  اأعماله  خالل 

جعلت  التي  الث�رية  واكت�شافاته  الجزيئات، 

واأمانًا  نظافة  اأكثر  الكيميائي  الت�شنيع  عمليات 

الم�شاعد  المدير  من�شب  �شغل  وقد  وفعالية. 

كان  كما  البيئة،  لحماية  الأميركية  ال�كالة  في 

م�شت�شار ال�كالة العلمي للرئي�س الأميركي، وه� 

في  الكيمياء  لمادة  م�شاعدًا  بروف�ش�رًا  �شي�شبح 

الجامعة.

والرئي�س  العميد  وايك�لد،  مارك  الدكت�ر  وقال 

الدكت�ر  تعيين  نعتبر  »اإننا  قطر:  في  اأم  اأند  اإي  تك�شا�س  جامعة  في  التنفيذي 

و�شيك�ن  ال�شتدامة،  تعزيز  في  �شي�شاهم  اإنه  اإذ  للجامعة،  كبيرًا  �شرفًا  اأنا�شتا�س 

دورًا  �شي�ؤدي  باأنه  يقين  على  ونحن  البلد.  في  والعلمية  البيئية  التنمية  في  �شريكًا 

للقيادة  مثاًل  �شيك�ن  كما  المعرفة،  على  قائم  مجتمع  اإلى  قطر  تح�يل  في  رئي�شيًا 

والتمّيز لطالب الجامعة«.

و�شتدعم قافك� هذا المن�شب القيادي لمدة خم�س �شن�ات، وذلك في اإطار جه�دها 

لت�شبح رائدًا عالميًا في مجال ال�شتدامة والحماية البيئية.

»قافك�« ع�ش� يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية.

بحث عاملي يف جامعة الخليج العربي 

العلمية  الموؤ�ض�ضة  اخ��ت��ارت 

 Environment ال��ك��ن��دي��ة 

وائل  للدكتور  بحثًا   Progress
الم�ضلماني، مدير برنامج التقنية 

الحيوية في كلية الدرا�ضات العليا 

في جامعة الخليج العربي، كواحد 

مجال  ف��ي  الهامة  الأب��ح��اث  م��ن 

البيئة على م�ضتوى العالم.

اأف�ضل  الموؤ�ض�ضة  هذه  وتر�ضد 

واأهم الأبحاث في علوم البيئة على 

م�ضتوى العالم وتقدمها للمجتمع 

من  ال�ضناعة،  وق��ط��اع  العلمي 

يطلع  دوري����ة  ن�����ض��رات  خ���لل 

باحث   50.000 من  اأكثر  عليها 

البحثية  الموؤ�ض�ضات  اأكبر  من 

البحث  ن�ضر  وق��د  ال��ع��ال��م.  ف��ي 

الكندية  الموؤ�ض�ضة  ر�ضدته  الذي 

مجلة  في  الم�ضلماني  للدكتور 

 Applied and Environmental
في  الأميركية   Microbiology
وهو  الما�ضي،  )اأغ�ضط�س(  اآب 

يناق�س اأحدث ما تو�ضل اإليه العلم 

الميكروبي  التفتيت  اأبحاث  في 

يعتبر  التي  الع�ضوية  للمركبات 

العديد منها من الملوثات البيئية.

في  الم�ضلماني  الدكتور  يخت�س 

البيئية  الحيوية  التقنية  مجال 

قبل  تو�ضل  وق��د  وتطبيقاتها، 

التفتيت  اآليات  اإلى  قليلة  �ضنوات 

ال��ح��ي��وي ل��ب��ع�����س ال��م��رك��ب��ات 

الع�ضوية.

جامعة اخلليج العربي ع�ش� يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

وائل امل�ضلماين

بول اأنا�ضتا�س
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ك�شفت الم�ؤ�ش�شة العامة لتحلية المياه 

الغازات  اأن  ال�شع�دية  في  المالحة 

محطات  مداخن  عن  ال�شادرة  ال�شارة 

تحلية المياه المالحة في جدة ل تتعدى 

�شحية  باأ�شرار  ت�شبب  ول  ال�شفر 

التي  الدرا�شات  اأن  واأ�شافت  لل�شكان. 

اأظهرت  المحطات  ع�ادم  على  اأجريت 

ت�افقها مع م�ا�شفات و�شروط الرئا�شة 

في  البيئة  وحماية  لالأر�شاد  العامة 

ال�شع�دية.

والأب��خ��رة  ال��غ��ازات  اأن  واأو���ش��ح��ت 

محطة  م��داخ��ن  م��ن  المنبعثة 

الطاقة  ت�ليد  ومحطة  المياه  تحلية 

محدودة،  مك�نات  هي  الكهربائية 

غالبيتها بخار ماء.

واإ�شافة اإلى عمليات خف�س النبعاث 

ف��اإن  المحطات،  بها  ت��ق���م  ال��ت��ي 

ت�شميم المداخن ي��شل الغازات اإلى 

يتال�شى  وبالتالي  مترًا،   150 ارتفاع 

تاأثيرها على المناطق المحيطة بها.

امل�ؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه املاحلة ع�ش� يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

مؤسسة تحلية املياه: »صفر« أضرار من عوادم محطة جدة

»نفط الهالل«: اكتشافات النفط والغاز لدى املنتجين الجدد تنشط القطاعات االقتصادية

اأن منطقة ال�شرق الأو�شط ما  اأ�شار تقرير نفطي �شادر عن �شركة »نفط الهالل« الى   

الم�ؤكدة.  وغير  الم�ؤكدة  الحتياطات  حيث  من  ال�شدارة  مركز  على  ت�شتح�ذ  زالت 

والغاز  النفط  احتياطات  من  الجديدة  الكت�شافات  عن  الإعالن  في  الت�شارع  وي�شير 

ال�ش�قية وقدرتها على تاأمين  اأن الدول المعلنة تتجه نح� الحفاظ على ح�ش�شها  اإلى 

الطاقة  اأ�ش�اق  على  �شيطرتها  با�شتمرار  تفيد  مبا�شرة  ر�شائل  اإر�شال  مع  الإمدادات، 

�ش�ف  الجديدة  العالمية  الحتياطات  خارطة  اأن  العتقاد  اإلى  يق�د  وهذا  العالمية. 

م�شتقل  ب�شكل  والغاز  النفط  تداول  نح�  التجاه  تدعم 

ذات  والمنظمات  بالأطر  اللتزام  دون  من  دولة  لكل 

العالقة بقطاعات الطاقة القائمة حاليًا.

الإعالن  في  الت�شابق  الحالية  ال�شنة  خالل  لفتًا  وكان 

العديد  لدى  المكت�شفة  الجديدة  الحتياطات  عن 

عن  الر�شمي  الرو�شي  الإعالن  خ�ش��شًا  الدول،  من 

احتياطات الغاز والنفط بعد اأن كانت �شرًا من الأ�شرار 

هذا  من  رو�شيا  وت�شتهدف  ال�شابق.  في  ال�شتراتيجية 

الإعالن ت�شهيل عمليات ال�شتثمار وتط�يرها.

يديها،  بين  اأ�شبح  بريطانيا  في  الطاقة  اأمن  اأن  ويبدو 

على �ش�ء الكت�شافات النفطية الهائلة التي �شتبداأ في ا�شتغاللها خالل الفترة القادمة، 

علمًا اأن ا�شتخراج 10 في المئة فقط من الكمية المكت�شفة �شيلبي احتياجات البالد من 

الطاقة لمدة 50 عامًا.

وتحمل ال�شن�ات القليلة المقبلة اأمثلة كثيرة لدخ�ل منتجين جدد اإلى اأ�ش�اق الطاقة 

ال�شتثمارات  من  الكثير  تتطلب  الكت�شافات  هذه  فان  وبالتالي  كبيرة،  باحتياطات 

للبدء بالإنتاج التجاري. وتحمل هذه التط�رات اتجاهات ايجابية على م�شت�ى الدول 

تداعيات  تجاوز  على  قدرتها  بتح�شن  تتعلق  المنتجة 

التنمية  م�شاريع  تم�يل  اإلى  بالإ�شافة  المالية،  الأزمة 

لتتنا�شب  والخدمية  الإنتاجية  قطاعاتها  وتط�ير 

والمرحلة الجديدة.

لدخ�ل  اليجابية  التاأثيرات  اأن  فاإن  المح�شلة،  وفي 

والق�شير  المبا�شر  التاأثير  �شفة  �شتاأخذ  جدد  منتجين 

غير  التاأثير  �شفة  ال�شلبية  التاأثيرات  و�شتاأخذ  الأجل. 

المبا�شر الذي يتطلب فترة زمنية ط�يلة للبدء بالتاأثير 

الحقيقي على الأ�ش�اق وكبار المنتجين.

نفط الهالل ع�ش� يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

86 يف املئة من شباب الكويت حريصون ىلع ترشيد الكهرباء

اأج��رت��ه  ا�ضتبيان  نتائج  اأظ��ه��رت 

البيئة  لحماية  الكويتية  الجمعية 

ال�ضباب  ل��دى  الوعي  ن�ضبة  ارتفاع 

الكهرباء  تر�ضيد  باأهمية  الكويتي 

المحافظة  بغية  البلد  في  والماء 

عليها وا�ضتدامتها.

والأن�ضطة  البرامج  ادارة  ع�ضو  وقال 

ان  ال��زي��دي  عبدالل�ه  الجمعية  في 

عينة  �ضمل  الذي  ال�ضتبيان،  نتائج 

وفق  وال�ضابات  ال�ضبان  من  وا�ضعة 

م�ضتويات علمية ووظيفية متفاوتة، 

من  المئة  في   85.7 لدى  اأن  اأظهرت 

تر�ضيد  باأهمية  عاليًا  وعيًا  العينة 

الكهرباء والماء، مقابل 7.1 في المئة 

ل يراعون مبداأ التر�ضيد اإطلقًا.

وذكر اأن 92.9 في المئة من الم�ضاركين 

ي�ضارعون الى ا�ضلح اأي خلل ي�ضاهم 

في   7.1 اأبدى  بينما  المياه،  هدر  في 

ا�ضلح   ب�ضرعة  اهتمامهم  عدم  المئة 

الخلل. ووافق 21.4 في المئة على اأن 

هناك عدة م�ضادر للمياه في الكويت، 

اأن الكويت  مقابل 68.6 في المئة راأوا 

تفتقر الى م�ضادر متعددة للمياه.

الم�ضاركين  ا�ضتخدام  الى  وبالن�ضبة 

في  للطاقة  ال��م��وف��رة  الم�ضابيح 

اأنهم  المئة  في   64.3 اأفاد  منازلهم، 

ا���ض��ت��خ��دام تلك  ي��ح��ر���ض��ون ع��ل��ى 

في   28.6 مقابل  ف��ي  الم�ضابيح، 

في  و7.1  ي�ضتخدمونها،  ل  المئة 

المئة ل اهتمام لديهم با�ضتخدامها.

من  ال��م��ئ��ة  ف���ي   57.1 واأب������دى 

ر�ضوم  بزيادة  قبولهم  الم�ضاركين 

في   42.9 مقابل  والماء،  الكهرباء 

المئة اعتر�ضوا عليها.

�ضرورة  على  المئة  في   71.4 واتفق 

باأهمية  التوعية  حملت  ا�ضتمرار 

 21.4 واأكد  والماء.  الكهرباء  تر�ضيد 

في المئة على الدور الكبير للحملت 

حيال  الوعي  زي��ادة  في  التوعوية 

في   7.1 نفى  بينما  الق�ضية،  هذه 

لحملت  اأهمية  اأو  دور  اأي  المئة 

التوعية في هذا ال�ضاأن.

اجلمعية الك�يتية حلماية البيئة ع�ش� يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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عن  فيليب�س  �ضركة  اأع��ل��ن��ت 

ابتكار فئة جديدة من منتجات 

الحديثة،  الممتعة  الإ���ض��اءة 

من  مزيد  لإ���ض��ف��اء  الم�ضممة 

وهو  ديزني،  عالم  على  ال�ضحر 

ال�ضركة  اإليه  تو�ضلت  ما  اأحدث 

نظام  اإلى  التحول  في  العالمية 

الإ�ضاءة الرقمي.

ال�ضراكة  اأن  فيليب�س  واأو�ضحت 

مع ديزني، التي تتميز بالبتكار 

والإلهام، تمزج بين قدرة ديزني 

الفائقة على ابتكار ال�ضخ�ضيات 

خيال  تلهب  التي  والق�ض�س 

الأعمار  كل  من  الأطفال  مليين 

اإلى  »جنبًا  وذل��ك  العالم،  في 

وخبراتنا  اإمكاناتنا  مع  جنب 

الإ���ض��اءة«.  عالم  في  العالمية 

ودي��زن��ي  فيليب�س  وتمكنت 

جديدة  باقة  ابتكار  م��ن  معًا 

الإ�ضاءة  ومنتجات  حلول  من 

التي  والتفاعلية،  المتطورة 

المتعة  من  رائعًا  عالمًا  تتيح 

و�ضتعمل  الأ�ضرة.  اأفراد  لجميع 

تجربة  ن�ضر  على  فيليب�س 

في  التفاعلية  الرقمية  الإ�ضاءة 

غرف نوم الأطفال.

فيليب�س ع�ش� يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

فيليبس تتعاون مع ديزني يف تطوير 
اإلضاءة الرقمية لألطفال

جائزة الجامعة األميركية يف بيروت ملبادرات األعمال البيئية

بيروت  في  الأميركية  الجامعة  اأن�شاأت 

اللمع  اأب���ي  وك��ل���د  �شمير  »ج��ائ��زة 

لمبادرات الأعمال البيئية«، و�شي�شرف 

الطبيعة  على  الحفاظ  مركز  عليها 

�س  و�شتخ�شّ )اإب�شار(.  الجامعة  في 

الحاليين  الجامعة  لطالب  الجائزة 

تط�ير  من  يتمكن�ن  الذين  وخريجيها 

وقابلة  م�شتدامة  ج��دي��دة  تقنيات 

للت�ش�يق تع�د بالنفع على البيئة وتفيد 

المجتمعات المحلية.

كل جائزة مبادرات الأعمال البيئية  وت�شّ

عائلة  من  مقدمة  اأكبر،  منحة  من  جزءًا 

الحفاظ  مركز  �شتمّكن  اللمع،  اأب��ي 

�شن�ي  م�ؤتمر  عقد  من  الطبيعة  على 

حزيران  في  البيئية  الأعمال  لمبادرات 

)ي�ني�( من كل عام.

وق��ال��ت م��دي��رة ال��م��رك��ز ال��دك��ت���رة 

الجائزة  ه��ذه  »تج�شد  �شليبا:  نجاة 

الأع��م��ال  م���ب���ادرات  اأ���ش��ح��اب  دور 

الطبيعة،  على  الحفاظ  ج��ه���د  ف��ي 

حل�ل  ابتداع  على  طالبنا  و�شت�شّجع 

اقت�شاديًا«.   وفاعلة  م�شتدامة  بيئية 

منبعًا  تبقى  »الطبيعة  واأ���ش��اف��ت: 

ويترّتب  وال��م���ارد،  والحل�ل  لالأفكار 

واأن  ل�شالحنا  ن�شتخدمها  اأن  علينا 

نحافظ عليها. والجائزة ت��ؤدي ر�شالتن�ا 

ي�شبح�ا  اأن  على  الأف��راد  ت�شجيع  في 

حرا�شًا للبيئة«.

اجلامعة الأمريكية يف بريوت ع�ش� يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

اختتمت هيئة البيئة  � اأب�ظبي فعاليات برنامج الماراث�ن البيئي ال�شن�ي في ن�شخته 

الثانية ع�شرة التي حققت اأكبر نجاح للبرنامج منذ انطالقته، من خالل م�شاركة 366 

من  اأكثر  بت�زيع  الهيئة  وقامت  اأب�ظبي.  اأنحاء  مختلف  من  الطالب  واآلف  مدر�شة 

األف جائزة و�شهادة تقدير للطالب والمن�شقين الم�شرفين على تنفيذ البرنامج   151

في المدار�س.

الهيئة  ن�شرتها  كتيبات  مجم�عة  ت�شميم  تم  اللغ�ية،  المهارات  تعزيز  جانب  اإلى 

من  البيئية،  الأمية  مح�  مفه�م  تعزيز  بهدف  الم�شاركة،  المدار�س  على  ووزعتها 

التي  البيئية  والق�شايا  المحلية  والحي�انات  النباتات  على  الطالب  تعريف  خالل 

ت�اجهها اأب�ظبي.

البيئي �شبعة  الماراث�ن  الفئات العمرية، يقدم برنامج  وبهدف تلبية حاجات جميع 

الحياة  اأب�ظبي،  في  الفطرية  الحياة  النفايات،  مختلفة:  م�ا�شيع  ت�شم  م�شت�يات 

في  الفطرية  الحياة  ال�شحراوية،  البيئة  في  الفطرية  الحياة  المدينة،  في  الفطرية 

البحار، المياه، واإدارة النفايات.

هيئة البيئة  � اأب�ظبي ع�ش� يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

150 ألف طالب يشاركون يف ماراثون 
أبوظبي البيئي



الجامعة األميركية في الشارقة، 28 ـ 29 تشرين األول/ أكتوبر 2013

المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

الطاقة المستدامة
برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة ـ حاكم الشارقة

التوقعات 
التحديات
الخيارات

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2013

 E-mail: info@afedonline.org   +961 1 321900  :للمعلومــات: هاتـف:  321800 1 961+   فاكـ�س

بالتعاون مع



بعض المتحدثين في مؤتمر »أفد« 2013 Annual Conference of the Arab Forum for 
Environment and Development (AFED)

Sharjah, 28-29 October 2013

التوقعات   
التحديات  الخيارات

يعقد املنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( مؤتمره السنوي 
السادس يف الشارقة يف 28 و 29 تشرين األول )أكتوبر( 

2013، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي، عضو املجلس األىلع لدولة اإلمارات 

وحاكم الشارقة.
ينظم املؤتمر بالتعاون مع الجامعة األميركية يف الشارقة،  

وتشارك يف تنظيمه شركتا بتروفاك ونفط الهالل، العضوان 
يف »أفد« اللتان تتخذان من الشارقة مقرًا رئيسيًا.

سيتم يف املؤتمر إطالق التقرير الذي يعده املنتدى عن 
الطاقة املستدامة يف البلدان العربية، بمشاركة عدد من أبرز 

الخبراء وصانعي القرار.

الطاقة
املستدامة

املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية   
الشارقة، 28 ـ 29 تشـرين األول/ أكتوبر 2013

�سليمان الحرب�ش
المدير العام

�صندوق اأوبك للتنمية الدولية

را�سد بن فهد
وزير البيئة والمياه

الإمارات

كري�ستين لين�ش
المديرة التنفيذية

 ل�صبكة �صيا�صات الطاقة المتجددة

�سلطان الجابر
وزير دولة  ـ الإمارات

المدير التنفيذي  ـ  م�صدر

هولغر روغنر
الرئي�س ال�صابق لق�صم التخطيط

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رزان المبارك
 الأمين العام  

هيئة البيئة اأبوظبي

عبدالرحمن العو�سي
الأمين التنفيذي

المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

ابراهيم عبدالجليل
اأ�صتاذ كر�صي ال�صيخ زايد الأكاديمي

للطاقة ـ جامعة الخليج العربي

علي الطخي�ش
ع�صو مجل�س ال�صورى 

ال�صعودية

عدنان بدران
رئي�س جامعة البتراء 

رئي�س وزراء الأردن ال�صابق

عدنان �سهاب الدين
المدير العام

موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي

محمد الع�سري
رئي�س �صبكة الطاقة المتجددة 21

الرئي�س ال�صابق، مرفق البيئة العالمي

فريق العمل

ال�صيا�صات على تقرير  يعمل فريق من كبار اخلرباء والعلماء والباحثني و�صانعي 

»اأفد« حول الطاقة. ي�صرتك يف حترير التقرير د. حممد الع�شري، رئي�س �صبكة 

البيئة  ملرفق  ال�صابق  التنفيذي  والرئي�س   )REN21( املتجددة   الطاقة  �صيا�صات 

الأكادميي  زايد  ال�صيخ  كر�صي  مدير  عبداجلليل،  اإبراهيم  د.   ،)GEF( العاملي  

اأمني عام املنتدى  للطاقة والبيئة يف جامعة اخلليج العربي يف البحرين. ويتوىل 

عدنان  د.  ت�صم  والتي  التقرير  على  امل�صرفة  اللجنة  عمل  تن�صيق  �شعب  جنيب 

عبدالرحمن  د.  ال�صابق،   الأردين  الوزراء  ورئي�س  البرتاء  جامعة  رئي�س  بدران، 

املهند�س  البحرية،  البيئة  حلماية  الإقليمية  للمنظمة  التنفيذي  املدير  العو�شي، 

والبيئة  الطاقة  ووزير  الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  رئي�س  الإيراين،  خالد 

ال�صابق يف الأردن، د. عدنان �شهاب الدين، املدير العام ملوؤ�ص�صة الكويت للتقدم 

العلمي ورئي�س البحوث والأمني العام ال�صابق يف اأوبك.

النفط  برنامج  مدير  فّتوح،  ب�ّشام  د.  التقرير:   يف  امل�صاركني  املوؤلفني  وبني 

املديرة  لين�س،  كري�شتني  الطاقة،  لدرا�صات  اأك�صفورد  ملعهد  الأو�صط  وال�صرق 

روغرن،  هولغر  د.   ،)REN21( املتجددة   الطاقة  �صيا�صات  ل�صبكة  التنفيذية 

الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  النووية  الطاقة  تخطيط  ق�صم  ال�صابق،  الرئي�س 

د. فريد  د. حكيم  دربو�س، زميل باحث يف معهد اأك�صفورد لدرا�صات الطاقة، 

طارق  د.  بريوت،  يف  الأمريكية  اجلامعة  الكهربائية،  الهند�صة  اأ�صتاذ  �شعبان، 

املطرية، املدير التنفيذي، املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، د. وليد 

ماهر عزيز، وكيل وزارة  املهند�س  العربي،  املياه، جامعة اخلليج  اأ�صتاذ  زباري، 

�شهاب  د.  و  ال�شيد  طارق  ال�صابق وم�صت�صار الطاقة والبيئة يف م�صر،  الكهرباء 

الربعي من �صركة بوز اأند كومباين ال�صت�صارية.
خالد الإيراني

 رئي�س الجمعية الملكية  لحماية الطبيعة 

وزير الطاقة والبيئة ال�صابق، الأردن

فار�ش ح�سن
 مدير البحوث

�صندوق اأوبك للتنمية الدولية

ب�سام فّتوح
مدير النفط وال�صرق الأو�صط

معهد اأوك�صفورد لدرا�صات الطاقة

بيل فارن براي�ش
الرئي�س التنفيذي

�صركة ال�صيا�صات البترولية

طارق ال�سيد
نائب الرئي�س

بوز اأند كومباني

طارق المطيرة
 المدير التنفيذي

RCREEE



أهداف التقرير
تقدمي حتليل واقعي علمي لو�شع الطاقة يف املنطقة العربية.  ●

اإلقاء ال�شوء على التحديات الرئي�شية لقطاع الطاقة العربي.  ●

مناق�شة خيارات ال�شتدامة املتعلقة بالطاقة.  ●

اقرتاح م�شارات عمل خمتلفة لت�شهيل التحول الطاقوي.  ●

        اليوم الثاني: الثالثاء  29 تشرين األول/أكتوبر 2013

        اليوم األول: اإلثنين  28 تشرين األول/أكتوبر 2013

جدول األعمال املوقت

09:00 - 08:00
10:00 - 09:00

10:30 - 10:00

10:30 - 10:00

11:30 - 10:30

12:00 - 11:30

13:00 - 12:00

14:00 - 13:00

15:00 - 14:00

16:30 - 15:00

17:00 - 16:30

23:00 - 20:00

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

11:30 - 11:00

13:00 - 11:30

14:00 - 13:00

15:30 - 14:00

17:00 - 15:30

الت�شجيل

حفل الفتتاح

فيلم وثائقي: طاقة لبناء امل�شتقبل ــ    

كلمة ترحيبية: اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة ـ    ـ  

كلمة الفتتاح: اأفد ـ    ـ  

عر�س عام: تقرير اأفد 2013 ــ    

كلمة راعي احلفل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي

ــ   حما�صرتان  رئي�صيتان  

ا�شرتاحة قهوة وتوا�شل

اجلل�شة 1

تقدمي التقرير  

التحول اىل الطاقة امل�شتدامة وحتديات تغرّي املناخ يف البلدان العربية

موؤلفون ومتحدثون �صيوف

نقا�س عام

اجلل�شة 2

الطاقة وتنمية املوارد والأثر على البيئة  

نقا�س بني وزراء وقادة �صناعة الطاقة

ا�شرتاحة غداء وتوا�شل

 اجلل�شة 3

رابط الطاقة ـ املياه ومبادرات امل�شتقبل  

متحدثون �صيوف يعر�صون جتاربهم ملبادرات طاقة امل�صتقبل

 اجلل�شة 4

بدائل الطاقة والتنمية

الطاقة املتجددة، الطاقة النووية، كفاءة الطاقة

موؤلفون ومتحدثون �صيوف

نقا�س عام

حفل ع�شاء ر�شمي

اجلل�شة 5

م�شتقبل النفط والغاز  

اأثر النفط والغاز ال�شخري على الأ�شواق، العتبارات البيئية

موؤلفون ومتحدثون �صيوف

اجلل�شة 6

متويل الطاقة امل�شتدامة

دور القطاع اخلا�س وال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س

موؤلفون ومتحدثون �صيوف

ا�شرتاحة قهوة وتوا�شل

اجلل�شة 7

مبادرات ال�شتدامة  من اأجل اإدارة اأكفاأ للموارد  

نقا�س بني قادة �صركات وموؤ�ص�صات الطاقة والكهرباء واملاء

ا�شرتاحة غداء وتوا�شل

ثالث جل�شات متزامنة

1 - منتدى قادة امل�شتقبل البيئيني
    طالب يناق�صون خيارات امل�صتقبل

2 - �شيا�شات الطاقة امل�شتدامة يف املنطقة العربية
    بالتعاون مع اللجنة القت�صادية الجتماعية لغرب اآ�صيا )اإ�صكوا(

3 - طاقة من النفايات
   اإدارة متكاملة لقطاع النفايات ال�صلبة

نقا�س ختامي بني الوزراء واملتحدثني واملندوبني امل�شاركني

تو�صيات التقرير واملوؤمتر

الجامعة األميركية 
يف الشارقة

AFED Conference Venue
American University of Sharjah

يعقد املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( موؤمتره هذه ال�شنة 

يف اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة، وهي  �شريك اأكادميي يف »اأفد«. 

وقد �شارك طالبها خالل ال�شنوات ال�شابقة يف جميع موؤمترات 

»اأفد«، وذلك يف اإطار »منتدى قادة امل�شتقبل البيئيني«. وتوفر 

مدعومة  للموؤمترات،  حديثة  وجتهيزات  مرافق  اجلامعة 

 10 م�شافة  على  اجلامعي  احلــرم  ويقع  متطورة.  بخدمات 

دقائق من مطار ال�شارقة الدويل و20 دقيقة من و�شط ال�شارقة 

و30 دقيقة من مطار دبي الدويل وو�شط دبي.

يف  الأمريكية  اجلامعة  اكت�شبت  �شنها،  حداثة  من  الرغم  على 

ن�شاطاتها  وتنوع  الأكادميي  لتميزها  عاملية  �شمعة  ال�شارقة 

1997 �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور  اأ�ش�شها عام  وبراجمها. 

لدولة  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان 

العلمية  احلياة  جتديد  يف  لت�شاهم  ال�شارقة،  وحاكم  الإمارات 

والثقافية، وذلك جت�شيداً لدعم �شموه للتقدم العلمي كطريق 

كليات:  اأربع  اجلامعة  ت�شم  العربية.  املجتمعات  تطوير  اىل 

الأعمال  الهند�شة،  والعلوم،  الآداب  والت�شميم،  العمارة 

اخت�شا�شًا  و54  رئي�شيًا  اخت�شا�شًا   26 تقدم  وهي  والإدارة. 

فرعيًا و13 برنامج ماج�شتري. عدد طالبها 5371 ينتمون اىل 

اأكرث من 80 جن�شية خمتلفة.



المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
الشارقة، 28 ـ 29 تشرين األول/ أكتوبر 2013

Accommodation

Arrangements for accommodation should directly be 

made by the participants, at their own expense. We 

strongly urge you to make your booking soonest in order 

to secure a room. Conference venue, American University 

of Sharjah (AUS), is 20 miniute drive from the center of 

Sharjah and 30 minute drive from Dubai centeral areas. 

For convenience, the Secretariat has made arrangements 

with some hotels in Sharjah from where delegates will be 

picked and dropped by shuttle bus. Otherwise personal 

transportation is easy by taxi. There will be a special taxi 

station for AFED conference delegates at AUS campus.

Registration Fees
• Normal fee per person: USD 1500
• Academia and students fee: USD 250
• AFED Members : Please  check AFED website
www.afedonline.org for special rates

Note: Registration Fee covers attendance, conference material, coffee breaks, 
light snacks and official dinner. It does not include travel and accommodation,
which should be arranged by the participant at his/her sole responsibility
Method of Payment: Bank transfer to the following account:

Account name: Arab Forum for Environment and Development • Account Number: 326244
Bank name: Bank AUDI, Center Sofil, Charles Malek Avenue, Achrafieh, Beirut, Lebanon • Swift Code: AUDBLBBX

Or Bankers Check drawn to the order of AFED - Arab Forum for Environment and Development

Or Credit Card: ☐ Master  ☐ Visa   ☐ AmEx     Card #   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   Exp. Date:  ––––––––––––

Registration Form Send not later than 5 October 2013
Please send the completed form by post or fax

to the address of AFED Secretariat:
Arab Forum for Environment & Development,

P.O.Box 113-5474, Beirut, Lebanon,
Tel: +961 1 321800,  Fax: +961 1 321 900

Or you may send it by email to: info@afedonline.org
You may also book online on www.afedonline.org

Personal information 

Name:

Position:

Company Name

Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

INVOICE mailing address

Name:

Telephone:

Address::

City:

Country:

الإقامـــة

على الم�شترك اأن يتوّلى ترتيبات الإقامة والتاأ�شيرة في حال الحاجة 

الم�شاركين  نن�شح  الخا�شة.  نفقته  وعلى  الفندق  مع  مبا�شرة  اإليها، 

الجامعة  في  الموؤتمر  انعقاد  موقع  غرفة.  لتاأمين  �شريعًا  بالحجز 

الأميركية في ال�شارقة يبعد 20 دقيقة عن و�شط ال�شارقة و30 دقيقة 

المنتدى  اتفق  الم�شاركين،  على  ت�شهياًل  دبي.  فنادق  معظم  عن 

الموقع  مراجعة  يرجى  خا�شة.  اأ�شعار  على  ال�شارقة  في  فنادق  مع 

خا�شة  تاك�شي  محطة  هناك  �شتكون  كما   للمنتدى.  الإلكتروني 

بالم�شاركين داخل حرم الجامعة الأميركية.

ا�شـتمـــارة الـت�شجيــل للإر�شال قبل 5 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2013
يرجى ار�شال الق�شيمة بالبريد اأو الفاك�س على عنوان الأمانة العامة للمنتدى:

المنتدى العربي للبيئة والتنمية، �س.ب: 5474-113، بيروت، لبنان

هاتف:  321800 1 961 +،  فاك�س:  321900 1 961 +   

info@afedonline.org :اأو على البريد الإلكتروني

www.afedonline.org/conference :كما يمكنكم تعبئة ال�شتمارة على الموقع الإلكتروني

معلومات �شخ�شية

ال�شم:

المن�شب:

ا�شم ال�شركة:

العنوان:

الهاتف:

الفاك�س:

البريد الإلكتروني:

عنوان اإر�شال الفاتورة

ال�شم:

الهاتف:

العنوان:

المدينة:

البلد:

ر�شوم الت�شجيل

- ر�شم الت�شجيل لل�شخ�س الواحد 1500 دولر اأميركي

-ر�شم الت�شجيل للأكاديميين والطلب 250 دولراً اأميركيًا لل�شخ�س الواحد

- لأع�شاء المنتدى العربي للبيئة والتنمية، يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني

  للمنتدى www.afedonline.org للح�شول على التعرفة الخا�شة

ملحظة: ر�صم الت�صجيل ي�صمل ح�صور جميع الجل�صات، الح�صول على التقارير

والمن�صورات وجميع المواد المتعّلقة بالموؤتمر، الوجبات الخفيفة خالل اال�صتراحات

والع�صاء الر�صمي. ال ي�صمل ر�صم الت�صجيل م�صاريف ال�صفر واالإقامة.

طريقة الدفع: التحويل على ح�شاب المنتدى:

اأو بوا�صطة �صيك م�صرفي باإ�صم المنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأو بوا�صطة بطاقة االئتمان

الرجاء الإ�شارة اإلى AFED Conference عند اإجراء الحجز

فندق �شنترو / روتانا ال�شارقة

منطقة مطار ال�صارقة الدولي والجامعة االأميركية

CENTRO SHARJAH
Mr. Ankit Sharma
Tel: 971-6-5088000  •  Fax: 971-6-5088111 
E-mail: res.centrosharjah@rotana.com
www.rotana.com
Minimum rate: USD 85

فندق هيلتون ال�شارقة

و�صط المدينة

HILTON SHARJAH HOTEL
Mr. Daniel Mailoa
Tel: 971-6-5192222 •  Fax: 971-6-5192043
E-mail: daniel.mailoa@hilton.com
www.sharjah.hilton.com
Minimum rate: USD 170

Special conference rates are valid for reservations until 5 October 
2013, subject to availability. Rates include breakfast and free internet.
For reservations: reference to AFED Conference
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بقلم عبدالرحمن عبداهلل العوضي

محمود يوسف عبدالرحيم
أُفول نجم ساطع للبيئة في الكويت

تويف الدكتور 

حممود يو�سف 

عبدالرحيم يف متوز 

)يوليو( 2013 وهو 

يف طريقه اإىل عمله 

يف موؤ�س�سة الكويت 

للتقدم العلمي، حيث 

�سدمت �سيارة م�سرعة 

�سيارته من اخللف، 

ما اأدى اإىل ا�ستعالها 

واحرتاقه داخلها. 

كان املدير واملمثل 

الإقليمي لربنامج 

الأمم املتحدة للبيئة 

يف غرب اآ�سيا، قبل 

اأن يتوىل اإدارة البيئة 

يف موؤ�س�سة الكويت 

للتقدم العلمي

جنمًا  عبدالرحيم  يو�سف  حممود  الدكتور  املرحوم  كان 

نذروا  الذين  القالئل  من  وكان  الكويت،  يف  �ساطعًا  بيئيًا 

�سدفة  معه  اللقاء  وكان  عرفته.  يوم  اأول  منذ  للعلم  حياتهم 

وذلك  للعلوم  مدر�سًا  ب�سفته  الطلبة  من  وفد  مع  جاء  حيث 

�سعار  وكان  لل�سحة،  وزيرًا  عندها  وكنت   ،1976/4/7 يوم 

تختار  حيث  والتعليم«،  »البيئة  هو  العام  لذلك  ال�سحة  يوم 

ح�سب  العاملي،  ال�سحة  ليوم  مو�سوعًا  عام  كل  ال�سحة  وزارة 

تو�سيات منظمة ال�سحة العاملية.

وقابلت  ال�سحة.  وزير  زيارة  الطلبة  برنامج  �سمن  كان 

املو�سوع  من  متمكنًا  ووجدته  يو�سف،  حممود  الدكتور 

ومتحم�سًا ب�سورة عجيبة. ف�ساألته عن وظيفته، فرد علي باأنه 

مدر�س علوم ومهتم بالبيئة.

�ساألته عن رغبته يف النتقال اإىل وزارة ال�سحة، لأننا كنا 

ووعدين  قلياًل  فرتدد  البيئة.  ل�سحة  ق�سم  اإن�ساء  يف  بداأنا  قد 

يف  وجاءين  قرار.  من  يتخذه  مبا  يومني  بعد  يزودين  باأن 

بعد  البيئة  �سحة  ق�سم  اإىل  النقل  على  موافقًا  املحدد  املوعد 

هذا  اأن�ساأت  قد  وكنت  كثريًا،  ففرحت  الرتبية.  وزارة  موافقة 

الق�سم اجلديد بناء على قرار من برنامج الأمم املتحدة للبيئة 

باأن تن�ساأ يف كل بلد هيئة اأو وزارة للبيئة، وطرحت املو�سوع 

يف  البيئة  موا�سيع  اأتوىل  باأن  فكلفني  الوزراء،  جمل�س  على 

الكويت حتى يتم اإن�ساء هيئة خا�سة بها.

يف ذلك الوقت مل يكن هناك اهتمام كبري بالبيئة، وكانت 

مفاهيم النا�س عنها اأنها نوع من الكماليات. جمعت الدكتور 

رحمهم  بينهم  من  وكان  الوزارة،  يف  العاملني  مع  حممود 

اللـه جميعًا �سخ�س كويتي ا�سمه ابراهيم هادي، كان خريج 

الدكتور  ا�سمه  م�سري  اأ�ستاذ  ي�ساعده  البيئة  �سحة  دبلوم 

يف  العاملني  الأطباء  اأح�سن  من  وهو  الد�سوقي  م�سطفى 

الأول.  الطراز  من  اخت�سا�سيًا  وكان  البيئة،  �سحة  جمال 

عمل  فريق  كونوا  اليهم  يو�سف  حممود  الدكتور  اإ�سافة  ومع 

متكاماًل للتعامل مع ق�سايا البيئة.

و�سعنا  ال�سحة،  وزارة  يف  البيئة  ق�سم  اكتمل  عندما 

والعمل  الكويت  يف  البيئية  الق�سايا  لر�سد  طموحًا  برناجمًا 

مرا�سد  له  وو�سعنا  البيئي،  التلوث  جمالت  اكت�ساف  على 

كمية  وقيا�س  البحرية  البيئة  لتلوث  ومرا�سد  اجلو  لتلوث 

هبوط الغبار على الأر�س ب�سفة يومية.

البيئي  الو�سع  عن  اأولية  �سورة  لدينا  اأ�سبحت  وهكذا 

نزداد  جعلنا  الذي  الأمر  الأوىل،  ال�سنة  خالل  الكويت  يف 

متفاهمًا  الفريق  وكان  الكويت.  يف  البيئة  بق�سايا  اهتمامًا 

البيئي  الو�سع  عن  ال�سهرية  التقارير  ويعد  العمل،  يف  وجادًا 

حممود  الدكتور  اجلاد  العمل  هذا  خلف  وكان  الكويت.  يف 

يو�سف عبدالرحيم، وال�سيد ابراهيم هادي، واكت�سفت فيهما 

عليه،   
ً
وبناء املعرفة.  وازدياد  للتعلم  وا�ستعدادًا  طيبة  بوادر 

كان  الذي  طلبه،  كمال  م�سطفى  الدكتور  لدى  لهم  �سعيت 

ي�سغل من�سب املدير التنفيذي لربنامج الأمم املتحدة للبيئة، 

واخرتنا لهما مراكز متميزة لهذا التخ�س�س.

وقد برز الدكتور حممود يو�سف عبدالرحيم يف اجلامعة، 

�سهادة  ونال  احلارة،  املناطق  يف  البيئة  يف  املاج�ستري  وانهى 

من  هذه  كانت  البحرية.  ال�سواحل  بيئة  جمال  يف  دكتوراه 

ميزته  التي  النافدة  وب�سريته  املتميز  وفكره  نبوغه  عالمات 

على زمالئه، وجاء اإلينا رحمه اللـه متميزًا ومتحم�سًا للعمل.

وكان هو الدافع القوي خلف الربامج البيئية يف الكويت، 

جمال  يف  ال�سباب  من  الكثري  تخ�س�س  اإىل  اأدى  الذي  الأمر 

جمال  يف  اخلليج  دول  اأح�سن  من  الكويت  واأ�سبحت  البيئة، 

الرجل  ذلك  ب�سبب  كان  البداع  وهذا  التميز  هذا  كل  البيئة. 

املخل�س الذي �سحى بحياته كلها من اأجل بيئة الكويت. ومل 

واملبدعني  املتميزين  الأ�سخا�س  من  كان  بل  بذلك،  يكتف 

الذين �سعوا اإىل ن�سر الثقافة البيئية يف دول جمل�س التعاون 

الكويتي  ال�سباب  ت�سجيع  يف  كبري  ف�سل  وله  اخلليجي. 

واخلليجي على التخ�س�س يف املجال البيئي، لأنه كان دائمًا 

النموذج املخل�س الذي حبب البيئة اإىل قلوب اجلميع.

الذي  يو�سف،  حممود  الدكتور  املرحوم  كان  هكذا  نعم، 

و�سغل  البيئة،  خلدمة  عامًا  اأربعني  مدى  على  حياته  كر�س 

املتحدة،  والأمم  والبحرين  الكويت  يف  املنا�سب  من  الكثري 

واأبدع فيها جميعًا ، وترك فيها جميعًا ر�سيدًا كبريًا من املحبة 

والإخال�س والعمل ال�سادق. وعلى رغم هذا الإبداع يف حياته 

ي�ستحق  وكان  بحقه،  الكويت  بتق�سري  اأ�سعر  كنت  وعمله، 

منا�سب اأف�سل من كثري ممن �سغلوا هذه املنا�سب. وهذا هو 

ال�سيء الوحيد الذي كنت اأ�سعر باأنه مهموم منه رحمه اللـه، 

لكنه مل يوؤثر على عطائه وابداعه.

بكل  البيئة  وخدم  الكويت  يف  �سطع  جنمًا  فقدنا  اإننا  حقًا 

ف�سيح  واأ�سكنك  هيثم،  اأبا  يا  اللـه  رحمك  واإخال�س.  متيز 

■ جناته، واألهمنا جميعًا ال�سرب وال�سلوان. 

العو�سي  عبدالرحمن  الدكتور 

للمنتدى  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 

)اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي 

للمنظمة  التنفيذي  واملدير 

البحرية  البيئة  حلماية  الإقليمية 

)رومبي(.

تأبين
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بعد ثورة الياسمين
أي سياحة يف تونس؟

علي ياحي )تون�س(

يف  جنحت  التي  العربي«  »الربيع  دول  ت�سهد 

امل�ستبدة،  الأنظمة  واأ�سقطت  ال�سعبية  ثوراتها 

اعتربها  كبرية  توترات  وليبيا،  وم�سر  تون�س  يف  ممثلة 

البع�س طبيعية نظرًا اىل تراكمات الأنظمة ال�سابقة، واعترب 

اآخرون اأنها تندرج �سمن النتقال الدميوقراطي الذي ي�سبق 

ال�ستقرار املنتظر. لكن بني هذا وذاك تبقى اقت�سادات هذه 

من  اهتزت  مبداخيل  منها  كل  لرتباط  تراجع،  يف  الدول 

جراء ا�ستمرار حالت عدم ال�ستقرار.

اىل  وال�سباقة  العربي،  الربيع  دول  اإحدى  هي  تون�س 

اإعالن الثورة �سد ال�ستبداد. وهي تعرف حراكًا على جميع 

تراجع  يف  وت�سبب  التنمية  تعطيل  اىل  اأدى  امل�ستويات 

يف  عليها  تراهن  التي  الركائز  اأهم  ومن  البالد.  مداخيل 

اقت�سادها قطاع ال�سياحة املرتبط جيدًا بالبيئة والتنمية.

درجة  اإىل  ينده�س  الثورة  بعد  »اخل�سراء«  تون�س  زائر 

الرتباك مما اآلت اإليه حالها، ول �سيما الذين يعرفونها قبل 

الفو�سى وانت�سار  الثاين )يناير( 2011. فم�ساهد  14 كانون 

النفايات تثري النتباه ب�سكل لفت.

�سارع احلبيب بورقيبة، القلب الناب�س للعا�سمة تون�س، 

وهدوئه  لنظافته  التون�سيني  مفخرة  قريب  وقت  اىل  كان 

خ�سو�سًا  اجلميع،  نفور  م�سدر  فبات  وجماله،  واأمنه 

على  يح�سبون  باتوا  حتى  عددهم  انخف�س  الذين  ال�سياح 

خمتلف  من  بهم  يعج  ال�سارع  هذا  كان  بعدما  اليد،  اأ�سابع 

التي  احلمامات،  منطقة  على  ذلك  وين�سحب  اجلن�سيات. 

وكذلك  �سواطئها،  لروعة  ال�سياح  ا�ستقطاب  نقطة  كانت 

بالإبل  ت�ستهر  التي  اجلنوب  و�سحارى  وطربقة  القريوان 

واملناظر اخلالبة وتقاليد �سكان املنطقة �سيفًا و�ستاء.

األرقام تحكي
تك�سف اإح�ساءات ر�سمية قدمها الديوان الوطني لل�سياحة 

ال�سياح  عدد  تراجع  عن  والتنمية«  »البيئة  اإىل  التون�سية 

الأجانب باأكرث من 50 يف املئة، مقارنة مبا كان قبل الثورة. 

تون�س  كانت  الثورة،  �سبقت  التي  الثالثة  الأعوام  فخالل 

ليرتاجع  �سنويًا،  �سائح  ماليني  �سبعة  يقارب  ما  ت�ستقبل 

توافد ال�سياح اإىل ثالثة ماليني يف ال�سنة الأوىل من الثورة. 

 50 بنحو  ال�سياحي  القطاع  يف  الأجنبي  ال�ستثمار  وتراجع 

احلكومية  وال�سلطات  املعنيني  دفع  الذي  الأمر  املئة،  يف 
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�سباقات اجلمال و �سفاري 

ال�سحراء من اجلواذب 

ال�سياحية يف تون�س

انخفضت أعداد السياح يف 
تونس من 7 ماليين سنويًا 

قبل الثورة إلى 3 ماليين 
بسبب الفوضى وغياب 
األمن، وبات استقطاب 

السياح الخليجيين أولوية 
يف املرحلة املقبلة

يف  ال�سياحي  القطاع  اأن  باعتبار  اخلطر،  ناقو�س  دق  اىل 

املحلي  الناجت  من  املئة  يف  �سبعة  من  باأكرث  ي�ساهم  تون�س 

الديوان  واأرجع  عمل.  فر�سة  األف   400 ويوفر  الإجمايل، 

اأ�سباب الرتاجع اإىل انت�سار العنف والت�سيب وغياب الأمن 

الرئي�س  بنظام  اأطاحت  التي  اليا�سمني«،  »ثورة  بعد 

ال�سابق زين العابدين بن علي، م�سريًا اإىل اأن تون�س كانت 

يف  ال�سياحة  ح�سة  من  املئة  يف   15 نحو  على  ت�ستحوذ 

اأفريقيا.

وعدد  املئة  يف   3.1 بن�سبة  ال�سياحة  اإيرادات  وتراجعت 

 ،2013 من  الأول  الربع  خالل  املئة  يف   5 بن�سبة  ال�سياح 

اليرادات  وبلغت  املا�سي.  العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة 

خالل هذه الفرتة 645 مليون دينار )390 مليون دولر(.

وقال حممد بو�سفاري، وهو �ساحب وكالة �سياحية يف 

اإن احلجوزات ال�سياحية تراجعت هذه  منطقة احلمامات، 

ال�سنة بنحو 25 يف املئة، ومعظمها ل�سياح من فرن�سا واأملانيا 

واإيطاليا ورو�سيا، م�سريًا اإىل اأن غالبية احلجوزات حتولت 

اإىل املغرب.

واأكد روين الطرابل�سي، مدير عام وكالة ال�سفر »رويال 

ويف  التون�سية  الوجهة  يف  املتخ�س�سة  ترافل«  فور�ست 

النفتاح  �سيا�سة  اأن  جربة،  يف  »الغريبة«  معبد  اىل  احلج 

يف  التون�سية  الوجهة  اإىل  املفقودة  املكانة  لإعادة  �سرورية 

ال�سياحي  التدفق  اإعادة  اأن  اىل  واأ�سار  الدولية.  ال�سوق 

الأمنية  امل�ستويات  على  ال�ستقرار  حتقيق  يتطلب 

الت�سويق،  يف  كبرية  وجهودًا  وال�سيا�سية،  والجتماعية 

معتربًا اأن �سنة 2013 �ستكون حا�سمة لل�سياحة التون�سية، 

لأن تون�س ل تتحمل �سنة ثالثة �سلبية �سياحيًا.

�سياحية،  رحالت  منظمة  وهي  بحري،  اأ�سماء  ودعت 

اإىل فتح اأ�سواق جديدة لتنويع م�سادر الإيرادات ال�سياحية 

الأوروبيني،  ال�سياح  على  املفرط  العتماد  و�سعية  وجتاوز 

خ�سو�سًا الفرن�سيني، الذين ي�سكلون اليوم اأكرث من 80 يف 

املئة من ال�سياح الوافدين اإىل تون�س.

ال�سياحة  ديوان  يف  العربية  الأ�سواق  مدير  ويرى 

هو  اخلليجي  ال�سائح  اأن  دخيل  بن  �سالح  التون�سية 

�ساركت  تون�س  اأن  مو�سحًا  املقبلة،  الفرتة  يف  امل�ستهدف 

للعام الثاين على التوايل يف معر�س الريا�س الدويل لل�سفر 

وال�سياحة، بهدف دعم �سورتها �سياحيًا يف بلدان اخلليج 

والرفع من ح�ستها يف هذه ال�سوق، اإذ ميثل اخلليجيون 1 

يف املئة فقط من ال�سياح القادمني اإىل تون�س.

يف  ال�سياحة  وزير  يرف�س  املرير،  الواقع  رغم  على 

قطاع  و�سف  قمرة  جمال  املوقتة  التون�سية  احلكومة 

مبالغ  الو�سف  هذا  اإن  وقال  »يحت�سر«.  باأنه  ال�سياحة 

خالل  �سائح  مليوين  نحو  فقدت  تون�س  باأن  معرتفًا  فيه، 

العام 2011، »لكننا متكنا من ا�ستعادة مليون �سائح خالل 

2012، ون�ستهدف الو�سول اإىل امل�ستوى ال�سابق وهو �سبعة 

ماليني خالل هذه ال�سنة«.

السياحة البيئية هي المتضرر األكبر
اإىل  اليومى  العمل  ن�سق  من  املرء  تخرج  البيئية  ال�سياحة 

تكون  وقد  الطبيعة.  يف  وال�ستمتاع  وال�ستجمام  الراحة 

يف اأب�سط �سورها رحلة اإىل الرب، اأو ارتياد ال�سحراء للتمتع 

واملناطق  ال�ساحلية  املدن  زيارة  اأو  و�سكينتها،  بجمالها 

ال�سيد  اأو  للنزهة  البحر،  فى  �سياحة  تكون  وقد  اجلبلية. 

اأعماقه من كائنات  اأو الغو�س للك�سف عما يف  اأو ال�سباحة 

بحرية فريدة و�سعاب مرجانية نادرة. اإنها �سفر اإىل مناطق 

طبيعية مل يلحق بها التلوث ومل يتعر�س توازنها الطبيعي 

وحيواناتها  ونباتاتها  مبناظرها  لال�ستمتاع  اخللل،  اإىل 

الربية وح�ساراتها.

وقد عملت تون�س على اإدراج هذا املفهوم اجلديد �سمن 

اأنها تزخر بتنوع املواقع  ا�سرتاجتيتها ال�سياحية، خ�سو�سًا 

جذب  نقطة  منها  جعلت  التى  البيئية  واملكونات  الطبيعية 

خا�سة  الأمن  وغياب  الو�سع  ا�ستقرار  عدم  لكن  رئي�سية. 

اأمرًا  ال�سحارى  اأو  الغابات  اأو  اجلبال  اإىل  التوجه  من  جعل 

كلي  �سبه  غياب  اىل  اأدى  ما  اخلطورة،  من  جانب  على 

■ لل�سياحة البيئية يف تون�س. 
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ليلى اسكندر
من حي الزبالين 
إلى وزارة البيئة

»أحلم بمصر 
خالية من التلوث«

حاورتها غادة زين العابدين

يف البداية، ما رأيك يف حجم تمثيل املرأة 
يف الحكومة الجديدة؟

 36 اأ�سل  من  ن�ساء  ثالث  الإطالق:  على  كافيًا  لي�س  العدد 

وميكنها  اأكرب،  بن�سبة  متثيلها  ت�ستحق  امل�سرية  املراأة  وزيرًا. 

عدد  زيادة  اأمتنى  جمال.  كل  يف  حقيقيًا  جناحًا  حتقق  اأن 

الن�ساء يف الوزارة املقبلة.

املعروف أن فترة هذه الحكومة محدودة، 
تنتهي باختيار رئيس جديد للبالد. فما 

هي امللفات البيئية التي سيتم إعطاؤها 
األولوية خالل هذه الفترة؟

هناك تكليف وا�سح من رئي�س احلكومة باأنها لي�ست حكومة 

الأوىل  ومهمتها  انتقالية،  حكومة  هي  بل  اأعمال،  ت�سيري 

التخطيط ملا بعد املرحلة النتقالية. �سوف نعمل على حتديد 

جديدة  خطة  لو�سع  وامل�سوؤوليات  والخت�سا�سات  املهام 

الق�سايا  لأبرز  القومي  امل�ستوى  على  حوار  وفتح  للبيئة، 

البيئية مثل الطاقة والحتبا�س احلراري والتلوث وغريها.

ما امللف الذي تبدأين به خطة عملك؟
املجال  وهو  ال�سلبة،  املخلفات  تدوير  اإعادة  مبنظومة  �ساأبداأ 

التطوعي.  عملي  خالل  من  حقيقيًا  جناحًا  فيه  حققت  الذي 

درا�سة  على  وركزت  التدوير،  اإعادة  اقت�ساديات  در�ست  فقد 

اأحوال جامعي القمامة وم�ساكلهم القت�سادية والجتماعية. 

كثريًا  �ساهمت  احلي  لأهايل  م�ساريع  وتنفيذ  بت�سميم  وقمنا 

هو  باملراأة  خا�س  م�سروع  بينها  ومن  اأو�ساعهم،  حت�سني  يف 

برنامج  و�سع  مت  حيث  للن�سيج،  اليدوي«  النول  »م�سروع 

العمل التطوعي كان طريقها الى كرسي 
الوزارة، بعدما أمضت 15 عامًا من عمرها يف 
تعليم أهالي حي الزبالين يف منطقة جبل 

املقطم يف القاهرة.

تعاي�ست الدكتورة ليلى را�سد ا�سكندر مع ظروف الزبالني 

االجتماعية والبيئية ال�سعبة، و�ساعدتهم يف اإقامة م�ساريع حرفية 

ب�سيطة. فتم منحها جائزة املنتدى االقت�سادي العاملي يف دافو�س 

للإبداع االجتماعي، تقديراً الأعمالها التطوعية يف جمال التنمية 

االجتماعية واالقت�سادية.

وزيرة البيئة يف احلكومة امل�سرية اجلديدة، واإحدى ثلث ن�ساء 

�سمتهن الوزارة. ح�سلت على بكالوريو�س يف االقت�ساد والعلوم 

ال�سيا�سية من جامعة القاهرة، ثم تزوجت وهاجرت مع زوجها 

اىل الواليات املتحدة عام 1968 حيث ا�ستقرت يف والية كاليفورنيا، 

وح�سلت على �سهادة يف تطوير التعليم الدويل من جامعة بريكلي، 

وعملت يف ميدان التدري�س.

وبعد ع�سر �سنوات يف الواليات املتحدة، عملت ملدة �سنة ون�سف 

�سنة يف ال�سندوق ال�سناعي ال�سعودي، عادت بعدها اإىل م�سر. هناك، 

قررت اأن تنقل خربتها اإىل حي الزبالني، اأحد اأفقر االأحياء امل�سرية. 

ومن خلل العمل التطوعي على مدى 15 عامًا، اأ�س�ست �سركة خا�سة 

 ،)CID( »هي »موؤ�س�سة التنمية املجتمعية واملوؤ�س�سية لل�ست�سارات

التي تعمل على حمو اأمية اأهل احلي وتنميتهم اجتماعيًا واقت�ساديًا، 

من خلل امل�ساريع واحلرف الب�سيطة التي ت�سع لها برناجمًا ومنهج 

عمل. وقد تبنت ال�سركة اإن�ساء ور�س �سغرية ومتو�سطة يف جمال 

اإعادة تدوير املخلفات يف حي الزبالني، تقوم بتوريد املخلفات املفروزة 

اإىل نحو 60 م�سنعًا يف اأنحاء البلد الإعادة ت�سنيعها.

»البيئة والتنمية« اأجرت  يف القاهـرة حواراً مع وزيرة البيئة امل�سرية 

الدكتورة ليلى را�سد ا�سكندر.
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لتعليم فتيات احلي كيفية العمل على النول واأ�سول احل�ساب 

البال�ستيك  لتدوير  م�ساريع  وثمة  وال�سراء.  البيع  يتم  وكيف 

وخملفات اأخرى.

كيف تقومين بتحويل التجربة من مشروع 
صغير داخل حي الزبالين الى منظومة 

قومية ىلع مستوى مصر؟
ل  التنمية  اأن  التطوعي  العمل  يف  جتربتي  من  تعلمت  اأوًل، 

ومراعاة  وتعليمه  الإن�سان  تنمية  دون  من  تتحقق  اأن  ميكن 

البيئة التي يعي�س فيها. ومن هذا املنطلق �ساأقوم بتنفيذ خطة 

العمل يف الوزارة، التي �سرتكز على الهتمام مبحاور التنمية 

امل�ستدامة وهي الأر�س وكرامة الن�سان واجلانب القت�سادي.

ثانيًا، منظومة تدوير القمامة ميكن اأن حتقق نتائج فعالة، اإذ 

ي�سل حجم املخلفات ال�سلبة التي تخرج من منازلنا يف م�سر 

األف   14 يوميًا  تنتج  وحدها  فالقاهرة  �سخمة.  معدلت  اىل 

ميكن  الزبالون  يجمعها  التي  املخلفات  من  املئة  يف  و80  طن، 

اإعادة تدويرها. ومن هنا �سيتم الرتكيز على تاأ�سي�س �سركات 

داخل  فرزها  بعد  املنازل  من  املخلفات  بجمع  تقوم  �سغرية 

ال�سماد،  م�سانع  اإىل  الع�سوية  املخلفات  نوجه  بحيث  املنزل، 

اإىل  نر�سلها  ثم  والكب�س  للتجهيز  ال�سلبة  املخلفات  ونوجه 

م�سانع كربى لإعادة تدويرها. وهذا الأمر يتطلب رفع الوعي 

املنازل  داخل  يتم  اأن  يجب  املخلفات  ف�سل  لأن  اجلماهريي، 

الوزارة حمالت  واملن�ساآت قبل عملية جمعها. ولذلك �ستتبنى 

وا�سعة للتوعية لكي ن�سمن م�ساركة املواطن وجناح املنظومة.

لكن هذه التجربة بدأت منذ سنوات
ولم تكتمل.

اإىل  املخلفات  بتوريد  تقوم  حملي  م�سنع   1500 بالفعل  لدينا 

امل�سانع الكبرية، لكن هذا العدد غري كاف على الإطالق. كما 

م�ساكل  تواجهه  وبالتايل  مرخ�س،  غري  اأهلي  قطاع  هذا  اأن 

م�سانع  من  اأكرب  عدد  لإن�ساء  الأولوية  �ساأعطي  عديدة. 

كما  م�سنع.  اآلف  خم�سة  اإىل  الأقل  على  نحتاج  اإذ  التدوير، 

لكي  امل�سانع  هذه  ترخي�س  اأمام  العقبات  بت�سهيل  �ساأهتم 

ن�سمن اأن تكون اآمنة �سناعيًا وبيئيًا. و�سيتم العمل بالتعاون 

مع وزارة التنمية املحلية، التي �ستلعب دورًا كبريًا يف تنظيم 

عقود ال�سركات وتق�سيم الأحياء وتخ�سي�س حمطات و�سيطة 

ملخلفات ال�سماد.

أي أهداف يمكن أن تتحقق من تطبيق 
هذه املنظومة؟

اأهداف عديدة، اأهمها احلفاظ على ال�سحة العامة، وامل�ساهمة 

لل�سباب.  وظائف  توفري  خالل  من  البطالة  م�سكلة  حل  يف 

فكل طن من املخلفات ميكن اأن يوفر 7 فر�س عمل، كما توؤكد 

حتقيق  اأي�سًا  الأهداف  اأهم  ومن  بها.  قمت  التي  الدرا�سات 

�سيرتتب  الذي  املادي  العائد  خالل  من  القت�سادية  التنمية 

على اإعادة تدوير املخلفات.

ما هي امللفات األخرى التي تضعينها ىلع 
قائمة أولويات خطة الوزارة؟

حممية  ثالثني  ت�سم  فم�سر  الطبيعية،  املحميات  ملف 

تلقى  ل  لالأ�سف  لكنها  بثمن،  تقدر  ل  ثروة  وهي  طبيعية، 

اأو  �سياحيًا  ا�ستغاللها  يتم  ول  الكايف،  الدعم  اأو  الهتمام 

بدرا�سة  اأقوم  الآن  واأنا  ت�ستحقها.  التي  بال�سورة  لها  الرتويج 

خطة  لو�سع  متهيدًا  الكاملة  املعلومات  وجمع  امللف  هذا 

التي  القوانني  ودرا�سة  املحميات  هذه  لتطوير  متكاملة 

التي  الق�سايا  ومن  القوانني.  هذه  تنفيذ  و�سمان  تنظمها 

واأثر  والبحريات  النيل  مياه  تلوث  اأي�سًا  الأولوية  لها  �ستكون 

ذلك على �سحة الإن�سان امل�سري.

هل ملف التغيرات املناخية وتأثيرها ىلع 
مصر من األولويات؟

والدرا�سة  الهتمام  من  حقه  ياأخذ  مل  امللف  هذا  لالأ�سف، 

من  اأي�سًا  �سيكون  وهو  خطورته.  رغم  على  وال�ستعدادات 

للتغريات  بالطبع،  بدرا�ستها.  �ساأقوم  التي  امللفات  بني 

ان�سغال  لكن  م�سر،  على  كثرية  �سلبية  تاأثريات  املناخية 

على  كثريًا  اأثر  الأخرية  الفرتة  يف  ال�ساخنة  بالق�سايا  بالدنا 

اهتمامها بهذه الق�سية وا�ستعدادها ملواجهتها.

ما رؤيتك لحال املرأة املصرية؟
املراأة امل�سرية تكدح طوال الوقت. فاملجتمع يلقي عليها باأعباء 

اإىل  بالإ�سافة  العمل،  ويف  البيت  يف  �سخمة  وم�سوؤوليات 

اأن  علينا  يجب  الإمكانيات.  و�سعف  والفقر  احلياة  �سعوبة 

نراعي كل هذه الظروف عند و�سع م�ساريع التنمية.

ما هي أحالمك كوزيرة للبيئة يف مصر من 
األولويات؟

والهواء  املاء  تلوث  مظاهر  كل  تختفي  اأن  الكبري  حلمي 

الإ�سابة  معدل  وارتفاع  البيئة  تدهور  اإىل  اأدت  التي  والغذاء 

تغيري  يف  ننجح  واأن  البيئي،  بالوعي  نرتقي  واأن  بالأمرا�س، 

الجتاه اخلاطئ الذي كان يرى اأن الهتمام بالبيئة ميكن اأن 

فاحلقيقة  ال�سناعية.  التنمية  خا�سة  التنمية،  عجلة  يعرقل 

اأن البيئة ال�سحية هي قلب التنمية امل�ستدامة التي تقوم، كما 

التنمية  والقت�ساد.  الإن�سان  وكرامة  الأر�س  على  ذكرت، 

الب�سر  حقوق  جتاهل  ظل  يف  تتحقق  اأن  ميكن  ل  احلقيقية 

وظروف حياتهم ومعي�ستهم.

ماذا عن هواياتك؟
اأحب الريا�سة واأمار�س ال�سباحة، كما اأحب القراءة واملو�سيقى 

واأعزف على البيانو.

الوزيرة ليلى ا�سكندر 

يف جولة على حي الزبالني 

يف املقطم
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حكاية عنجر
بلدة لبنانية خضراء

بناها األرمن يف الصحراء

بوغو�س غوكا�سيان )عنجر(

بداأت ق�سة بلدة عنجر يف اأيلول )�سبتمرب( 1939، 

الأر�س  تلك  اإىل  الفرن�سي  النتداب  ا�ستقدم  عندما 

يف البقاع اللبناين 1205 عائالت ت�سم 5125 لجئًا اأرمنيًا. وقد 

مت نقلهم من �ست قرى يف منطقة جبل مو�سى، على بعد 18 

املتو�سط،  البحر  �ساحل  على  اأنطاكية  مدينة  غرب  كيلومرتًا 

�سورية  من  فرن�سا  اقتطعته  ــذي  ال ا�سكندرون  ــواء  ل يف 

و»اأهدته« اىل تركيا مبوجب اتفاق بني حكومتي البلدين.

عار�س �سكان القرى ال�ست ذاك التفاق، ورف�سوا العي�س 

حتت احلكم الرتكي، وطلبوا من الإدارة الفرن�سية نقلهم اىل 

على  الفرن�سيون  فوافق  لبنان.  اىل  اأو  �سورية  يف  اآخر  مكان 

توطينهم يف لبنان، الذي كان حتت النتداب الفرن�سي اأي�سًا.

بيه  ر�سدي  مالكها  من  اأر�س  قطعة  الفرن�سيون  ا�سرتى 

الأو�سط،  البقاع  منطقة  عن  ال�سابق  الرتكي  امل�سوؤول  فهمي، 

الأرمن  بع�س  و�ساهم  فرن�سي.  فرنك  مليون   8.2 مقابل  يف 

توقيع  ومت  ــس.  الأر� قطعة  ثمن  من  ق�سم  دفع  يف  الأثرياء 
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كانت بلدة عنجر اللبنانية الواقعة يف شرق 

سهل البقاع مكانًا قاحالً غير صالح للسكنى، 

عندما استقدم االنتداب الفرنسي إليها 5125 

الجئًا أرمنيًا من لواء اسكندرون عام 1939 بعد 

ضمه إلى تركيا. لكن سواعد ثالثة أجيال من 

سكانها أحالت تلك األراضي شبه الصحراوية إلى 

جنة خضراء خالل 74 عامًا من العمل الجاد

الأر�س  جلت  و�سُ  ،1939 اأيلول )�سبتمرب(   9 يف  البيع  اتفاقية 

ر�سميًا، واأقيمت عليها عنجر.

عنجر احلالية بلدة فريدة يف لبنان، �سيدت وفق تخطيط 

مميز. تبدو من اجلو �سبيهة بن�سر مع تنا�سق مثايل. ولكن 

يف العام 1939، كان موقعها اأر�سًا قاحلة لي�س فيها اإل �سجرة 

تني واحدة، بح�سب بوغو�س جان�سزيان )91 عامًا( وهو من 

رجال الرعيل الأول يف عنجر.

يف  جــدًا  �ساقًا  كان  هناك  العي�س  اإن  جان�سزيان  يقول 

�سبه  اأر�سًا  لل�سكنى،  �سالح  غري  مكانًا  عنجر  »كانت  البداية: 

الأ�سجار.  من  وخالية  وال�سخور  بالأ�سواك  مليئة  �سحراوية 

»جنة«  يف  املعتدل  للمناخ  مغايرة  اجلديدة  البيئة  وكانت 

جبل مو�سى التي عا�س فيها الالجئون. و�سكلت امل�ستنقعات 

بوؤرًا  الليطاين،  نهر  يرفد  الذي  الغزيل،  نهر  �سفاف  على 

الالجئني  بني  املالريا  مر�س  ن�سر  الذي  البعو�س  لتكاثر 

موديًا بحياة الكثريين. وكان املكان خاليًا من اأي ماأوى، ومن 

والغذاء  ال�سحي  ال�سرف  ومرافق  الوقود  وحطب  ال�سرب  ماء 

الكايف. وكان الفقر حاًل �سائدة«.

توزيع األراضي واستصالحها
طريق  على  وتقع  البحر.  �سطح  عن  مرت   900 عنجر  تعلو 

بريوت.  من  كيلومرتًا   50 بعد  على  الدولية،  دم�سق  بريوت 

وتبلغ م�ساحتها الجمالية 1800 هكتار، منها 92 هكتارًا بنيت 

عليها البلدة و1102 هكتار من الأرا�سي الزراعية )750 هكتارًا 

يرويها نهر الغزيل و352 هكتارًا ترويها الأمطار(. اأما امل�ساحة 

ومنحدرات  م�ستنقعات  على  ت�ستمل  م�ساعات  فهي  املتبقية 

جبلية ومراع.

وتتكون عنجر من ثالث مناطق جغرافية: منطقة و�سطى 

الأرا�سي  فيها  تنت�سر  �سفلى  ومنطقة  البلدة،  عليها  اأقيمت 

ت�سودها  عليا  ومنطقة  الغزيل،  نهر  يجري  حيث  الزراعية 

املنحدرات اجلبلية.

يف  عنجر  من  راهبة  وهي  كاباغيان،  لورن�سيا  وتــروي 

خمطط  و�سعت  الفرن�سية  الإدارة  اأن  العمر،  من  الت�سعني 

البلدة وبنت البيوت التي ي�سم كل منها غرفة واحدة مب�ساحة 

18 مرتًا مربعًا، ووزعتها عام 1941 على العائالت التي كانت 

ونظمت  الزراعية،  الأرا�سي  وزعت  كما  خيم.  يف  تعي�س 

برناجمًا  واأدارت  ال�سرب،  مياه  واأمنت  الزراعية،  الن�ساطات 

منظر عام لبلدة عنجر 

واأرا�سيها الزراعية
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معي�سة  عالوات  �سنة  ون�سف  �سنة  طوال  ودفعت  �سحيًا، 

يومية ترتاوح بني 5 و10 قرو�س للفرد، ما يكفي ل�سراء املواد 

الغذائية الأ�سا�سية.

وت�سيف كاباغيان: »تاأخرت هذه الجنازات كثريًا ب�سبب 

ندرة مواد البناء والظروف التي اأملتها احلرب العاملية الثانية 

هذه  يف  الفرن�سيني  امل�سوؤولني  خربة  وانعدام  التمويل  وقلة 

الأمور، ما اأوقع الالجئني يف بوؤ�س �سديد«.

ح�سلت كل عائلة على قطعة اأر�س م�ساحتها هكتار واحد، 

وخالل  املطر.  يرويه  املتبقي  والثلث  النهر  مياه  ترويه  ثلثاها 

ال�سنني الع�سر الأوىل زرع ال�سكان احلبوب والبقول واخل�سر 

ل�سمان غذائهم، ثم �سرعوا تدريجيًا يف غر�س الأ�سجار.

�ساقة  مهمة  امل�ستنقعية  ــي  ــس الأرا� ا�ست�سالح  �سكل 

عميقة  ت�سريف  خنادق  حفر  اإىل  ا�سطروا  فقد  للمزارعني. 

الأرا�ــســي  يف  املياه  من�سوب  لتخفي�س  اأرا�سيهم  حــول 

املنخف�سة قرب النهر وجعلها مالئمة لزراعة الأ�سجار املثمرة.

يقول  املالريا.  ملكافحة  اأي�سًا  �سروريًا  اخلنادق  حفر  كان 

برنامج  تنفيذ  بداأ   1942 )يوليو(  متوز  »يف  جان�سزيان: 

جتفيف امل�ستنقعات، مما �ساعد كثريًا يف تقلي�س رقعة تكاثر 

البعو�س وتخفي�س اأعداده. فقد حفر املزارعون يدويًا خنادق 

ما  املياه،  لت�سريف  كيلومرت  مئة  على  الإجمايل  طولها  يزيد 

اأتاح ا�ست�سالح 250 هكتارًا من الأرا�سي التي اأ�سبحت �ساحلة 

الأقل،  على  �سنتيمرتًا   60 اخلنادق  عر�س  وكان  للزراعة«. 

وعمقها بني 70 و100 �سنتيمرت.

كيلومرتًا،   90 طولها  بلغ  للري  مك�سوفة  قنوات  �سق  ومت 

لإي�سال املياه اىل املزارع. ويقول ليفون �سم�سيان )89 عامًا( 

اإن هذه الإجراءات، مع ا�ستعمال املواد الكيميائية يف مكافحة 

البعو�س طوال ثالث �سنوات، مكنت من الق�ساء على املالريا 

اأ�سيبوا  ال�سكان  »معظم  اأن  وي�سيف   .1945 العام  بحلول 

 1000 من  اأكرث  بحياة  اأودى  ما  ــرى،  اأخ واأمرا�س  باملالريا 

�سخ�س خالل ال�سنتني الأوليني«.

ب�ساتني الفاكهة واخل�سار

م�سدر رزق لأهايل عنجر
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جتدد  يحدث  ومل  الباّلن.  مثل  عنيدة  نباتات  اإل  فيها  تنمو 

املعزى  قطعان  رعي  ب�سبب  هناك  ال�سنديان  لأ�سجار  طبيعي 

البلدية  منعت  ال�سبعينات،  ومنذ  املنحدرات.  على  والأغنام 

عن  الجراء  هذا  واأ�سفر  املنحدرات،  هذه  اإىل  القطعان  دخول 

نتائج اإيجابية بعد 20 �سنة. فقد جتددت �سجريات ال�سنديان 

والزعرور، املتبقية من احلرج القدمي، ومنت حتى زاد ارتفاعها 

على مرتين، وغطت الأجزاء العليا من املنحدرات.

وانخرط الك�سافة وتالميذ املدار�س يف التحريج حمققني 

العام  ويف  واملتابعة.  التمويل  نق�س  ب�سبب  حمدودًا  جناحًا 

تهجير األرمن الى عنجر

اإجالء  بداأ   1939 )يوليو(  متوز   17 يف 

ال�سوري  ا�سكندرون  لواء  من  الأرمن 

برتكيا.  الفرن�سي  النتداب  اأحلقه  الذي 

 35 غادر  )يوليو(،  متوز   23 وحتى 

عربي  األف   20 من  واأكرث  اأرمني  األف 

 5125 فيهم  مبن  اللواء،  هذا  و�سرك�سي 

البقاء  رف�سوا  مو�سى  جبل  من  ن�سمة 

هذا  �سكان  وكان  الرتكي.  احلكم  حتت 

اأر�سهم  على  ب�سالم  يعي�سون  اجلبل 

ممعن  وقت  منذ  »جنة«  اعتربوها  التي 

قبل  �سنة   300 اىل  يعود  القدم،  يف 

امليالد.

الأرمن  نقل  الفرن�سي  النتداب  نظم 

عنجر.  اىل  مو�سى  جبل  من  واأمتعتهم 

يف  خميم  يف  يومًا   40 ملدة  مكثوا  وهم 

الالذقية  �سمال  ال�ساحلي  الب�سيط  راأ�س 

عنجر  موقع  لتهيئة  متهيدًا  �سورية،  يف 

الأرمن  عانى  املخيم  ذلك  يف  لبنان.  يف 

م�ساكل �سحية حادة، ب�سبب عدم كفاية 

مياه ال�سرب والطعام واملاأوى والتعر�س 

الأمرا�س  واأ�سابت  الأمطار.  ملياه 

�سديدة  فو�سى  م�سببة  اجلميع،  املعوية 

وانت�سارًا كا�سحًا للذباب.

راأ�س  من  رحلة  كل  ا�ستغرقت 

من  اأوًل،  يومني.  عنجر  اىل  الب�سيط 

بال�سفن،  طرابل�س  اىل  الب�سيط  راأ�س 

ثم بالقطار اىل رياق يف البقاع، وبعدها 

اىل  الأقدام  على  وم�سيًا  بال�ساحنات 

 5125 جمموعه  ما  نزل  حيث  عنجر، 

فردًا مع اأمتعتهم يف العراء.

حدائق وغابات يف القفر
�سم�سني  ونبع  الغزيل  نبع  ويوفر  املائية.  باملوارد  غنية  عنجر 

الطاقة  وزارة  ت�سخ  احلايل،  الوقت  ويف  وال�سرب.  الري  مياه 

يف  وقرية  بلدة  مئة  من  اأكرث  اإىل  النبعني  هذين  من  واملياه 

اإن�ساء  من  الأوليني  ال�سنتني  خالل  ولكن  البقاع.  حمافظة 

من  ال�سرب  مياه  ينقلون  والأطفال  الن�ساء  كانت  عنجر، 

خميم  عن  كيلومرت   1.5 نحو  يبعد  كان  الــذي  الغزيل  نبع 

مو�سم  يف  خ�سو�سًا  �ساقة،  املهمة  هذه  وكانت  الالجئني. 

الأمطار حني توحل الطرق وي�سود ال�سقيع.

املياه  النبع نقلت  اأواخر 1941، مت تركيب م�سخة عند  يف 

على  �سهل  وهذا  البلدة.  اأحياء  جميع  تخدم  �سبياًل   16 اىل 

يف  الأ�سجار  بع�س  زراعة  من  ومكنهم  املياه،  نقل  ال�سكان 

القرن الع�سرين، مت  اأوا�سط خم�سينات  حدائق بيوتهم. ويف 

�سهل  مما  بيت،  كل  اىل  املياه  اأو�سلت  اأنابيب  �سبكة  تركيب 

زراعة املزيد من الأ�سجار املثمرة واحلرجية يف احلدائق. ويف 

العام 1962، و�سلت الكهرباء اإىل البلدة.

جتري مياه الري من النبع الرئي�سي بفعل اجلاذبية، عرب 

فرعية  وقنوات  كيلومرتات  ثالثة  طولها  رئي�سية  ري  قنوات 

حفرها الأهايل. وت�سقي هذه القنوات جميع الأرا�سي املروية 

والأرا�سي املجاورة.

 40 اإىل  ي�سل  ما  فيها  ينمو  التي  حديقته  اليوم  بيت  ولكل 

البيوت  لبع�س  املجاورة  ال�سوارع  زوايا  وقرب  مثمرة.  �سجرة 

قطع اأر�س عامة �سجعت البلدية �سكان هذه البيوت على زرع 

اأ�سجار حرجية فيها. فا�ستجابوا، واأقاموا غابات م�سغرة على 

قامت  وبدورها،  بها.  العناية  وتولوا  و�سوروها،  القطع،  هذه 

البلدية بتحريج احلدائق العامة للبلدة وجوانب الطرق.

حلة   1975 العام  بحلول  عنجر  اكت�ست  لذلك،  ونتيجة 

خ�سراء. فتغري املنظر القدمي للبلدة الذي كان اأ�سبه مبقربة، 

اإليها  قدمت  واملثمرة،  احلرجية  بالأ�سجار  زاخرة  جنة  اىل 

غنى  فازداد  فيها،  وا�ستوطنت  اأخرى  برية  واأحياء  الطيور 

على  معتدًل  مناخًا  الأ�سجار  واأ�سفت  البيولوجي.  التنوع 

البلدة حيث انخف�ست �سدة الربودة واحلرارة.

بساتين الفاكهة
جيل  فقد  عندما  الزراعية  املنطقة  يف  الأ�سجار  زراعة  بداأت 

العام  ففي  مو�سى.  جبل  اىل  بالعودة  اأمله  القدمي  عنجر 

1949، زرع اأحد املواطنني اأول ب�ستان تفاح. وتبعه مزارعون 

يف  اأخرى  مثمرة  واأ�سجار  التفاح  زراعة  وانت�سرت  كثريون. 

عمت  حيث  ال�سبعينات  اأوا�سط  حتى  وتزايدت  ال�ستينات، 

معظم الأرا�سي الزراعية.

ُزرعت  ولكن  الرئي�سي،  التجاري  املح�سول  التفاح  �سكل 

اأ�سجار مثمرة اأخرى مثل  على طول اخلنادق يف كل حديقة 

ومنذ  والتوت.  والعنب  والدراق  والإجا�س  وامل�سم�س  اخلوخ 

1960 اأ�سبحت الفواكه تنتج بكميات جتارية، فبات املزارعون 

يك�سبون دخاًل كافيًا لإعالة اأ�سرهم.

النمو،  �سريعة  حرجية  اأ�سجارًا  اأي�سًا  البلدة  اأهل  وغر�س 

املحاذية  ب�ساتينهم  حدود  على  وال�سف�ساف،  احلور  مثل 

�سكلت  كما  البناء،  واأعمدة  الوقود  بحطب  فزودتهم  للطرق، 

الأ�سجار  ت�سذيب  ووفر  طبيعية.  واأ�سيجة  للرياح  م�سدات 

املثمرة م�سدرًا اآخر حلطب الوقود.

ل  عقود،  طوال  جــرداء  بقيت  اجلبلية  املنحدرات  لكن 

عا�س الالجئون الأرمن يف اخليم اأوًل ثم بنيت لهم بيوت من غرفة واحدة
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والزراعة  البيئة  وزارتي  مع  بالتعاون  البلدية  تولت   ،2005

يف  خ�سو�سًا  التحريج،  اإعــادة  ن�ساطات  دولية  ومنظمات 

اأكرث  زرع  يتم  احلني  ذلك  ومنذ  اجلبلية.  املنحدرات  �سفوح 

من 10 اآلف �سجرة متوطنة كل �سنة، مع ترتيبات ل�سقايتها 

جديد  م�سروع  بو�سر  ذلك،  واإىل  الأوليني.  ال�سنتني  خالل 

من  بدعم   ،2013 )يناير(  الثاين  كانون  يف  التحريج  لإعادة 

والأرا�سي  اجلبلية  املنحدرات  لتخ�سري  العاملي،  البيئة  مرفق 

البيولوجي.  تنوعها  وتعزيز  عنجر  يف  واخلا�سة  العامة 

ع�سرة  من  الأ�سجار  اآلف  �سنوات  ثالث  خالل  تزرع  و�سوف 

والزعرور،  وال�سنوبر  ال�سنديان  مثل  متوطنة  حرجية  اأنواع 

وخم�سة اأنواع من الأع�ساب الطبية مثل ال�سعرت والق�سعني.

�سكان  من  وهو  هفيتان،  ي�سايي  الزراعي  املهند�س  يقول 

باأيديهم  عنجر  �سكان  زرع  و2012   1949 عامي  »بني  عنجر: 

ن البيئة  700 األف �سجرة مثمرة وحرجية على الأقل«. هذا ح�سّ

املحلية واأوقف عملية الت�سحر وعك�س اجتاهها وجلب للمجتمع 

اأن  ويوؤمل  متنوعة.  اأخرى  وفوائد  واقت�سادية  اجتماعية  فوائد 

ُتزرع ال�سجرة املليون يف عنجر قبل ني�سان )اأبريل( 2015.

نموذج في التخطيط المدني
وحدائق  حرجية  اأ�سجار  من  فيها  مبا  احلالية،  عنجر  بلدة 

منظمة  و�سبكة  غنية  مائية  ومــوارد  نظيفة  وطرق  مثمرة 

ومدار�س  بلدية  ي�سم  ن�سط  حملي  وجمتمع  املياه  لتوزيع 

يف  يحتذى  مثاًل  اأ�سبحت  وعــائــالت،  اأهلية  وجمعيات 

جماورة  بلدات  وحتاول  البيئية.  والإدارة  املدين  التخطيط 

ا�ستن�ساخ اأمناط التنمية يف عنجر.

من  فعالة  مب�ساركة  الجنــازات  هذه  جميع  حتققت  لقد 

تطوير  يف  حم�سورة  احلكومة  م�ساهمة  وكانت  ال�سكان. 

�سبكة  وتركيب  الرئي�سية  الطرق  كتعبيد  التحتية،  البنية 

توزيع الكهرباء وتبطني قنوات الري باخلر�سانة.

الزراعة  تعد  مل  الثمانينات،  منذ  الزمن،  مرور  مع  ولكن 

حما�سيلهم  ت�سويق  �سعوبة  ب�سبب  عنجر،  �سكان  ت�ستهوي 

اقت�سادية  عائدات  حتقق  ل  التي  مزارعهم  م�ساحات  و�سغر 

ُجرب ال�سباب 
كافية. ونتيجة لذلك، انخف�س عدد املزارعني، واأ

يتمكنوا  كي  زراعية  غري  دائمة  عمل  فر�س  عن  البحث  على 

اىل  اأو  املدن  اىل  منهم  كثريون  وهاجر  اأ�سرهم.  اإعالة  من 

اخلارج بحثًا عن عمل.

الأ�سجار  زراعة  على  واظبوا  فقد  عنجر  يف  املقيمون  اأما 

كتقليد.  اأو  الرزق  لك�سب  كو�سيلة  �سواء  واحلرجية،  املثمرة 

بلدتهم  روؤيــة  يف  لرغبتهم  باحلدائق  كثريون  ويعتني 

واأرا�سيهم خ�سراء، كما كانت يف جبل مو�سى.

زائرو البلدة يف هذه الأيام ل ي�سدقون اأن كل هذا التطور 

احلقائق  لكن  حملية.  بجهود  �سنة   73 خالل  حتقق  والتغيري 

تلك  اأحالت  عنجر  �سكان  من  اأجيال  ثالثة  ف�سواعد  دامغة، 

■ ال�سحراء جنة خ�سراء. 

ثالثة اأجيال تعي�س يف 

عنجر: بوغو�س جن�سزيان 

وزوجته وابنه وحفيداه
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اكتشاف حديث
يف شمال اليمن
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بحيرات جافة، مجاري مياه 
عتيقة، أحواض رسوبية، 

أسماك متحجرة، بقايا أثار 
أقدام دينوصورات يف 

مسارات منتظمة. انها عناصر 
من تاريخ أحيائي متوحش 

وجميل، وعالم من األحافير 
النادرة التي ظلت مطمورة 

ملاليين السنين

ماجد التميمي )�صنعاء(   

ننطلق من �صمال �لعا�صمة �ليمنية �صنعاء �إىل 

مديرية �أرحب �لتي تبعد نحو 40 كيلومرتً�، حيث 

ينب�صط حقل للدينو�صور�ت مت �كت�صافه حديثًا يف جنوب 

�صبه �جلزيرة �لعربية. هناك �صعت در��صة ميد�نية علمية 

قام بها �أ�صتاذ علم �لبيئة يف جامعة �صنعاء �لدكتور حممد 

�حليفي و�آخرون �ىل ك�صف �حلقائق �ملخباأة عن هذ� �ملحيط 

�جليولوجي و�لبيئي �لهام.

كانت �لبد�ية قبل نحو 145 مليون �صنة يف �لتقدير 

�جليولوجي، حني عا�صت خملوقات هائلة ت�صمى 

�لدينو�صور�ت، ��صتوطنت �لأر�ض لفرتة زمنية طويلة 

قبل �أن يحدث ما ي�صمى »�لنقر��ض �لعظيم« منذ نحو 66 

مليون �صنة.

يف ذلك �لع�صر �جلور��صي، عا�صت �أنو�ع خمتلفة من 

�لدينو�صور�ت يف منطقة �أرحب، بع�صها من ف�صائل �صخمة 

تزن عدة �أطنان. وتدل �ل�صو�هد �لأثرية للأحافري و�ملتحجر�ت 

على �أن �ملنطقة كانت نظامًا �إيكولوجيًا و��صعًا متعدد �لبيئات. 

فاملنخف�صات فيها �صكلت �أحو��صًا مائية كبرية على مدى 

حقبة جيولوجية طويلة، وترجح نتائج �مل�صوحات �أن بحرً� 

غطى �ملكان ردحًا من �لزمن �جليولوجي �لقدمي. وتتميز 

�ملو�قع على �ختلف تكوينها بطبقات طينية حمر�ء عازلة 

تختفي حتت كتل هائلة من �ل�صخور. وقد تركت لنا معامل 

بيولوجية و��صحة �أو�صلت �إىل هذ� �لكت�صاف �لعلمي �لنادر.

تتبع فريق �لأبحاث م�صار�ت �لدينو�صور�ت على طول 

منطقة �لدر��صة. وكانت �خلل�صة بروز �أقد�م و��صحة لتلك 

�حليو�نات �ل�صخمة بعـد �أن تركت �آثارها على م�صطحـات 

من �حلجر �جلريي. و�أظهرت تلك �لآثار وجود م�صار�ت 

مميزة لدينو�صـور�ت نباتية من ف�صيلة »�أورنيثوبود« يف 

معظم �ملو�قع.

�أثر متحجر لقدم دينو�صور

مو�طنون من �صكان �ملنطقة 

مع فريق �لبحث
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تك�صف �لدر��صة �أن هذ� �ملحيط �لبيئي مل يكن نقطة 

عبور لتلك �لدينو�صور�ت، بل كانت �ملنطقة بيئة ملئمة 

لها، فعا�صت هناك م�صتفيدة من �إيقاع �لتنوع �حليوي وتو�فر 

�لغذ�ء و�ملياه، بالإ�صافة �ىل �لتنوع �ملناخي �لذي حقق تو�زن 

�لعنا�صر �حليوية.

الحقول املكتشفة
حني زرت بع�ض هذه �ملو�قع �ملكت�صفة، �صعرت بالفعل �أن 

�حلقبة �لتي عا�صت فيها هذه �ملخلوقات �لهائلة مل تختِف 

�إل منذ حلظات. ثمة تر�كم بيولوجي: ت�صاري�ض حمفورة 

بعناية، �أخاديد وكهوف جبلية تعك�ض �إرثًا جيولوجيًا وبيئيًا 

لزمن طافح باحلياة و�لعنف و�جلمال. وقد كان �أمرً� �صاقًا 

على باحث �أكادميي باإمكاناته �ملحدودة �أن ي�صتوعب كل 

تفا�صيل �لزمان و�ملكان هناك. لكنه �صّخر ما ��صتطاع من 

جهد حماوًل ك�صف تاريخ طبيعي جمهول، �آمًل �أن يفتح هذ� 

�لكت�صاف نافذة نحو وعي علمي قائم على �لبحث و�لدر��صة 

و�لتحليل.

ويعد موقع �صرو�ح من �أهم �ملو�قع �لتي عرث فيها على 

�آثار دينو�صور�ت، ناهيك عن كونه موقعًا حل�صارة قدمية 

مل ت�صجل تفا�صيلها �إىل �لآن، على رغم بقايا تركها �لإن�صان 

هناك.

�أما موقعا �لأ�صايق و�لزيول فمتقاربان، وقد عرث فيهما 

على فقر�ت ذيلية متحجرة وعلى �أ�صماك بيكنودونت 

�جلور��صية �ملتحجرة.

ويف موقع بيت �صعفل ميكن �إدر�ك حجم �لبحرية �لتي 

�رتادتها �لدينو�صور�ت بكثافة، نظرً� لتعدد م�صار�ت �أقد�مها 

وتد�خلها وطولها. وقد عرث فيه على �أول م�صار لدينو�صور 

يافع بعد �لفق�ض، مما يوحي �أن �ملكان كان بيئة ملئمة 

للتكاثر وو�صع �لبيو�ض.

وثمة عظام متحجرة حليو�ن يعتقد �أنه حمار وح�صي، 

ُعرث على هيكله كامًل يف موقع �جلنادبة، �إ�صافة �إىل عظام 

متحجرة لكائنات غري معروفة حتى �لآن.

هذه �لبيئات �لقدمية جديرة باأن تكت�صف ب�صكل 

»حقيقي«، فهي تلخ�ض �أزمنة جيولوجية قدمية ل�صبه 

�جلزيرة �لعربية. ورمبا يقودنا ذلك �ىل �كت�صاف ما هو �أعظم 

من عو�مل �أحيائية قدمية، �أو يدلنا على حجم �لتغري�ت �لبيئية 

و�ملناخية �لتي �صهدتها منطقة جنوب �صبه �جلزيرة �لعربية 

يف تلك �لع�صور �لقدمية، و�لتي حولت منطقة �لكت�صاف من 

بيئة �أنهار وبحري�ت �ىل بيئة جافة قاحلة ت�صعب فيها �حلياة.

كائنات مائية
لقد تغري �صكل �لأر�ض منذ مليني �ل�صنني، فالظروف 

و�لتغري�ت �لبيئية و�جلغر�فية و�لتقلبات �ملناخية جعلت 

�حلياة تاأخذ �أ�صكاًل خمتلفة خلل �حلقب �جليولوجية 

�ملتعاقبة. ومن �لتف�صري�ت �أن �صبه �جلزيرة �لعربية كان 

عبارة عن بحر متلطم. و�ل�صو�هد �لتي خرجت بها �لدر��صة 

ت�صري �إىل �متد�د�ت نهرية وبحرية و��صحة: هناك هياكل 

لأ�صماك عظمية متحجرة تعرف باأ�صماك »نايتيا« يف �أحد 

�ملو�قع، وكان عرث على عينات مثلها يف �لوليات �ملتحدة، 

وقد �نقر�صت قبل نحو 55 مليون �صنة ومل يعد لها وجود على 

�لأر�ض.

وظهرت متحجر�ت �أ�صماك عظمية كبرية ُحفظت 

�أج�صامها كاملة، مبا فيها �حلر��صف و�لزعانف، يف 

طبقة من رو��صب �لَطَفل. كما عرث �لفريق على حر��صف 

وزعانف و�أجز�ء عظمية ل�صمكة �صخمة متحجرة يف �حلجر 

�جلريي. تقول فر�صيات �لدر��صة �إنها �نقر�صت بفعل قلة 

�لأوك�صيجني �لذ�ئب يف مياه �ملنطقة، �لذي نق�ض يف �لبيئة 

�لنهرية ب�صبب �رتفاع حر�رة �لغلف �جلوي. وهذ� يعترب 

موؤ�صرً� بيئيًا لحتبا�ض حر�ري وتغري�ت مناخية �صحبها 

�لكثري من موجات �لأعا�صري ثم �جلفاف.

لعل �لرث�ء �لنفطي �لذي يتميز به �صبه �جلزيرة �لعربية 

حقيقة د�مغة على �أنه �صكل يومًا بيئة خ�صبة للدينو�صور�ت 

وكائنات حية �أخرى ��صتوطنته، قبل �أن يحدث ذلك 

�لنقر��ض �لعظيم �لذي �أخفى كثريً� من معامل �حلياة لفرتة 

زمنية لي�صت ق�صرية. فالعلماء يعتقدون �أن �لنفط نتج من 

حتلل كائنات حيو�نية ونباتية منذ مليني �ل�صنني.

�إن �كت�صافًا كهذ� يعد مهمًا يف �ل�صجل �لعلمي �لعربي، 

وميكن �أن يوؤ�ص�ض ملتحف بيولوجي طبيعي مفتوح، ويوفر 

فر�صة للباحثني و�لأكادمييني من كل �لبلد�ن �لعربية تتيح 

قر�ءة مفتوحة لعامل �ملتحجر�ت و�لأحافري.

لكن �لكت�صاف ما ز�ل يف طوره �لأول، كمن �أز�ح 

�ل�صتار عن عامل جمهول. لقد �أماط �للثام عن »ح�صارة 

�لدينو�صور�ت« يف تلك �حلقبة �ل�صاخبة و�ملظلمة من �لزمن 

■ �جليولوجي �ل�صحيق. 

كتاب الطبيعة

�صمكتان متحجرتان 

يف موقع حقل �لدينو�صور�ت

يف جنوب �صبه �جلزيرة 

�لعربية
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نيوزيلندا
مهد للتراث الطبيعي
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عزلة طويلة ولدت تنوعًا نباتيًا وحيوانيًا 
استثنائيًا يف نيوزيلندا، التي تشكل املحميات 

ثلث مساحتها لإلبقاء ىلع أنظمة بيئية وأنواع 
حية ال توجد يف أي مكان آخر من العالم

نيوزيلند� بلد يتميز مبفاتن طبيعية، ترت�وح من 

�صل�صلة جبال �صاخمة و�أر��ض زر�عية �ىل �صو�طئ 

رملية د�فئة و�أنهار جليدية ر�ئعة مل تطلها يد �لتلوث.

تقع نيوزيلند� يف جنوب �ملحيط �لهادئ، على بعد 

1500 كيلومرت من �صرق �أو�صرت�ليا، يف�صلها عنها �لبحر 

�لت�صمـاين. وهي تتاألف من جـزيرتني كـبريتني وعـدة 

جزر �صغرية. 

هذه �لدولة �جلبلية ذ�ت �ل�صهول �خل�صبة تتميز مبناخ 

معتدل. ففي �ل�صتاء تت�صاقط �لثلوج و�لأمطار بغز�رة، 

وت�صطع �ل�صم�ض �لذهبية �صيفًا. وت�صكل �لزر�عة وتربية 

�ملو��صي، خ�صو�صًا �لغنم، عمادً� رئي�صيًا لقت�صادها.

�لتنوع �لبيولوجي �لغني و�بتعاد بر�ثن �لعمر�ن عن 

�أجز�ء كبرية من نيوزيلند� �أتاحا لها �حلفاظ على �أنو�ع 

فريدة من �لنباتات و�حليو�نات �لآتية من قارة »غوندو�نا« 

طائر كيوي

يحر�س بي�صتني

على �جلزيرة �ل�صمالية

�ل�سورة �إىل �ليمني: 

�أنظمة بيئية متنوعة 

ومتال�صقة يف نيوزيلند� 

من كتل جليدية وجبال �إىل 

غابات و�صو�طئ وبيئات بحرية
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كتاب الطبيعة

�ل�صخمة �لقدمية، حيث تطورت بعزلة يف ظاهرة دعاها 

عامل �لطبيعة �ل�صهري ديفيد بيلمي »قو�ض �ملو�«، ن�صبة �ىل 

طائر �ملو� �لعملق �ملنقر�ض يف نيوزيلند�. لكن مع �متد�د 

�لعمر�ن و�لتنمية يف �لعقود �لقليلة �ملا�صية، �زد�دت �حلاجة 

�ىل حماية ما تبقى من �أنو�ع ونظم بيئية. لذلك �أن�صئ 13 

متنزهًا وطنيًا ومئات �ملحميات �لربية و�لبحرية.

وت�صكل �ملحميات �لطبيعية نحو 30 يف �ملئة من �إجمايل 

م�صاحة نيوزيلند� �لبالغة 268 �ألف كيلومرت مربع. وفيها 

بر�مج بحوث و�إد�رة متخ�ص�صة يف حماية �لتنوع �لبيولوجي 

و�أنو�ع نادرة ومعر�صة للخطر.

تنوع حيواني فريد
�عتمدت نيوزيلند� طائر �لكيوي �لعاجز عن �لطري�ن كرمز 

وطني للبلد، وهو ن�صيط ليًل يقيم يف جحر يحفره يف 

�لأر�ض. لدى هذ� �لطائر �لف�صويل �صاربان طويلن، وري�صه 

�أ�صبه بال�صعر. ومقارنة بوزن ج�صمه، تعترب بي�صته �لأكرب 

حجمًا ن�صبيًا بني �لطيور �إذ تبلغ 15 يف �ملئة من وزن ج�صم 

�لأنثى. ومن �لطيور �لأخرى �ملوجودة �لعاجزة عن �لطري�ن: 

�لويكا �ملائي و�لكاكابو �لذي هو �أكرب ببغاء يف �لعامل. �أما 

�لكيا، �لذي يعترب من �أذكى �لطيور، فهو ببغاء يعي�ض يف 

مناطق مرتفعة من �جلزيرة �جلنوبية، وتقدر �أعد�ده بني 

1000 و5000 طائر.

وثمة حمامة م�صتوطنة معروفة با�صم كرييرو هي �ملوزع 

�لوحيد لبذور �أ�صجار �لكار�كا و�لتارير �ملتوطنة، ما �صاعد يف 

بقاء غاباتها �لطبيعية. ويف نيوزيلند� �أنو�ع من �لبطريق  »بوهوتوكاو�« �أو �صجرة �مليالد يف نيوزيلند�، تنت�صر على �ل�صو�طئ

م�صتعمرة من طيور �لأطي�س �لبحرية
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�لتو�تار� نوع قدمي من 

�لزو�حف يعرف بـ »�ملتحجر 

�حلي«، وقد �نقر�صت كل 

�لأنو�ع �لأخرى يف ف�صيلته 

منذ 65 مليون �صنة

فقمتان فر�ئيتان على �صخرةدلفني هكتور هي �أ�صغر و�أندر �لدلفني يف �لعامل
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�أكرث من �أي مكان �آخر يف �لعامل.

ويف نيوزيلند� نوع من �لزو�حف �لقدمية �لنادرة بقي 

على حاله منذ مليني �ل�صنني، وهو يدعى »تو�تار�« 

ويو�صف بـ »�ملتحّجر �حلي«. فجميع �أنو�ع هذه �لف�صيلة 

�نقر�صت قبل نحو 65 مليون �صنة. ويعي�ض نحو 30 �ألفًا من 

�لتو�تار� على جزيرة �صتيفنز يف م�صائق مارلبورو، وينمو 

لي�صل طوله �ىل 24 �صنتيمرتً�. ويوؤكد �لعلماء �أنه قد يعي�ض 

مئة عام.

وتفتقر نيوزيلند� �ىل �حليو�نات �لثديية �لربية. ويعترب 

�لوطو�ط �لكائن �لوحيد من هذه �لفئة �مل�صتوطن هناك. 

لكنها غنية بالثدييات �لبحرية، ففيها نحو ن�صف �ملجموع 

�لعاملي من �حليتان و�لدلفني، �إ�صافة �إىل �لفقم، مما جعلها 

مـركـزً� لل�صياحة �لبحرية، حيث ي�صتمتع �ل�صياح مبر�قبة 

�حليتان و�ل�صباحة مع �لدلفني. و�لدلفني �ل�صغري من نوع 

»هكتور« ، �لذي ي�صل طوله �ىل 1.4 مرت، هو �أ�صغر و�أندر 

دلفني يف �لعامل، ول يوجد منه �إل 55 دلفينًا بالغًا يف مياه 

نيوزيلند�.

حماية الغابات
تغطي �لغابات حاليًا نحو ربع م�صاحة نيوزيلند�، بعدما 

كانت تغطي نحو 80 يف �ملئة منها، متحدية �ألف �صنة من 

�لتعرية �لناجتة عن تعديات �لب�صر، خ�صو�صًا منذ بدء 

و�صول �لأوروبيني �إليها يف منت�صف �لقرن �ل�صابع ع�صر. 

وغالبية هذه �مل�صاحات يف �ملناطق �ملرتفعة حممية حاليًا 

باإقامة متنزهات وطنية.

وتتميز غابات نيوزيلند� بتنوعها �لبيولوجي �لذي عززه 

مناخها �ملعتدل. وحتتوي على نباتات �ل�صرخ�ض و�لكرمة 

و�لبيفايت �لتي تت�صلق �لأ�صجار �لعملقة. �أما �صجرة كوري 

فهي من �أكرب �لأ�صجار يف �لعامل. وتنح�صر حاليًا يف جيوب 

غابية �صغرية ن�صبيًا يف �صمال �لبلد وعلى �صبه جزيرة 

كوروماندل. ويعتقد �أن عمر بع�صها يفوق 2000 �صنة، حيث 

يزيد �رتفاعها عن 51 مرتً� ويتعدى حميط جذعها 13 مرتً�.

نيوزيلند� و�حدة من �أجمل �لبلد�ن يف �لعامل. ويعود �لف�صل 

يف ذلك �ىل تنوعها �لبيولوجي و�حلفاظ على طبيعتها. لكن 

 ■ �لندفاع �لعمر�ين و�لإمنائي قد ل يبقيها كذلك.  وطاويط ق�صرية �لذيل. ويعترب �لوطو�ط �حليو�ن �لثديي �لربي �لوحيد يف نيوزيلند� 

حمامة »كرييرو« هي �ملوزع �لوحيد 

لبذور �أ�صجار �لكار�كا و�لتارير 

�ملتوطنة يف غابات نيوزيلند�

�صجرة كوري من �أ�صخم و�أعلى �لأ�صجار يف �لعامل

كتاب الطبيعة
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جوناثان وات�س )بيجينغ(

�آبار  من  ت�ضخ  �لتي  باملياه  �ل�ضينية  �ملز�رع  ري 

طن  مليون   33 �نبعاث  عن  م�ضوؤول  عميقة  جوفية 

من ثاين �أوك�ضيد �لكربون �ضنويًا، ما يعادل جممل �نبعاثات 

�لعلماء  من  فريق  �أجر�ها  حديثة  در��ضة  بح�ضب  نيوزيلند�، 

على  �ل�ضوء  �لدر��ضة  وت�ضلط  و�ل�ضينيني.  �لربيطانيني 

ري  بها  يت�ضبب  �لتي  و�ملناخية  �لطاقوية  �لتكاليف  �رتفاع 

يتم  و�لتي  باجلفاف،  �ملبتلي  �ل�ضني  �ضمال  يف  �ملزروعات 

�ملياه  ��ضتخر�ج  �ملز�رعني  على  يرتتب  حيث  غالبًا،  جتاهلها 

ملوثة  �ل�ضطحية  و�لبحري�ت  �لأنهار  لأن  �لعميقة  �جلوفية 

ويتم ��ضتغاللها باإفر�ط حلاجات �مل�ضانع و�ملدن.

وجد �لباحثون �أن كمية �ملياه �جلوفية �مل�ضتعملة للري يف 

�ل�ضني �زد�دت من 10 باليني مرت مكعب عام 1950 �ىل �أكرث 

�ل�ضني  وتاأتي  حاليًا.  �ل�ضنة  يف  مكعب  مرت  بليون   100 من 

ثانية بعد �لهند يف ��ضتغالل �ملياه �جلوفية غري �ملتجددة.

بع�ض  يف  �جلوفية  �ملياه  م�ضتويات  تهبط  لذلك،  نتيجة 

على  لز�مًا  وبات  �ضنويًا.  مرتين  على  يزيد  مبعدل  �ملناطق 

�أن  و�ضانكزي  وهينان  هوبي  �أقاليم  يف  �ملز�رعني  ماليني 

�ل�ضخ  وهذ�  مرتً�.   70 عمق  على  جوفية  �آبار  من  ي�ضخو� 

قر�بة  عن  حاليًا  وم�ضوؤول  �لطاقة،  ��ضتهالك  يف  م�ضرف 

يف  �لكربون  �أوك�ضيد  ثاين  �نبعاثات  من  �ملئة  يف  ن�ضف 

�ل�ضني، �أكرب نافث لالنبعاثات �لكربونية يف �لعامل.

�إي�ضت  جامعة  من  علماء  وهم  �لدر��ضة،  و��ضعو  يقول 

بريطانيا  يف  �ملناخ  تغري  لأبحاث  تيند�ل  ومركز  �أنغليا 

�أبحاثهم  نتائج  �إن  �لزر�عية،  للعلوم  �ل�ضينية  و�لأكادميية 

الري يف الصين
يستنزف املاء والطاقة

و�أ�ضار  �ملياه.  على  للحفاظ  �أقوى  �ضيا�ضات  �ىل  �حلاجة  توؤكد 

دكالن كونو�ي، �أحد كبار فريق �لباحثني، �إىل �أن »�ملز�رعني 

يحفرون مزيدً� من �لآبار وي�ضخون من طبقات �أعمق. هناك 

وجوب  على  دلئل  وثمة  كثريً�،  تاأثرت  �ضاخنة  مناطق  �لآن 

توقف هذه �ملمار�ضات غري �مل�ضتد�مة«. و�أ�ضاف �أن �لدر��ضة 

�لأف�ضل  لالإد�رة  �ضابقًا  �حل�ضبان  يف  توؤخذ  مل  فائدة  �أظهرت 

للمياه: »فاإ�ضافة �ىل �لقت�ضاد باملياه، قد نح�ضل على فائدة 

متممة هي �لقت�ضاد بالطاقة«.

عائقًا  و�لطاقة  �ملياه  بني  �ملتالزمة  �لعالقة  �عتربت  لطاملا 

حمتماًل للتنمية �لقت�ضادية يف �ل�ضني. و�أكدت ذلك تقارير 

حديثة �أفادت �أن �إنتاج �لطاقة �لكهرمائية هبط بن�ضبة 3،5 يف 

�ملئة عام 2011 نتيجة موجات جفاف حادة غري معتادة. لكن 

باإنتاج  �لهبوط  هذ�  ربط  يف  �أكرث  تعمقت  �لأخرية  �لدر��ضة 

�لغذ�ء و�نبعاثات غاز�ت �لدفيئة �لتي توؤثر يف �ملناخ �لعاملي.

رغيف  لإنتاج  �لالزم  �لقمح  زر�عة  حتتاج  �ل�ضني،  يف 

�آبار  من  معظمها  ياأتي  �لتي  �ملياه  من  ليرت   500 �ىل  خبز 

و�ل�ضخ.  �حلفر  لعمليات  طاقة  يتطلب  وهذ�  عميقة.  جوفية 

طريق  عن  �ل�ضطح  على  �ملحولة  �ملياه  �لدر��ضة  ت�ضمل  ول 

�ملياه من �جلنوب  م�ضاريع هند�ضة مائية كربى مثل حتويل 

�ل�ضني  يف  �ملياه  على  �لطلب  �أن  من  وحتذر  �ل�ضمال.  �ىل 

�ضنتي  بني  مكعب  كيلومرت   500 مبقد�ر  يزد�د  قد  م�ضتقباًل 

و�رتفاع  �ل�ضكاين  و�لنمو  �ملناخ  تغري  ب�ضبب  و2030   2003

م�ضتويات �ملعي�ضة.

لقد �أعلنت �حلكومة �ل�ضينية �أن �حلفاظ على �ملياه �أولوية 

ب�ضكل  �لآبار  حفر  من  �ملز�رعني  منع  ي�ضعب  ولكن  وطنية. 

■ �ضري يف �أر��ضيهم، ما مل ت�ضبح �لطاقة �أكرث كلفة. 

االستغالل 
املفرط للمياه 

الجوفية 
يف شمال 

الصين يجعل 
مستوياتها 

تهبط بمعدل 
مترين سنويًا 

يف بعض 
املناطق. 

وضخ املياه 
العميقة للري 

يستهلك طاقة 
ال يستهان بها 

ويزيد االنبعاثات 
الكربونية يف 

هذه البالد التي 
تعتبر أكبر نافث 

لهذه االنبعاثات 
يف العالم

حقل رز تغمره املياه
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مقاهي املفترسات
محميات بحرية ىلع ساحل كاليفورنيا
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�سمكة تونا زرقاء الزعانف. وقد در�ست بلوك هذه الأ�سماك لأكرث من 20 عامًا يف املحيطني 

الهادئ والأطل�سي، واأن�ساأت وحدة خا�سة باأبحاث التونا يف اأكواريوم مونرتي يف كاليفورنيا

�ل�سورة �إىل �ليمني:

 باربرا بلوك وفريقها يثبتون 

بطاقة تتّبع اإلكرتونية 

ذكية عن �سمكة تونا 

ملتابعة هجرتها وحتركاتها

M
onterey B

ay A
quarium

/ R
andy W

ilder 

تعمل باربرا بلوك ىلع تطوير تكنولوجيا إلشراك 

الجمهور يف مساعدة الحيوانات البحرية املفترسة 

التي تطوف الساحل الغربي ألميركا الشمالية. 

وذلك من خالل ابتداع شبكة »مقاهي مفترسات« 

يف املحيط الهادئ، ىلع الخط الساحلي لوالية 

كاليفورنيا، بهدف مراقبة هذه الحيوانات ونقل 

البيانات املتعلقة بتحركاتها عبر قمر اصطناعي أو 

شبكة خليوية. وقد أهلتها أبحاثها للفوز بجائزة 

رولكس للمبادرات الطموحة

جوليان كريب

�حلياة  حقائق  �ملحيط  �ضفحة  �أخفت  �لتاريخ،  عرب 

�لز�خرة فيه عن �لب�ضرية. و�لآن يتلقى علماء �لبحار 

�أ�ضماك  �آلف  حتركات  من  �مل�ضتقاة  �لبيانات  من  و�باًل  يوميًا 

�لقر�ض و�لتونا و�ملرلني و�حليتان و�لفقم و�ل�ضالحف و�لطيور 

�لبحرية. وها هم يجمعون �ضورة تف�ضيلية للحياة و�لكائنات 

يف �ملحيطات: �أين تذهب، �أين تتجمع، كيف، متى، ملاذ�؟

�ملحيطات،  مر�قبة  تكنولوجيا  يف  ر�ئدة  عاملة  بلوك  باربر� 

طو�ل  ر�فقها  وكائناته  بالبحر  �ضغف  �لعمل  هذ�  �ىل  دفعها 

م�ضات�ضو�ضت�ض  �ضو�طئ  على  طفولتها  �أم�ضت  فهي  حياتها. 

يف  عديدة  بحرية  برحالت  وقامت  �ملتحدة.  �لوليات  يف 

�ضباها. وعملت 33 �ضنة كباحثة يف �لأحياء �لبحرية و�أ�ضتاذة 

يف جامعة �ضتانفورد �لأمريكية. �إنها ر�ئدة عاملية يف م�ضعى 

علمي لفهم �حلياة يف �ملحيطات من خالل تقنية �لحت�ضاب 

و�لقيا�ض عن بعد. وقد قام فريقها بتثبيت بطاقات �إلكرتونية 

©Tag a Giant
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كبرية  بحرية  وحيو�نات  وحيتان  قر�ض  �أ�ضماك  على  ذكية 

بع�ض  عن  �لك�ضف  مر�قبتها  خالل  من  و��ضتطاعو�  �أخرى، 

�أ�ضر�ر حياتها.

مو�ضمية  �ضاخنة«  »بقع  ثالث  �ملميزة  �كت�ضافاتهم  ومن 

مذهلة قبالة �ضاحل كاليفورنيا جتتذب �آلف �لأحياء �لبحرية، 

خ�ضو�ضًا �ملفرت�ضات، من �أرجاء �ملحيط �لهادئ. وتدعو بلوك 

مبحمية  �إياها  م�ضبهة  �لزرقاء«،  »�ضرينغيتي  �ملنطقة  هذه 

�حليو�نات �لربية �لكربى يف �أفريقيا حيث ل تز�ل �ملفرت�ضات 

جتول بحرية.

خسارة المفترسات الكبرى
تقول بلوك �إن �ل�ضتغالل �ملفرط للمو�رد �حلية هو من �أق�ضى 

ب�ضمات �لب�ضرية على �لبحر. لقد تر�جعت �أعد�د �حليو�نات 

يف  �ملطلقة  �ل�ضلطة  �ضاحبة  �ملا�ضي  يف  كانت  �لتي  �لكبرية 

تاأثري�ت  �ملفرت�ضات  هذه  خل�ضارة  وكانت  �لبحار.  مملكة 

كبرية �أخّلت باخلدمات �لتي تقدمها �ملحيطات، ويف بع�ض 

�حلالت بّدلت �ل�ضبكات �لغذ�ئية �لبحرية جذريًا.

�ل�ضاحلي  �خلط  يحّد  �لذي  كاليفورنيا«،  »تيار  لكن 

�لتدفقات  هنا،  ��ضتثناء:  يبدو  �ل�ضمالية،  لأمريكا  �لغربي 

تعيل  بالغذ�ء  و�لغنية  �ملحيط  عمق  من  �ل�ضاعدة  �ملو�ضمية 

�لبحرية  و�ل�ضالحف  و�حليتان  و�لتونا  و�لفقم  �لقرو�ض 

وطيور �لقطر�ض �ملحت�ضدة، يف ظاهرة �ضمتها بلوك »مقهى 

ت  تتن�ضّ ذكية،  تكنولوجيات  وبا�ضتخد�م  �ملفرت�ضات«. 

لتتغذى  تاأتي  �لتي  �لبحرية  �حليو�نات  على  وفريقها  بلوك 

هناك، م�ضجلني جميئها وذهابها وحتركاتها. ومن جزيئات 

»�لقيل و�لقال« �لبحرية �لتي ير�ضدونها تربز �ضورة متقنة 

لنظام �إيكولوجي نا�ضط، وطرقه �ل�ضريعة و�لفرعية، و�أماكن 

�ملحافظة  جهود  تعزز  �ملعلومات  وهذه  فيه.  و�لتجمع  �لأكل 

�لن�ضاطات  و�إد�رة  �لتي تلوذ به  �حلية  على �ضالمته و�لأنو�ع 

�لب�ضرية �لتي توؤثر فيه.

�لهادئ بكامله  �ملحيط  تقول بلوك: »هدفنا در��ضة عامل 

قر�ض اأبي�ض كبري 

ثبتت عليه اأجهزة تتّبع 

�سوتّي وبوا�سطة 

الأقمار ال�سطناعية

عوامة ثابتة قبالة جزيرة 

اآنيو نويفو، اإحدى ثالث

نقاط رئي�سية ترتادها 

اأ�سماك القر�ض الأبي�ض
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�لأر�ض«.  على  �إيكولوجي  نظام  �أكرب  عمل  كيفية  مل�ضاهدة 

�أ�ضماك  جماعات  �أن  �لإلكرتونية  �لبطاقات  ك�ضفت  وقد 

قبالة  بجماعاتها  مت�ضلة  كاليفورنيا  يف  و�لتونا  �لقر�ض 

تهاجر  لأنو�ع  �ضورة  وتتبلور  و�أو�ضرت�ليا.  �ليابان  �ضو�حل 

ذ�ته.  »�ملقهى«  يف  لتاأكل  �لكيلومرت�ت  �آلف  عرب  �ضنويًا 

ومع مرور �لوقت، �ضوف يتيح �ضلوك هذه �حليونات للعلماء 

عملية  لتوجيه  �لعامل  حميطات  �ضحة  حول  تقرير  و�ضع 

�إد�رتها.

�لطموحة  للمبادر�ت  رولك�ض  بجائزة  بلوك  باربر�  فازت 

�لبالغة  للجائزة  �ملالية  �ملكافاأة  ت�ضتخدم  و�ضوف   .2012 عام 

على  �جلمهور  وتوعية  �لبيانات  جمع  يف  دولر  �آلف   105

ومن  �ملحيطات.  و�ضالمة  �لبحرية  �لكائنات  حماية  �ضبل 

�لو�ضائل �لآيلة �إىل ذلك �إن�ضاء و�ختبار ون�ضر ثالث »عو�مات 

وكلما  كاليفورنيا.  يف  بحرية  حمميات  ثالث  يف  ت«  تن�ضّ

م�ضافة  �ضمن  �إلكرتونية  بطاقة  يحمل  بحري  حيو�ن  �ضبح 

غ وجوده �ىل �ضل�ضلة �أقمار  ن�ضف كيلومرت من �لعو�مة، يبلَّ

ومن  �لأر�ض،  فوق  مد�رها  يف  �ل�ضطناعية  »�إريديوم« 

مل�ضوؤولني  �لكومبيوتر  �أجهزة  و�إىل  بلوك،  خمترب  �ىل  ثم 

و�لكومبيوتر�ت  �لذكية  �لهو�تف  �ىل  وحتى  بحريني، 

�خلا�ضة باملهتمني �لعاديني حول �لعامل.

حماية القرش األبيض الكبير
يركز م�ضروع بلوك ب�ضكل خا�ض على �لقر�ض �لأبي�ض �لكبري 

و�لقتل  �ل�ضيد  نتيجة  بحدة  عامليًا  �أعد�ده  تتناق�ض  �لذي 

 219 يتجاوز  ل  ما  كاليفورنيا  مياه  يف  �أن  وُيعتقد  �لعابث. 

قر�ضًا بالغًا من هذ� �لنوع، ما يجعل من �ملجدي و�ضع بطاقات 

�إلكرتونية عليها كلها وتتبعها ودر��ضتها.

��ضتغالل  �ىل  بلوك  تهدف  �لعلمية،  �لبيانات  عن  وف�ضاًل 

يربط  �لأوىل،  فللمرة  �جلمهور.  عقل  على  �لقر�ض  �ضلطة 

م�ضروعها حياة �ملخلوقات �لبحرية وتنقالتها مبا�ضرة بالنا�ض 

�لذكية،  �لهاتف  �أجهزة  على  »تطبيق«  خالل  من  �لعاديني، 

ز�ئرو  بها  يحظى  �لتي  �ملتعة  فيختربون  �إلكرتوين،  وموقع 

�لأ�ضود  روؤية  يحبون  »�لنا�ض  قالت:  وهي  �لربية.  �ملحميات 

يف  �ضرينغيتي  حممية  يف  �لوح�ضية  و�حلمري  و�لكركدن 

هو  �لتحدي  حماية.  �ىل  بحاجة  هي  ملاذ�  ويفهمون  �أفريقيا، 

�أن نفعل ذلك يف �ملحيطات، حيث ت�ضعب روؤية �حليو�نات«.

روعة  يف  �مل�ضاهمة  من  �جلمهور  متكني  �أن  بلوك  وتعتقد 

�لوقت  مع  ي�ضاعد  �ضوف  �ملحيطات  يف  �حلياة  �كت�ضاف 

للرت�ث  موقعًا  �ليون�ضكو  منظمة  ��ضتحد�ث  �أجل  من  لل�ضعي 

�لعاملية  �جلهود  ودعم  كاليفورنيا،  �ضاحل  طول  على  �لعاملي 

للحفاظ على �لقر�ض �لأبي�ض �لكبري.

قيد  هو  �لعامل  حميطات  م�ضاحة  من  �ملئة  يف  و�حد  نحو 

�مل�ضاهمة  على  م�ضممة  بلوك  باربر�  لكن  حاليًا.  �حلماية 

�أن  من   Nature جملة  يف  حذرت  وقد  ذلك.  تغيري  يف 

�ملو�رد  هذه  لت�ضنيف  جبارة  بجهود  �لقيام  عن  »�لتقاع�ض 

�لتي  �ملفرت�ضات  �أعد�د  تال�ضي  �إىل  �ضيوؤدي  بفعالية  و�إد�رتها 

قفار  يف  �لبيولوجي  �لتنوع  �لأبد  �ىل  نخ�ضر  و�ضوف  تعيلها، 

■ �ملحيطات«. 

باربرا بلوك واثنان من فريقها 

يتابعون حتركات املفرت�سات 

البحرية يف »خمترب اأبحاث 

وحمادثات اأ�سماك التونا« يف 

جامعة �ستانفورد بولية 

كاليفورنيا الأمريكية
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لعبة تكسح األلغام
يان هينوب )�إندهوفن، هولند�(

تركت عقود من �حلروب �لأرياف �لأفغانية �لوعرة 

مزروعة باألغام �أر�ضية ت�ضطاد �ضحاياها بال �ضفقة، 

ول �ضيما �لأطفال.

ملدينة  �ل�ضناعية  �ملنطقة  يف  �ضغرية  ور�ضة  يف  و�ليوم، 

 29( ح�ضاين  م�ضعود  هو  ها  هولند�،  جنوب  يف  �إندهوفن 

عامًا( يثبت �لرب�غي يف قو�ئم جهاز كروي متدحرج، تدفعه 

�لرياح، �ضممه لنزع �لألغام �مل�ضادة لالأفر�د، و�أطلق عليه ��ضم 

»كافون �لألغام«.

أوحت ألعاب أطفال لشاب أفغاني ـ هولندي 
باختراع غريب الشكل يأمل أن ينقذ اآلالف من 

املوت أو من بتر األطراف يف حوادث انفجار 
األلغام يف املناطق التي شهدت حروبًا

م�سعود ح�ساين يدحرج »كافون الألغام« يف اإندهوفن
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كنا  �لتي  �لأطفال  �ألعاب  من  �لفكرة  »�أتت  ح�ضاين:  قال 

نلهو بها يف �ضو�حي كابول«.

بلغة  تعني  �لتي  »كافوند�ن«،  لكلمة  ت�ضغري  �لكافون 

 150 من  يتاألف  وهو  ينفجر«.  »�ضيئًا  �لأفغانية  �لد�ري 

يف  بالرب�غي  مثبتة  )بامبو(  �خليزر�ن  �أغ�ضان  من  قائمة 

قر�ض  قائمة  لكل  �لآخر  �لطرف  ويف  مركزية.  معدنية  كرة 

لتثبيت  �أ�ضود  مبطاط  مربوط  م�ضتدير  �أبي�ض  بال�ضتيكي 

�أعمدة �لإد�رة.

ليتدحرج  م�ضمم  فهو  �لريح،  مع  �لكروي  �لكافون  يتحرك 

قو�ئمه  ��ضتبد�ل  وميكن  �لألغام.  مفجرً�  �لأر�ض  على 

ت  تثبَّ �لنفجار  نتيجة  تتك�ضر  فعندما  ب�ضهولة،  �خليزر�نية 

�إمكان  يعني  وهذ�  �لرب�غي.  بو��ضطة  مكانها  يف  �أخرى 

��ضتعماله تكر�رً�.

ويف د�خل �لكرة �لفولذية جهاز GPS يحدد م�ضار �لكافون 

فيبني  بالألغام،  مزروعة  تكون  قد  منطقة  عرب  يتدحرج  وهو 

على خريطة �إلكرتونية �لأماكن �لتي ميكن �مل�ضي فيها باأمان.

�لتاأكد  ويهمه  جهازه،  �ختبار  مر�حل  يف  ح�ضاين  ز�ل  ما 

من �أن »�أقد�م« �لكافون تالم�ض �لأر�ض بن�ضبة 100 يف �ملئة، 

بحيث ل تخطئ �أي لغم.

لكن �لتجارب �لأولية، ويف بع�ضها مت ��ضتخدم متفجر�ت 

�لدحرجة  �ختبار�ت  كذلك  �لهولندي،  �جلي�ض  مب�ضاعدة 

�أظهرت  �أ�ضهر،  قبل  �ملغرب  يف  ح�ضاين  �أجر�ها  �لتي  �مليد�نية 

نتائج و�عدة. وهو قال: »هذ� �جلهاز منوذج �أويل عملي، وما 

زلنا نحتاج �ىل كثري من �لختبار�ت«، موؤكدً� �أن �لكافون لن 

ي�ضتخدم يف �أو�ضاع حقيقية �إل بعد �لتثبت منه 100 يف �ملئة. 

رعاة  عن  عامًا(،   27( حممود  �أخيه  مع  يبحث،  ز�ل  ما  وهو 

لتمويل تطوير �جلهاز و�أخذه �ىل �أفغان�ضتان يف �أو�خر �ضيف 

لالأخوين  عودة  �أول  تلك  و�ضتكون  �لتجارب.  من  ملزيد   2013

 1998 عام  طالبان  حكم  �أثناء  كابول  تركا  بعدما  بلدهما،  �ىل 

�ىل  و�ضوًل  و�أوزبك�ضتان،  باك�ضتان  عرب  �ضاقة  رحلة  يف 

�جلن�ضية  يحمالن  �لآن  وهما  كالجئني.  ُقبال  حيث  هولند�، 

�لهولندية.

�أفغان�ضتان  يف  �لألغام  نزع  يف  �لكبري  �لتقدم  رغم  على 

�حتو�ء  �لبلد�ن  �أكرث  من  تبقى  فاإنها  �لأخرية،  �ل�ضنو�ت  خالل 

�ألف   650 نحو  جمع  مت   ،1989 فمنذ  �لعامل.  يف  �لألغام  على 

لغم م�ضاد لالأفر�د و27 �ألف لغم م�ضاد للدبابات و�أكرث من 15 

مليون قطعة من �لذخرية غري �ملنفجرة، بح�ضب مركز تن�ضيق 

�أعمال �لألغام يف �أفغان�ضتان )MACCA( �لذي متوله �لأمم 

�ملتحدة  �لأمم  �أفادت   ،2012 )يونيو(  حزير�ن  ويف  �ملتحدة. 

�أنه ما ز�لت هناك 5233 »منطقة خطر« تغطي 588 كيلومرتً� 

مربعًا وتعّر�ض �أكرث من 750 �ألف مو�طن للخطر.

بلدي،  يف  تقريبًا  يوم  كل  �أنا�ض  »يقتل  ح�ضاين:  قال 

■ ولالأ�ضف غالبيتهم �أولد«. 

جندي هولندي يتفح�ض 

»اأقدام« كافون تك�سرت

 يف انفجار لغم 

خالل اختبار ميداين

كافونان يتدحرجان  يف حقل اختباري يف املغرب
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فاي �سندرالند

ل�ضر�ء  �لأر�ض  على  �لأف�ضل  �ملكان  هي  بار�غوي 

�لكهرباء  �ضبكة  بف�ضل  وقيادتها،  كهربائية  �ضيارة 

�لتي تغذيها �لطاقة �ملائية.

�أكرث  كهرمائية  طاقة  �أمريكي  �جلنوب  �لبلد  هذ�  ينتج 

خم�ض مر�ت من ��ضتهالكه، ما يجعل ب�ضمة ت�ضغيل �ضيارة 

�لكربون  �أوك�ضيد  ثاين  من  غر�مًا   70 تتجاوز  ل  فيه  كهربائية 

إشتر سيارة كهربائية
وانتقل الى باراغواي

لكل كيلومرت، هي �لناجتة من عملية �ضنع �ل�ضيارة.

و�أو�ضرت�ليا  �لهند  يف  �لكهرباء  �ضبكة  فان  وللمقارنة، 

و�ل�ضني تعتمد يف معظمها على �لفحم، ما يعني �أن �ل�ضيار�ت 

من  غر�مًا  و370   258 بني  ما  تعادل  �نبعاثات  تنتج  �لكهربائية 

تنتجه  ما  �أ�ضعاف  �أي  كيلومرت،  لكل  �لكربون  �أوك�ضيد  ثاين 

�ل�ضيار�ت �لكهربائية �لتي ت�ضتخدم م�ضادر منخف�ضة �لكربون.

�مل�ضتقلة  �لأبحاث  موؤ�ض�ضة  �أجرتها  حديثة  در��ضة  تقدر 

Shrink That Footprint  )قّل�ض تلك �لب�ضمة( �لأثر �ملناخي 

تريد أن تتحول الى األخضر؟
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ل�ضيار�ت تعمل كليًا على �لكهرباء يف ع�ضرين دولة يف �لعامل، 

�لدر��ضة  وت�ضمل  �لبنزين.  على  تعمل  �ضيار�ت  باأثر  وتقارنه 

�لنطاق �لكامل لنبعاثات �لكهرباء و�لوقود و�ضناعة �ل�ضيار�ت.

�ملكان  بو�ضفها  �أي�ضلند�  على  بار�غو�ي  تتقدم  وفيما 

�لأكرث �خ�ضر�رً� لقيادة �ضيارة كهربائية، فاإن �ضبكة �لكهرباء 

تعني،  �لهند  يف  �لفحم  على  تعمل  حمطات  تغذيها  �لتي 

لي�ضت  هناك  �لكهربائية  �ل�ضيار�ت  �أن  �ملقابل،  �لطرف  على 

ففي  �لبنزين.  على  تعمل  �لتي  �ل�ضيار�ت  من  �خ�ضر�رً�  �أكرث 

�لهند، جتتاز �ل�ضيار�ت �لتي تعمل على �لبطارية م�ضافة 8.5 

بالليرت  كيلومرتً�   97 مع  باملقارنة  �لوقود،  بليرت  كيلومرت�ت 

يف بار�غوي. وتتقدم �ل�ضني قلياًل على �لهند، حمققة م�ضافة 

تعادل 13 كيلومرتً� بالليرت.

»ظالل  بعنو�ن  تقرير  يف  �جلديدة  �لدر��ضة  ُن�ضرت 

حول  �لكهربائية  لل�ضيار�ت  �لكربونية  �لنبعاثات  �لأخ�ضر: 

�لكهربائية  �ل�ضيار�ت  �أثر  يختلف  كيف  يظهر  وهو  �لعامل«. 

كثريً� باختالف طريقة توليد �لكهرباء �لتي ُت�ضحن بها.

وقوديًا  مزيجًا  و�إيطاليا  و�ليابان  و�أملانيا  بريطانيا  تعتمد 

�لنووية  و�لطاقة  و�لفحم  �لطبيعي  �لغاز  يت�ضمن  و��ضعًا 

لل�ضيار�ت  �لكربونية  �لب�ضمة  يجعل  ما  �لكهربائية،  و�لطاقة 

�ل�ضيار�ت  لأف�ضل  �لكربونية  �لب�ضمة  متاثل  �لكهربائية 

�لبنزين  على  تعمل  �لتي  فئتها  من  )هايربيد(  �لهجينة 

ويف  �لديزل.  على  �لعاملة  �ل�ضيار�ت  لأكفاأ  �أو  و�لكهرباء، 

 18.7 مقد�رها  �لبنزين  يف  كفاءة  هذ�  يعادل  بريطانيا، 

بالليرت.  كيلومرتً�   20 �ىل  �أملانيا  يف  ترتفع  بالليرت،  كيلومرت 

و�لطاقة  �لكهرمائية  �لطاقة  تهيمن  حيث  وفرن�ضا،  كند�  ويف 

�لنووية، تبلغ كفاءة �لوقود ما يعادل 37 كيلومرتً� بالليرت يف 

�لأوىل و52 كيلومرتً� بالليرت يف �لثانية.

�إنتاج  يف  �حلالية  �لطفرة  فت�ضاعد  �ملتحدة،  �لوليات  يف  �أما 

�لكهربائية،  �ل�ضيار�ت  �نبعاثات  تخفي�ض  على  �ل�ضخري  �لغاز 

بيانات  على  وبناء  �لكهرباء.  توليد  يف  �لفحم  مكان  بحلوله 

تعادل  �لكهربائية  �ل�ضيار�ت  �نبعاثات  فاإن   ،2009 �لعام  ن�ضرت 

 17 حتقق  �لتي  �لبنزين  على  �لعاملة  �ل�ضيار�ت  �نبعاثات 

ع�ضرية  هجينة  �ضيارة  �نبعاثات  مياثل  ما  بالليرت،  كيلومرتً� 

كثافة  �نخفا�ض  �إىل  نظرً�  لكن  و�لكهرباء.  بالبنزين  تعمل 

�لنبعاثات �لكربونية يف �إنتاج �لكهرباء 15 يف �ملئة خالل �لعقد 

�ملا�ضي، و��ضتمر�ر �لندفاع يف �إنتاج �لغاز منذ 2009، فاإن كفاءة 

�ل�ضيار�ت �لكهربائية قد ت�ضبح قريبًا �أف�ضل من كفاءة �ل�ضيار�ت 

�لهجينة �لتي تعمل على �لبنزين و�لكهرباء يف �لوليات �ملتحدة 

ككل، علمًا �أنها هكذ� �لآن يف عدد من �لوليات.

تقول ليند�ضي ول�ضون، رئي�ضة فريق �إعد�د �لدر��ضة: »هذ� 

�لعمل ي�ضلط �ل�ضوء على مدى تفاوت �لفائدة �ملناخية �ملحققة 

ولتمكني  �لعامل.  حول  �لكهربائية  �ل�ضيار�ت  �ىل  �لتحول  من 

هذه �ل�ضيار�ت من تخفي�ض �نبعاثاتها �لكربونية يف �مل�ضتقبل، 

■ يجب ترويجها بالتز�من مع �لكهرباء �ملنخف�ضة �لكربون«.  

انبعاثات السيارات الكهربائية يف بلدان مختلفة 
)g CO2e/km( غرام من معادل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون لكل كيلومتر
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الفحم

مصدر الطاقة

وقود أحفوري ثقيل

مزيج واسع النطاق

وقود أحفوري خفيف

منخفض الكربون

تت�سمن �الأرقام �النبعاثات �لناجمة عن �سنع �ل�سيار�ت وعن توليد �لطاقة لل�سبكة �لعامة.

DEFRA, GHG Protocol, IEA, EPA, GREET, LCA :مل�سادر�
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اإعادة �سحن بطارية �سيارة كهربائية 

من  �ساحن على الطريق
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عالم العلوم

الحلزون لشباب البشرة

مفزعًا،  �شيئًا  الوجه  فوق  احللزون  مرور  يعّد  قد 

ولكن �شركة يابانية تعتزم اأن ت�شتخدمه كو�شيلة 

للن�شاء  و�شيتاح  وجتميلها.  الب�شرة  لتنظيف 

امل�شام  وتنظيف  امليت  اجللد  اإزالة  يف  الراغبات 

و»اإعادة ال�شباب« اإىل الب�شرة طلب جل�شة ت�شتمر 

دوالر.   100 نحو  كلفتها  وتبلغ  دقائق  خم�س 

�شركة  با�شم  املتحدثة  تاكامورا  مانامي  وقالت 

التي  اللزجة  »املادة  طوكيو:  يف  البو«  زيد  »�شي 

امليتة  اخلاليا  اإزالة  يف  ت�شاعد  احللزون  ينتجها 

وتعالج الب�شرة وترطبها اإثر تعر�شها لل�شم�س«.

عناكب »كهربائية«

 Araneus نوع  من  عناكب  الكهرباء  ت�شاعد 

تبني  فقد  فري�شتها.  اقتنا�س  على   diadematus
العنكبوت  �شبكة  يف  اأحيانًا  تقع  احل�شرات  اأن 

تك�شبها  خا�شة  مبوا�شفات  حياكتها  بف�شل 

احل�شرات  جتذب  م�شتقرة  كهربائية  �شحنات 

القريبة اإذا كانت حتمل �شحنات كهربائية اأي�شًا.

اال�سفلت املحتوي على ثاين اأوك�سيد التيتانيوم

ينقي الهواء من امللوثات

الهندية  ال�شركة  انتهت 

ال�����ش��ي��ارات  ل�شناعة 

ت�شنيع  م��ن  »ت��ات��ا« 

لل�شيارة  االأويل  النموذج 

ال��ت��ي   MINI CAT
يعمل  حمرك  على  حتتوي 

قامت  امل�شغوط  ال��ه��واء  بطاقة 

 .MDI الفرن�شية  ال�شركة  بتطويره 

ومت اإنزال هذه ال�شيارة اإىل االأ�شواق الهندية يف اآب )اأغ�شط�س(.

وتعتمد فكرة حمرك الهواء امل�شغوط على تاليف عملية االإحرتاق داخل 

يتمدد  الذي  امل�شغوط،  بالهواء  مبا�شرة  املحرك  واإمداد  االأ�شطوانات، 

دون  من  احلركية،  الطاقة  بذلك  فتتولد  املحرك،  مكاب�س  بدفع  ليقوم 

هذه  �شرعة  وت�شل  االإحرتاق.  عن  الناجتة  ال�شارة  للغازات  انبعاث  اأي 

ال�شيارة اىل 50 كيلومرتًا يف ال�شاعة، باعتبارها خم�ش�شة للقيادة داخل 

من  اأكرب  كمية  على  حت�شل  اأن  يجب  �شرعتها  ولزيادة  املزدحمة.  املدن 

الهواء امل�شغوط عرب تركيب جهاز اإ�شايف ل�شغط الهواء.

اإي��ن��ده��وف��ن  ج��ام��ع��ة  يف  ب��اح��ث��ون  اأك����د 

طريق  معاجلة  اأن  هولندا  يف  للتكنولوجيا 

تخفف  التيتانيوم  باأوك�شيد  مر�شوف 

فقد  النيرتوجني.  باأوك�شيد  الهواء  تلوث 

هينلو  مدينة  يف  طريق  من  اأج��زاء  عاجلوا 

عينات  اأخذوا  ثم  ومن  التيتانيوم،  باأوك�شيد 

اأوك�شيد  م�شتويات  انخفا�س  اأظهرت  هواء 

النيرتوجني.

تطلقه  ���ش��اّم  غ��از  النيرتوجني  واأوك�شيد 

وعندما  ال��ط��اق��ة،  وحم��ط��ات  ال�����ش��ي��ارات 

الهواء  يف  اأخرى  كيميائية  مواد  مع  يتفاعل 

اأن  املعروف  ومن  الدخاين.  ال�شباب  ُينتج 

اأوك�شيد  متت�س  مادة  التيتانيوم  اأوك�شيد 

املادة  هذه  بخلط  العلماء  فقام  النيرتوجني. 

�شوئيًا  حفاز  طوب  ل�شنع  عادي  ا�شمنت  مع 

مرتًا.   150 بطول  طريق  من  جزء  به  ُر�شف 

من  خال  مماثل  بطوب  اآخ��ر  جزء  وُر�شف 

اأوك�شيد التيتانيوم من اأجل املقارنة.

وبعد حتليل املعطيات امل�شتقاة من عيناتهم، 

وجدوا اأن م�شتويات اأوك�شيد النيرتوجني يف 

فوق  املئة  يف   19 مبعدل  اأدن��ى  كانت  الهواء 

الطوب املعالج مما هي فوق طوب املقارنة غري 

فوق  الهواء  ملوثات  اأن  وجدوا  كما  املعالج. 

املثالية،  الطق�س  اأحوال  اأثناء  املعالج،  الطوب 

طوب  ف��وق  هي  مما  املئة  يف   45 اأق��ل  كانت 

املقارنة، ما يظهر مدى فعالية هذه التقنية.

جدير بالذكر اأن �شركة »كري�شتال غلوبال«، 

مقرًا  ال�شعودية  يف  ج��دة  من  تتخذ  التي 

اإنتاج  يف  عامليًا  الثانية  املرتبة  حتتل  رئي�شيًا، 

منتج  اأكرب  وتعترب  التيتانيوم،  اأوك�شيد  ثاين 

التيتانيوم.  اأ�شا�شها  التي  الكيميائية  للمواد 

التي    CristalACTIV مادة   ابتكرت  وهي 

عن  ���ش��ارة،  غري  وجتعلها  امللوثات  تفكك 

طريق املعاجلة احلفازة �شوئيًا بثاين اأوك�شيد 

التيتانيوم  )TiO2(. وميكن ا�شتخدامها يف 

واملطاط  والبال�شتيك  والورق  الدهانات  اإنتاج 

تلوث  تخفيف  يف  للم�شاهمة  واالإ�شمنت 

الهواء.

سيارة تعمل بالهواء املضغوط

شوارع تفكك ملوثات الهواء

اسفنجة املطبخ قد تصيبك بالشلل؟
اإ�شفنجة  اأن  من  اأمريكيون  خرباء  حذر  فقد  البيوت.  ربات  ت�شدم  قد  مفاجاأة 

»اأكرث  تكون  قد  واأنها  املنزل،  يف  نظافة  االأ�شياء  اأقل  من  واحدة  تعترب  املطبخ 

اجلراثيم  بني  وربطوا  االأ�شعاف«.  باآالف  املرحا�س  مقعد  من  قذارة 

البكترييا  اأنواع  واأحد  التقطيع  ولوحات  واملن�شفة  االإ�شفنجة  على  املوجودة 

التي تاأتي من الدواجن وت�شبب ال�شلل. وبينت الدرا�شة اأن 21 يف املئة من 

منا�شف وخرق املطبخ حتتوي على م�شتويات عالية من التلوث.



63چهللا�سبتمرب  2013

© GRAPHIC NEWS

خاليا عضلية
ثانوية:

,á¨dÉH á«YòL ÉjÓN

 IOÉY º°ù÷G É¡eóîà°ùj

,áØdÉàdG äÓ°†©dG  ìÓ°UE’

≠dÉH ¿Gƒ«M øe ¢ü∏îà°ùJ 

طبق بتري للزرع
يف املختبر:

ájƒfÉãdG á«Yò÷G ÉjÓÿG

á«Lƒdƒ«H ÉjÓN »g

øµÁ √ÉŒ’G Ió«Mh

 ÉjÓN ¤EG ∫ƒëàJ ¿CG

§≤a äÓ°†Y

التمرين:
 ¤EG áLÉëH äÓ°†©dG

•É≤f .ƒªæJ »µd øjôªàdG

øe IÒ¨°U ™£b â«ÑãàdG

≥Ñ£H á≤°ü∏e  hôµ∏ØdG

 ÖÑ°ùJ áehÉ≤e ôaƒJ   …ÎH

π°üj .á∏°†©dG ƒ‰ ÉgQhóH

á«∏°†©dG áëjô°ûdG ∫ƒW

kGÎª«∏e 30 ` 20 ¤EG

™«HÉ°SCG áKÓK ∫ÓN

الحصاد: 
íFGô°T øe 20^000

 á© qæ°üŸG äÓ°†©dG

 á«ªc êÉàfE’ áHƒ∏£e

 á«aÉc ΩhôØŸG  ºë∏dG øe

 ôZÈªg á©£b ™æ°üd

kÉeGôZ 140 É¡fRh

 Góædƒg ,âNÎ°SÉe á©eÉL ,â°SƒH ∑QÉe Qƒ°ùahÈdG:Qó°üŸG

تم مؤخرًا طهي أول وجبة من اللحوم االصطناعية وتناولها، بعد 
قيام فريق أبحاث يرأسه البروفسور مارك بوست بزراعتها يف

مختبر يف جامعة ماسترخت الهولندية. ويعد القيمون �  
املشروع بأنه سيساهم يف حل مشاكل األمن الغذائي يف العالم، 

وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة واملوارد املستهلكة  يف إنتاج
لحوم الحيوانات. وقد ُصنعت اللحمة من عشرات آالف  البروتينات

التي نجح العلماء يف تنميتها من خاليا جذعية من البقر

جديد الصحةلحوم اصطناعية تشبع سكان العالم؟

فاكهة وماء وشمس إلبعاد الربو

تو�شلت درا�شة جلامعة بورتو الربتغالية 

اإىل اأن مر�س الربو يرتاجع عند الكبار 

بن�شبة 80 يف املئة عند تطبيق نظام 

غذائي يت�شمن ما ال يقل عن 300 غرام من 

الفاكهة يوميًا. وخل�شت درا�شة اأخرى 

اإىل اأّن نق�س الفيتامني D الذي ي�شّمى 

فيتامني اأ�شّعة ال�شم�س يزيد االأمر �شوءًا 

بالن�شبة ملر�شى الربو، اإذ اإنه يوؤّدي اإىل 

انخفا�س بارز يف وظائف الرئة.

الدهون املشبعة وراء تراجع 
عدد الحيوانات املنوية؟

ربطت درا�شة دمناركية بني تناول 

الدهون امل�شبعة املوجودة يف اجلنب 

الد�شم واملاأكوالت ال�شريعة وتراجع عدد 

احليوانات املنوية لدى الرجال. واأفاد 

الباحثون باأن ال�شبان الدمناركيني الذين 

اأكلوا كميات كبرية من الدهون امل�شبعة 

قل لديهم ترّكز ال�شائل املنوي بن�شبة 38 

يف املئة، وتراجع عدد احليوانات املنوية 

بن�شبة 41 يف املئة، مقارنة بالذين اأكلوا 

كّميات اأقل من الدهون.

الثوم يحمي من السرطان
وجدت درا�شة جديدة اأجراها مركز حمافظة 

جيانغ�شو ال�شيني ملراقبة االأمرا�س والوقاية 

منها، اأن البالغني الذين يتناولون ب�شكل 

منتظم الثوم النيئ كجزء من نظامهم الغذائي 

على االأقل مرتني يف االأ�شبوع هم اأقل عر�شة 

بن�شبة 44 يف املئة لالإ�شابة ب�شرطان الرئة. 

كما تبني اأن فائدة الثوم هذه ينتفع منها 

املدخنون اأي�شًا اإذ انه يقلل من خطر �شرطان 

الرئة بن�شبة تقارب 30 يف املئة.

وكانت درا�شات �شابقة وجدت اأن الثوم قد 

يحمي الرئتني �شد اأعرا�س خمتلفة كما 

اأنه يحمي من االأورام اخلبيثة مثل �شرطان 

االأمعاء. ومن غري املعروف بعد اإن كان الثوم 

املطبوخ لديه الفائدة ذاتها.

بتقدمي  تق�شي  قدمية  �شيا�شة  ب�شبب  �شنوات   5،5 ال�شني  �شمال  ل�شكان  املتوقع  العمر  معدل  انخف�س 

الفحم املخ�ش�س للتدفئة جمانًا خالل ال�شتاء اإىل �شكان املنطقة.

واأ�شارت  ال�شني.  يف  املركزي  االقت�شادي  التخطيط  فرتة  خالل  الثمانينات  قبل  ال�شيا�شة  هذه  بداأت 

الوفيات  اأن  اىل  للتكنولوجيا  م�شات�شو�شت�س  معهد  يف  باحثون  اأجراها  البيئي  االقت�شاد  يف  درا�شة 

هو  التلوث  من  حمددًا  نوعًا  الباحثون  والحظ  تنف�شية.  قلبية  م�شاكل  اإىل  ُتعزى  ال�شمال  يف  املبكرة 

اأكرث  كانت  اجلزيئات  هذه  ان  لهم  وتبني  وال�شخام.  الدخان  عن  الناجمة  الهواء  يف  العالقة  اجلزيئات 

بن�شبة 55 يف املئة يف ال�شمال منها يف اجلنوب خالل الفرتة التي تناولتها الدرا�شة والتي تراوحت بني 

1981 و2001.

الفحم املجاني يقّصر أعمار الصينيين
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المكتبة الخضراء

حياته،  مرحلة  طوال  النفايات  من  طن   102 معدله  ما  االأميركي  المواطن  ينتج 

م�شتوعبات  لكن  �شنويًا.  دوالر  بليون   50 بقيمة  منها  االإفادة  يمكن  مواد  وتطرح 

النفايات هي مجرد نقطة انطالق لمرحلة غريبة، غام�شة، مكلفة، قد تمثل اأكبر 

فر�شة �شائعة في هذا القرن.

هي  ما  المخلفات:  عالم  هيومز  اإدوارد  ي�شتق�شي  النفايات«  »علم  كتاب  في 

محتوياتها، كم ندفع مقابل التخل�س منها، كيف ننتج كميات كبيرة منها، وكيف 

والفوائد  الرزق  لك�شب  فر�شًا  الدول  وحتى  والمجتمعات  العائالت  بع�س  تجد 

يتعاملون  الذين  االأ�شخا�س  من  مجموعة  يقدم  ذلك،  الى  واإ�شافة  النفايات.  من 

للتكنولوجيا  م�شات�شو�شت�س  معهد  تحريو  ومنهم:  مبتكر،  ب�شكل  النفايات  مع 

يقودون  الذين  النظافة  وعمال  النفايات،  تحركات  يتتبعون  الذين   )MIT(

الجرافات ويبنون مطمر جبل النفايات في لو�س اأنجل�س، والفنانون الذين يقيمون 

في مكب �شان فرن�شي�شكو، والعائلة التي ال تمالأ نفاياتها ال�شنوية اأكثر من جرة.

علم النفايات: عالقتنا الغرامية القذرة بالنفايات
Garbology: Our Dirty Love Affair with Trash

By Edward Humes. 336 pages. Avery Trade, 2013  ISBN-13: 978-1583335239

 الطاقة لعبة الكبار: ما بعد الحضارة الكربونية
 ISBN: 978-9775296009      2012 ،د. محمد م�شطفى الخياط.  360  �شفحة.  اإ�شدارات �شطور  الجديدة، القاهرة

لعبة  »الطاقة  كتاب  ي�شتقرئ 

الطاقة،  نافذة  من  التاريخ  الكبار« 

االأول  االإن�شان  معرفة  بداأت  منذ 

رحبة،  اآفاقًا  له  فتحت  التي  بالنار 

بدءًا من تدفئة وطهي طعامه اىل 

�شهر املعادن وتطويعها.

عرب  االإن�شاين  الفكر  تطور  ومع 

للطاقة  كانت  التاريخ  م��راح��ل 

الدول  �شعت  لذا  االأعلى،  الكلمة 

وخا�شة  م�شادرها  امتالك  اإىل 

البرتول والغاز الطبيعي، وتعددت 

نفثت  التي  النقل  وو�شائل  امل�شانع 

ما  موؤ�ش�شة  مكان  كل  يف  دخانها 

دعي »احل�شارة الكربونية«.

على  احلديثة  احل�شارة  تاأ�ش�شت 

فاعتّلت  ال��وق��ود،  ح��رق  ن���واجت 

واأهمل  عليه،  ومن  الكوكب  �شحة 

االإن�شان طاقات متجددة تزخر بها 

االأحفورية  الطاقة  والأن  االأر�س. 

بيئية  تاأثريات  ولها  للنفاد  عر�شة 

�شلبية، نظر االإن�شان اإىل امل�شتقبل 

فراأى اأمناطًا جديدة النتاج الطاقة 

وتزاوجًا  م�شتدامة،  اأ�ش�س  على 

والبيئة،  ال��ط��اق��ة  ب��ني  لطيفًا 

بالبيئة،  رفيقًا  اأخ�شر  واقت�شادًا 

طرق  ر  ت��ث��وِّ معلوماتية  وبنية 

ا�شتخدام اأجهزة ا�شتهالك الطاقة.

وُي��خ��ت��ت��م 

الكتاب بدور 

اخل����ي����ال 

العلمي يف الو�شول اىل الكثري من 

حتققت  التي  العلمية  االجن��ازات 

القرن  من  الثاين  الن�شف  خالل 

احلايل،  القرن  وبدايات  الع�شرين 

العالج  اإىل  الف�شاء  اىل  ال�شفر  من 

اجليني واال�شتن�شاخ.

البيئة يف عالم األعمال
Eco-Business

By Peter Dauvergne and Jane Lister. 208 pages. 2013   ISBN: 97802-62018760

والدجاج  البقر  حلم  اإال  ت�شتعمل  ال  باأن  »ماكدونالدز«  مطاعم  �شل�شلة  تعهدت 

وتعهدت  م�شتدامة.  م�شادر  من  عليها  حت�شل  التي  الطبخ  وزي��وت  وال�شمك 

»كوكاكوال« بتحقيق »حياد مائي«. وحددت »يونيليفر« �شنة 2020 موعدًا نهائيًا 

وتعهدت  املئة.  يف   100 بن�شبة  م�شتدامة  م�شادر  من  زراعية  منتجات  ال�شتخدام 

تقدم  ال�شهرة  وا�شعة  �شركات  اأن  يبدو  كربونيًا.  حمايدة  ت�شبح  باأن  »وامل��ارت« 

وعالقاتها  �شورتها  تلميع  الأغرا�س  باالأخ�شر«  ن  »التلوُّ م�شاعي  تتعدى  التزامات 

العامة. يف كتاب »البيئة يف عامل االأعمال« يتفح�س بيرت دوفرين وجني لي�شرت 

الفعلية،  واإجنازاتها  اال�شتدامة،  مع  ال�شركات  تعامل  يف  اجلديد  التحول  هذا 

وانعكا�شات ذلك على البيئة.

وجلهود اال�شتدامة هذه اأثر عميق بالن�شبة اىل كثري من ال�شركات الذائعة ال�شيت، 

اإذ تعيد توجيه العمليات ومتتد عرب �شال�شل االمدادات العاملية. ولكن يرى املوؤلفان 

اأن هذه ال�شركات ال تفعل ذلك مل�شلحة كوكب االأر�س، بل من اأجل اأرباحها وح�شتها 

ال�شوقية يف اقت�شاد معومل متقلب. وهي ت�شتخدم اال�شتدامة كاأداة عمل.

 بيئة البحر املتوسط القديمة
بين العلم والتاريخ

The Ancient Mediterranean 
Environment Between Science 

and History
Edited by W. V. Harris, 356 pages.

Colombia University 2013
ISBN: 9004253432

االآث��ار  وعلماء  وامل��وؤرخ��ون  العلماء  ب��داأ 

يتعاونون جديًا يف درا�شات تاريخ البيئة 

على املدى الطويل.

العلم  بني  القدمية  املتو�شط  »بيئة  كتاب 

يف  عقد  دويل  موؤمتر  ثمرة  هو  والتاريخ« 

واملفكرين  العلماء  وجمع   2011 عام  روما 

املتعددة  اخت�شا�شاتهم  بتفاعل  املهتمني 

تغري  ت��اأث��ريات  مثل  حم��ددة  ومب�شاكل 

املناخ، وم�شادر الطاقة والوقود امل�شتعمل 

الب�شر  وتاأثريات  القدمية،  احل�شارات  يف 

املتو�شط،  البحر  ح��ول  االأرا���ش��ي  على 

بالتطورات  تتعلق  اأخرى  بيئية  وعوامل 

واالأحداث التاريخية.

الكتاب  يف  امل��ق��االت  جمموعة  تعالج 

املتو�شط  منطقة  لعموم  وا�شعة  درا�شات 

يف  حم��ددة  ملناطق  مركزة  ودرا���ش��ات 

اإيطاليا واالأردن.
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معر�ض الزراعة ال�سعودي

تنظيم �سركة معار�ض الريا�ض. 
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27 - 26
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14
يوم البيئة العربي

�سعاره هذه ال�سنة »نحو تقنية خ�سراء 

لتحقيق تنمية م�ستدامة«.

30 - 28
موؤمتر ومعر�ض الطاقة الذكية

دبي، الإمارات.

www.intelligentenergy-me.com

29 - 28
البيئة 2013: املوؤمتر ال�سنوي

للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(

حمور املوؤمتر  »الطاقة امل�ستدامة: التوقعات، 

التحديات، اخليارات«. اجلامعة الأمريكية

يف ال�سارقة، الإمارات.

هاتف: 321800 – 1 )961+(

فاك�ض: 321900 – 1 )961+(

www.afedonline.org,  info@afedonline.org

31 - 30
4th Dii Desert Energy Conference
موؤمتر »ديزرتك« حول طاقة ال�سحراء

الرباط، املغرب. 

www.dii-conference.com
 

31 - 30
منتدى الكويت للمباين اخل�سراء

الكويت.

www.promediakw.com/2013/greenbuild

تشرين الثاني )نوفمبر( 2013

6
موؤمتر الأبنية اخل�سراء يف العراق

اإربيل، العراق.

www.eecosolutions.com/bigerbil.html

9 - 6
ECOMONDO 2013

املعر�ض الدويل للمواد والطاقة املتجددة 

والتنمية امل�ستدامة

رمييني، ايطاليا.

en.ecomondo.com

12 - 11
منتدى ال�سرق الأو�سط لإدارة النفايات

دبي، الإمارات.

http://goo.gl/RQMOu

16
يوم البيئة يف لبنان

20 - 18
IRES 2013

املوؤمتر واملعر�ض الدويل الثامن لتخزين 

الطاقة املتجددة

برلني، اأملانيا.

www.energystorageconference.org

أبوظبي
القمة العاملية للمياه 2014

الدورة  يف  رئي�سي  حمور  املائية  املوارد  اإدارة 

التي  للمياه«  العاملية  »القمة  من  الثانية 

امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  �سركة  ت�ست�سيفها 

كانون   22 اإىل   20 من  اأبوظبي  يف  )م�سدر( 

الثاين )يناير( 2014.

و�سوف تركز القمة على اجلهود احلثيثة املبذولة 

املناطق  يف  املائية  املوارد  �سح  ق�سية  ملجابهة 

ال�سرق  منطقة  فيها  مبا  العامل،  حول  اجلافة 

زيادة  مب�سكلتي  اقت�ساداتها  تتاأثر  التي  الأو�سط 

حاد  ب�سكل  املائية  املوارد  و�سح  املياه  على  الطلب 

الطلب  حجم  منو  اإىل  التوقعات  وت�سري  ومطرد. 

بن�سبة  وحدها  اأبوظبي  يف  املياه  على  الإجمايل 

123 يف املئة بحلول �سنة 2030.

اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  اعتماد  وي�سكل 

املئة  يف   90 نحو  لإنتاج  البحر  مياه  حتلية  على 

من حاجتها اإىل مياه ال�سرب حتديًا كبريًا، اإذ اإنها 

تزيد من حجم اإنفاق هذه الدول والب�سمة البيئية 

لقطاع الطاقة املحلي فيها.

باريس
معرض ومؤتمر »بوليوتك« 

لالبتكارات البيئية
 Pollutec Horizons وموؤمتر  معر�ض  يقام 

تتعلق  حلول  اإيجاد  اىل  ي�سعى  الذي  الدويل، 

العا�سمة  يف  امل�ستدامة،  والتنمية  بالبيئة 

كانون   6 ـ   3 الفرتة  خالل  باري�ض  الفرن�سية 

جمموعة  �سيعالج  وهو   .2013 )دي�سمرب(  الأول 

النفايات،  اإدارة  منها:  املوا�سيع،  من  متكاملة 

كفاءة  املتجددة،  الطاقة  املياه،  معاجلة 

التنوع  املخاطر،  جتنب  الهواء،  نوعية  الطاقة، 

لل�سركات،  الجتماعية  امل�سوؤولية  البيولوجي، 

البحث  على  الرتكيز  مع  الأخالقي،  ال�سراء 

متعددة  موا�سيع  على  �سي�سيء  كما  والبتكار. 

خالل  من  الذكية  املدينة  اإدارة  مثل  القطاعات، 

وحت�سني  امل�ستدامة،  املدينة  على  تركيزه 

ال�سناعة  على  الرتكيز  خالل  من  امل�سانع  اأداء 

امل�ستدامة.

التنمية  واملوؤمتر  املعر�ض  يتناول  الأوىل  وللمرة 

كجزء  ال�سحية  الرعاية  موؤ�س�سات  يف  امل�ستدامة 

امل�ستدامة.  امل�ست�سفيات  على  الرتكيز  من 

اأي�سًا يف املقاربة البيئية لقطاعات  و�سوف ينظر 

والتوزيع  التجارة  مثل  القت�ساد،  من  اأخرى 

ال�سنوي،  تطوره  على  وبناء  الغذاء.  �سناعة  يف 

اجلنوبية  كوريا  هورايزنز«  »بوليوتك  اختار 

كما  لال�ستدامة،   »2013 �سنة  »بلد  اأنها  على 

البيئية  املمار�سات  اأف�سل  على  ال�سوء  �سي�سلط 

يف ا�سكندينافيا.

 www.pollutec.com :ملزيد من املعلومات

البيئة 2013: املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
28 - 29 تشرين األول )أكتوبر( 2013، الجامعة األميركية يف الشارقة، اإلمارات

حمور املوؤمتر:   »الطاقة امل�ستدامة: التوقعات، التحديات، اخليارات«.  

هاتف: 321800 )961+( فاك�ض: 321900 )961+(

www.afedonline.org/conference    info@afedonline.org





البيئة العربية x  6  الطاقة المستدامة

المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية           x             الجامعة األميركية في الشارقة، 28ـ  29 تشرين األول/ أكتوبر 2013
برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة ـ حاكم الشارقة

	كيف يستجيب قطاع الطاقة العربي ألسواق عالمية يتحكم بها تغّير المناخ؟   	•
	ما هي فرص الطاقة المتجددة وما هي سبل تعزيز كفاءة الطاقة؟ 	•

	ما هو مستقبل الطاقة النووية في المنطقة العربية؟ 	•
	هل توجد سياسات مالئمة لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في الطاقة؟ 	•

	كيف نعزز مساهمة قطاع الطاقة في التنمية المستدامة؟ 	•

هذه		بع�س العناوين على جدول اأعمال الموؤتمر ال�شنوي ال�شاد�س للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( الذي يعقد في ال�شارقة، 
المارات العربية المتحدة، في  28	ـ	29 ت�شرين الأول )اأكتوبر( 2013.

المحوري  الدور  ال�شوء على  يلقي  العربية«، وهو  البيئة  ال�شاد�س في �شل�شلة »و�شع  ال�شنوي  »اأفد«  الطاقة هي مو�شوع تقرير 
لقطاع الطاقة في التنمية القت�شادية ـ الجتماعية للبلدان العربية.

98 في المئة من الطلب العربي على الطاقة، وتمتلك البلدان العربية موارد �شخمة من الطاقة المتجددة،  يغطي النفط والغاز 
خا�شة ال�شم�س، ما زالت غير م�شتخدمة. ومع هذا، فهناك 60 مليون عربي محرومون من خدمات الطاقة الحديثة. 

يحلل التقرير التغّير المتوقع في اأنماط ا�شتهالك الطاقة، ب�شبب تدابير تخفيف انبعاثات الكربون للحد من تغّير المناخ.
يناقش الموؤتمر نتائج تقرير »اأفد« مع مجموعة من كبار الخبراء و�شانعي القرار، و�شوًل اإلى اقتراح تو�شيات وخطة طريق. 

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2013

 E-mail: info@afedonline.org   +961 1 321900  :للمعلومــات: هاتـف:  321800 1 961+   فاكـ�س
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