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هــذا ال�شهـــر

�أي �سي�رة يجدر ب�لفرد �أو �ل�سركة �قتن�وؤه�، بحيث ت�ستهلك وقود�ً �أقل وتطلق �نبع�ث�ت �أقل من غري �أن يت�أثر 

�أد�وؤه�؟ مو�سوع �لغالف يف هذ� �لعدد يقدم معلوم�ت و�إر�س�د�ت حول �ل�سي�ر�ت �ملقت�سدة ب�لوقود يف �ملنطقة 

�لعربية، وطريقة قي�دة �ل�سي�رة و�سي�نته� لتحقيق هذ� �لهدف، ��ستن�د�ً �إىل »دليل كف�ءة �لط�قة« �ل�س�در عن 

�ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية. ويف �إط�ر �لتحول �إىل �لط�قة �لبديلة، عر�ض ملحطة �لكرمي�ت �ل�سم�سية لتوليد 

�لكهرب�ء يف م�سر، وحمطة ت�سخني �ملي�ه ب�لط�قة �ل�سم�سية يف ج�معة �لأمرية نورة يف �ل�سعودية �لتي ميكن 

�أن تكون منوذجً� للج�مع�ت �لعربية. وت�أخذك �ل�سفح�ت يف جولة على م�ستجد�ت �لبيئة و�لتنمية �لعربية 

و�لع�ملية، من م�سروع بن�ء �سع�ب ��سطن�عية يف �ملغرب حلم�ية �لرثوة �ل�سمكية، وم�س�ريع �لتنمية �لريفية 

�إير�ن جمر�ه، و�جلف�ف �لز�حف  �إىل ن�سوب نهر �لوند يف �لعر�ق نتيجة حتويل  يف حممية عجلون يف �لأردن، 

على �لولي�ت �ملتحدة، و�لنقط�ع �لكهرب�ئي �لعظيم �لذي حب�ض 700 مليون هندي يف �لظلمة هذ� �ل�سيف، 

�مل�ستقبل. ويف  �ل�سحر�ء تتو�سطه� جزر ت�س�د عليه� مدن  لإق�مة بحري�ت يف  �لعلمي  �إىل تكنولوجي� ك�خلي�ل 

بد�ية هذه �ل�سنة �لدر��سية، جمموعة �أفك�ر ومب�در�ت خ�سر�ء تتيح للمد�ر�ض �أن تكون �سديقة للبيئة. ومع 

�لعدد هدية »�جلريدة �خل�سر�ء«، ومو�سوعه� هذه �ملرة »�لنقل �ل�سديق للبيئة«، ميكن تعليقه� يف �ملد�ر�ض 

و�لأم�كن �لع�مة لتعميم ر�س�لة �لتوعية �لبيئية.

''�لبيئة و�لتنمية''
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�قت�س�د �ملعرفة ... �أخ�سر        

جنيب �صعب

كيف جنعل مدر�ستن� خ�سر�ء

دعوة اىل املدار�س لتكون �شديقة للبيئة

�سي�ر�ت �قت�س�دية لل�سرك�ت

معايري الختيار �شيارات كفوءة بالوقود

�أريد �سي�رة خ�سر�ء

مي�ه �سم�سية جل�معة �سعودية

ل وز�رة ث�نوية بوجود �لروؤية و�لعزم

مقابلة مع حيدر العلي وزير البيئة يف ال�شنغال

حمطة �لكرمي�ت �ل�سم�سية

�أدخلت م�سر ع�سر �لط�قة �لبديلة

عزة عبداملجيد بيوت عجلون 

تنمية ريفية يف كنف حممية اأردنية

حديقة بريط�ني�

نزهة يف مقاطعة كنت ال�شهرية بجنائنها

�لطيور تقيم جن�ز�ت ملوت�ه�

�سع�ب ��سطن�عية يف �سم�ل �ملغرب

�جلف�ف �لز�حف على �لولي�ت �ملتحدة نداء هالل

�صوزان يورك ط�قة نظيفة للهند 

در�س من االنقطاع الكهربائي العظيم

كاظم املقدادي �أين نهر �لوند؟ 

اإيران حولت مياهه فانح�شر عن العراق

46

�لبيئة 2012: �لب�سمة �لبيئية

�ملوؤمتر �ل�سنوي للمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية
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للمهند�شني  الدويل  االحتـاد  موؤمتر  طرحه  �شوؤال  االأخ�شر؟  االقت�شاد  بعد  م�ذ� 
من  تتخذ  التي  اجلنوبية  كوريا  عا�شمة  �شيول،  يف  عقد  املـوؤمتر  والأن  اال�شت�شاريني. 

ال�شوؤال.  هذا  طـرح  ممكنًا  كان  االقت�شاديـة،  ل�شيـا�شاتها  اأ�شا�شًا  االأخ�شر«  »النمـو 

فمعظم بلدان العامل مل تبداأ بعد بالتعامل اجلدي مع االقت�شاد االأخ�شر، ناهيك بالبحث 

يف ما بعده.

االقت�شاد  اىل  التحول  من  املبا�شر  الهدف  كان  اذا  اأنه  على  �شيول  يف  املتحاورون  اتفق 

االأخ�شر هو تاأمني �شبل العي�س والبقاء للب�شر يف عامل يواجه نق�شًا يف املوارد الطبيعية، 

جمرد  ولي�س  اأف�شل،  حياة  نوعية  تاأمني  يكون  اأن  يجب  البعيد  املدى  يف  فالهدف 

االنتاج  يف  جديدة  اأمناط  اىل  االنتقال  يقت�شي  هذا  العي�س.  يف  اال�شتمرار  على  القدرة 

التجدد.  على  قدرتها  وتدعم  الطبيعية  املوارد  يف  التوازن  على  حتافظ  واال�شتهالك، 

االكتفاء  وعدم  املوارد،  لهذه  التجديدية  القدرة  تنمية  اىل  هذا  من  اأبعد  تذهب  لكنها 

با�شتنزافها.

قد تكون الكفاءة يف ا�شتخدام املوارد الهدف االأكرث اإحلاحًا يف منطقتنا. فمع اأن البلدان 

املياه العذبة املتجددة، يتجاوز اال�شتهالك الفردي املنزيل للمياه  العربية هي االأفقر يف 

الثمن.  غالية  حمالة  بحر  مياه  غالبًا  وهي  العامل،  يف  املعدالت  اأعلى  بلدانها  بع�س  يف 

وتقّل معدالت الكفاءة يف الري عن ثالثني يف املئة. وال تتجاوز كمية مياه ال�شرف التي 

تتم معاجلتها واإعادة ا�شتعمالها خم�شة يف املئة. وتتميز معظم البلدان العربية باأدنى 

معدالت كفاءة ا�شتخدام الطاقة يف العامل.

ويظهر التقرير اجلديد الذي يعده املنتدى العربي للبيئة والتنمية عن فر�س البقاء يف 

البلدان العربية اأنه اذا رفعت الدول العربية الرئي�شية املنتجة للحبوب معدالت االنتاجية 

تطوير  هذا  وي�شتتبع  العجز.  ت�شد  اأن  ميكنها  فقط،  العاملي  امل�شتوى  اىل  الري  وكفاءة 

رخي�شة  تقنيات  وا�شتنباط  واجلفاف،  احلرارة  تتحمل  النباتات  من  جديدة  ف�شائل 

لتحلية مياه البحر، مبا قد ي�شمح با�شتخدامها اأي�شًا لالنتاج الغذائي.

مل تكن هناك حاجة يف �شيول لتعريف »االقت�شاد االأخ�شر«، فهو �شيا�شة حكومية تتم 

املنطقة  يف  االأخ�شر  االقت�شاد  على  الكالم  لكن  العملي.  التطبيق  يف  يوميًا  ممار�شتها 

العربية يتطلب اأمثلة واقعية لتف�شريه. اإنه االقت�شاد الذي يقوم على اال�شتثمار املتوازن 

االآن  االقت�شادي،  النمو  ويوؤمن  التجدد،  على  الطبيعة  قدرة  على  يحافظ  مبا  للموارد، 

اأن  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  اأجراها  التي  الدرا�شات  بينت  وقد  امل�شتقبل.  ويف 

مليون  ن�شف  من  اأكرث  يخلق  املتجددة  الطاقة  يف  �شنويًا  دوالر  بليون   1٠٠ ا�شتثمار 

للبلدان  اإ�شافيًا  دخاًل  م�شتدامة  زراعية  ممار�شات  اىل  التحول  ويولد  جديدة،  وظيفة 

املئة  يف   ٥٠ تخ�شري  اأما  االجمايل.  املحلي  الناتـج  من  املئة  يف  خم�شة  نحو  يبلغ  العربية 

من قطاع النقل، بجعله اأكرث كفاءة واأقل تلويثًا، فيمكن اأن يوفر 2٣ بليون دوالر �شنويًا.

التنمية  اأمناط  من  اأكرب  كلفة  يتطلب  االأخ�شر  االقت�شاد  اىل  التحول  اأن  كثريون  يعتقد 

اإعادة جدولة التكاليف ومراحل  التقليدية. هذا االعتقاد خاطئ متامًا، الأن امل�شاألة هي 

ا�شتعادة اال�شتثمارات وجني العوائد منها. فاالقت�شاد االأخ�شر قد ي�شتدعي كلفة اأعلى 

يف مراحل التخطيط والتنفيذ، لكنه يتطلب م�شاريف اأقل يف مرحلة ال�شيانة.

االنتقال اىل االقت�شاد االأخ�شر يتطلب تطوير قاعدة �شلبة للعلم والتكنولوجيا، وبنية 

اليوم  فر�شة  للنفط  امل�شدرة  العربية  البلدان  واأمام  التنمية.  اأجل  من  لالأبحاث  حتتية 

لتحويل جزء من دخلها اىل اإقامة اقت�شاد قائم على تكنولوجيا املعرفة. وهناك مبادرات 

ال�شعودية  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  عبدالـله  امللك  جامعة  مثل  املجال،  هذا  يف  واعدة 

ومدينة ومعهد م�شدر يف اأبوظبي وموؤ�ش�شة قطر، املتخ�ش�شة يف تطوير تكنولوجيات 

جديدة يف قطاعات الطاقة واملياه واإنتاج الغذاء.

برامج  تخطيط  عن  امل�شوؤولة  هي  املعرفة،  باقت�شاد  خمت�شة  وزارة  اجلنوبية  كوريا  يف 

النمو االأخ�شر يف البالد. ميكن للدول العربية اأن تتعلم الكثري من التجربة الكورية، من 

حيث توظيف البحث العلمي يف �شناعة �شيا�شات التنمية. هذا يتطلب حتويل املبادرات 

اإىل نتائج ملمو�شة يف ال�شيا�شات العامة، بدل االكتفاء بالعالقات العامة.

جنيــب �سعــب  

�قت�ضاد �ملعرفة... �أخ�ضر
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اإعادة التدوير

يمكن للمدر�صة باأ�صرها تنفيذ برنامج لإعادة �لتدوير. فتبد�أ بتخ�صي�ص 

مكان يجمع فيه �لتالميذ �لنفايات �ل�صالحة لإعادة �لت�صنيع، مثل �لورق 

وقو�رير �لبال�صتيك و�لزجاج وعلب �لألومنيوم.

ولما كانت »خر�طي�ص« �لحبر ت�صتعمل بكميات كبيرة في �آلت �لطباعة 

د على �إعادتها  و�لن�صخ في كثير من �لمد�ر�ص، يمكن �لتفاق مع �لمزوِّ

للتعبئة بعد �أن تفرغ. كما يمكن �لتفاق مع جمعية �أو موؤ�ص�صة تهتم 

بجمع �أجهزة �لكومبيوتر و�لمعد�ت �للكترونية �لمرتبطة بها بعد �لتوقف 

عن ��صتعمالها، لتقديمها �إلى مد�ر�ص �أخرى �أو �أفر�د ل يملكون �أجهزة 

كومبيوتر. وكثيرً� ما ترمى هذه �لأجهزة في مكبات �لنفايات، ما يحدث 

�صررً� بالغًا للبيئة لأنها تحتوي على �أجز�ء تت�صرب منها مو�د كيميائية �صامة 

تلوث �لهو�ء و�لتربة و�لمياه �لجوفية.

وت�صجع بع�ص �لمد�ر�ص تالميذها على ��صتعمال دفاتر �صنعت من 

ورق �أعيد تدويره، ففي مقابل كل 42 دفترً� من هذ� �لنوع يتم �إنقاذ �صجرة 

من �لقطع.

وفي و�صع �لمد�ر�ص �إر�صال �لتجهيز�ت �لقديمة لإعادة �لتدوير، �أو 

تقديمها �إلى جهة تعيد ��صتعمالها.

كيف نجعل مدر�ضتنا    خ�ضــراء

ا�ضتخدام المواد بكفاءة

�لطريقة �لتي ت�صتعمل بها �لمو�د في �لمدر�صة تحدد �أثرها على �لبيئة. 

يمكن للتالميذ �لقت�صـاد بالورق بالكتابة على جهتي �ل�صفحة، 

ومو��صلة ��صتعمال دفاتر �لتمارين حتى �لنتهاء منها تمامًا. ويمكن �إعادة 

��صتعمال �لكتب �لمدر�صيـة مر�ت متعددة لتوفير �لمال وتقليل �لنفايات. 

وي�صتح�صن ��صتعمال منتجات تدوم طوياًل و�لمحافظة عليها. فحقائب 

�لظهر �لمتينة وحافظات �لأور�ق يمكن �عـادة ��صتعمالهـا �صنو�ت كثيرة. 

وعلى �لمدر�صين و�لموظفين �لد�ريين تجنب طبع �لن�صو�ص و�لوثائق 

�أو ��صتن�صاخها على نحو غير �صروري، و�عتماد �لر�صائل �لإلكترونية قدر 

�لمكان كو�صائل �ت�صال لتقليل ��صتعمال �لورق. 

الطعام

�لطعام �لذي يقدم في مطعم �لمدر�صة يوؤثر في مدى �صد�قتها للبيئة. فاذ� 

طلبت �لمدر�صة �لطعام من منتجين محليين، فهي تخف�ص تكاليف نقله، 

لقرب �لم�صافة و�نتفاء �لحاجة �لى �إح�صاره من �أماكن بعيدة. هذ� يوفر 

في بد�ية هذ� �لعام �لدر��سي دعوة �إلى 

�لمد�ر�س لكي تكون �سديقة للبيئة، 

بم�ساركة �لإد�رة �لتالميذ و�لأ�ساتذة 

و�لأهالي. �لمبادر�ت �لخ�سر�ء ت�ساهم في �إنقاذ 

�لحياة على �لأر�س، كما توفر على �لمدر�سة 

نفقات ملحوظة، ويمكن للمدر�سين من 

خاللها تلقين تالميذهم درو�سًا عن �لبيئة 

و�لعمليات �لطبيعية. هنا بع�س �لأفكار 

للمد�ر�س كي ت�سبح »خ�سر�ء«
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اأفكار اأخرى

تاأ�سي�س ناد بيئي في المدر�سة ينتمي اإليه التالميذ    ●

المهتمون بيئيًا، باإ�سراف اأ�ستاذ متحم�س في هذا 

المجال. في و�سع النادي القيام بم�ساريع ون�ساطات 

بيئية مختلفة.

اإن�ساء حديقة للمدر�سة، وت�سجير محيطها، وزرع �سجرة  	●

للطالب الجدد كل �سنة.

اإن�ساء »ق�سم اأخ�سر« في مكتبة المدر�سة ي�سم كتبًا    ●

ومن�سورات بيئية مختلفة.

الت�سجيع على الغذاء ال�سحي، وتجنب الماأكوالت  	●

ال�سريعة الم�سبعة بالدهون والزيوت، 

والم�سروبات الم�سنعة الغنية 

نات  بال�سكر والمحتوية على ملوِّ

ومواد حافظة كيميائية.

كيف نجعل مدر�ضتنا    خ�ضــراء

��صتهالك �لوقود، وبالتالي كمية �لملوثات �لمنبعثة. كما يجب تخفي�ص 

كميات �لتغليف، وتجنب ��صتخد�م �لأوعية و�لأطباق و�لأدو�ت �لبال�صتيكية.

و�إذ� �أح�صرَت طعام �لغد�ء �لى �لمدر�صة، �صعه في �أوعية يعاد ��صتعمالها، 

و�حمله في كي�ص �أو علبة طعام. �أما �إذ� �أردت �صر�ء وجبة غد�ء، فخذ معها ما 

تحتاجه فقط: منديل و�حد، كي�ص كت�صاب و�حد، كي�ص ملح و�حد، كي�ص 

فلفل و�حد. ول تن�َص و�صع �لعلب و�لقو�رير �لتي ��صتعملتها في م�صتوعبات 

فرز �لنفايات �إذ� وجدت.

المياه والطاقة

من �لمهم جدً� ر�صد ت�صربات �لمياه في �لمدر�صة، فهذه قد تهدر مئات 

�لأمتار �لمكعبة كل �صنة. ويمكن ��صتخد�م حنفيات )�صنابير( و�صيفونات 

مقت�صدة في ��صتهالك �لمياه. كذلك يجب �لنتباه �إلى كفاءة ��صتخد�م 

�لطاقة، و�إبد�ل �لم�صابيح �لتقليدية باأخرى �قت�صادية. 

وقد توكل �لمدر�صة �إلى »�صرطة بيئية طالبية« �لتاأكد من �إطفاء �لأ�صو�ء في 

�لغرف �لخالية و�إقفال �لحنفيات �لتي كثيرً� ما تترك مفتوحة. ول بد �أي�صًا من 

�لتاأكيد �لد�ئم على �لتالميذ و�لأ�صاتذة لالقت�صاد في ��صتهالك �لمياه و�لكهرباء.

و�ضائل النقل

على �لأهل �لتفكير في طريقة �إي�صال �أولدهم �لى �لمدر�صة و�إعادتهم منها، 

لأن ��صتعمال �ل�صيارة على نحو غير �صروري ي�صاهم في �لزدحام وتلويث 

�لأجو�ء و�إطالق �لغاز�ت �لم�صببة لالحتبا�ص �لحر�ري وتغير �لمناخ. 

ع �لأهل �أولدهم على �لم�صي �أو  ركوب �لدر�جة �إذ� �أمكن، �أو ��صتخد�م  فلي�صجِّ

�لنقل �لعام �أو �لحافلة �لمدر�صية �لتي تغني عن ع�صر�ت �ل�صيار�ت. �أما �إذ� 

�ختارو� �إي�صال �أبنائهم باأنف�صهم، في�صتح�صن �أن ي�صطحبو� �أولدً�  �آخرين من 

محيطهم لتقليل عدد �لرحالت. 

و�أثناء �لنتظار �أمام �لمدر�صة، يجب �أل ُيترك محرك �ل�صيارة  �أو �لحافلة 

د�ئرً�، لأن ذلك يهدر �لوقود ويزيد �لتلوث.

ة    الر�سوم خا�سّ

بـ »البيئة والتنمية«©

من لو�سيان دي غروت



الآن اأ�سبح با�ستطاعتك حتميل الن�سخة الإلكرتونية املجانية ملجلة

على جهـاز iPad اأو الكمبيوتر

حّمل برنامج iMagaleh  املجـاين من:

)Apple store( على الكمبيوتراأومتجر اأبل

ثم ادخل اإىل مكتبة نيل وفرات  www.nwf.com  وا�سرتك مبجلتك

�سيتم حتميل املجلة مبا�سرة على جهازك الآي باد/ iPad  والكمبيوتر بعد حتميل 

التطبيق والإ�سرتاك باملجلة

malakh@nwf.com  يف حال وجود اأي ا�ستف�سار الرجاء مرا�سلتنا على



هـــذه  بع�س الموا�شيع على جدول اأعمال الموؤتمر ال�شنوي الخام�س للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، الذي يعقد في 29ـ  30 ت�شرين 
الثاني )نوفمبر( 2012 في بيروت. للمّرة الأولى، يعر�س في الموؤتمر اأطل�س للب�شمة البيئية ي�شتك�شف محدوديات الموارد في البلدان العربية 

من منظور القدرة التجديدية للطبيعة. 

موؤتمر »اأفد« عن فر�س البقاء وخيارات ال�شتدامة في البلدان العربية �شوف ي�شاعد في ترويج مفهوم الح�شابات الإيكولوجية والعمل على دمجها 

في �شنع القرار، وذلك لعر�س الحقائق كمقدمة لمواجهة التحديات واإيجاد م�شارات بديلة للتنمية بروح ايجابية.

كم ي�ستهلك ال�سكان من  الراأ�سمال الطبيعي ، وما م�ستوى العجز الإيكولوجي في البلدان العربية؟   •
هل يعّو�ض ارتفاع اأرقام الناتج المحلي عن التدهور في الموارد الطبيعية؟  •

هل ت�ستطيع المنطقة العربية  اأن تكون مكتفية ذاتيًا بالغذاء والمياه؟  •
هل باإمكان التعاون الإقليمي مع اإدارة �سليمة للموارد اأن يوفر الحل؟  •

الموؤتمر ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية x  بيروت، 29 ـ 30 ت�سرين الثاني/ نوفمبر x 2012 فيني�سيا ـ انتركونتيننتال

الب�صمـة البيئية:  فر�ص البقاء في البلدان العربية

 info@afedonline.org        +961  1 321900 :للمعلومـــات حول  الرعاية والت�سجيل:  هاتف: 321800 1  961+    فاك�س

2012 سنة  عربي  بيئي  ملتقى  أهم  في  شارك 
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www.afedonline.org
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بع�ض �لمتحدثين في م�ؤتمر »�أفد« 2012
Annual Conference of the Arab Forum for 

Environment and Development (AFED)
Beirut, 29-30 November 2012

فر�ص البقـاء

في البلدان العربية

الم�ؤتمر  م��ض�ع  ه�  العربية«  البلدان  في  البقاء  فر�ص  البيئية:  »الب�ضمة 

اإلى  الم�ؤتمر  يهدف   .2012 ل�ضنة  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  ال�ضن�ي 

الخدمات  وتقييم ما تقدمه من  العربية،  للمنطقة  بيئي  تقديم ك�ضف ح�ضاب 

ال��م���ارد  لت�فير  العالمي،  الحي�ي  ال��غ��اف  على  بالطلب  ومقارنته  البيئية 

ال��ذي  التقرير  ي�ضاعد  اأن  الم�ؤمل  وم��ن  ���ض���اء.  ح��د  على  النفايات  وا�ضتيعاب 

يعده المنتدى ح�ل خيارات اال�ضتدامة في الدول العربية على تعزيز مفه�م 

الح�ضابات البيئية والتحرك نح� التكامل في عملية �ضنع القرار.

كلف »اأفد« �ضبكة الب�ضمة العالمية )GFN( اإعداد اأطل�ص الب�ضمة البيئية للدول 

العربية، ا�ضتناداً اإلى اأحدث البيانات. و�ض�ف يعر�ص هذا االأطل�ص درا�ضة الم�ارد 

ال�ضكان  ع��دد  اأ�ضا�ص  على  اال�ضتدامة  خ��ي��ارات  وتحليل  بلد،  ك��ل  ف��ي  الطبيعية 

وم�ضت�يات االإنتاج واال�ضتهاك واأنماط التنمية المختلفة. ويجري حالياً و�ضع 

�ضيناري�هات تجمع بين االأقاليم الفرعية والعالم العربي كله، لدرا�ضة النتائج 

المحتملة للتعاون والتكامل في اإدارة الم�ارد.

الب�صمة
البيئيـة
الب�صمة
البيئيـة

الخبراء  ك��ب��ار  م��ن  ف��ري��ق  الم�ؤتمر  ف��ي  عنه  يعلن  ال���ذي  التقرير  على  ي�ضرف 

والت��ضيات  اال�ضتنتاجات  لتط�ير  ال�ضيا�ضات،  و�ضانعي  والباحثين  والعلماء 

الحاالت  بع�ص  وف��ي  العربية،  المجتمعات  ا�ضتمرارية  ت�ضمن  اأن  يمكن  التي 

البيئية  الب�ضمة  اأطل�ص  نتائج  على  ب��ن��اًء  وذل��ك  نف�ضها،  البقاء  فر�ص  تاأمين 

العربية الذي اأعدته GFN، با�ضراف رئي�ص ال�ضبكة وم�ؤ�ض�ص »الب�ضمة البيئية 

اإليها  العالمية« ماتي�ص واكرناغل. وي�ضتفيد التقرير من النتائج التي ت��ضلت 

نجيب  الفريق  عمل  ين�ضق  العربية.  البيئة  و�ضع  عن  ال�ضن�ية  »اأف���د«  تقارير 

»اأف��د«،  وت�ضم اللجنة العليا الدكت�ر م�ضطفى كمال طلبه،  اأمين عام  �ضعب، 

محمد  والدكت�ر  للبيئة،  المتحدة  االأم��م  لبرنامج  ال�ضابق  التنفيذي  المدير 

الع�ضري، الرئي�ص التنفيذي ال�ضابق لمرفق البيئة العالمي، والدكت�ر عدنان 

بدران، رئي�ص  وزراء االأردن ال�ضابق، والدكت�ر عبد الرحمن الع��ضي، المدير 

التنفيذي للمنظمة االإقليمية لحماية البيئة البحرية ووزير ال�ضحة ال�ضابق 

ابراهيم  الدكت�ر  التقرير  على  العاملين  الخبراء  فريق  وي�ضمل  الك�يت.  في 

عبدالجليل، مدير برنامج االإدارة البيئية في جامعة الخليج العربي، والدكت�ر 

�ض�غيل ي�نغ، رئي�ص اللجنة الرئا�ضية الك�رية للنم� االأخ�ضر، والدكت�ر عبد 

الك�يتي  ال�ضندوق  في  االقت�ضاديين  الم�ضت�ضارين  كبار  من  �ضادق،  الكريم 

للتنمية االقت�ضادية العربية، وب�ضار زيت�ن مدير البرامج في »اأفد«.

الموؤتمر ال�صنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية   

بيـروت، 29 ـ 30 ت�شـرين �لثـاني/ ن�فمبـر 2012

ج�ليا ل�فيفر

المديرة العامة،  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

�أ�ش�ك خـ��شال

رئي�س نادي روما

ر��شد بن فهد

وزير البيئة والمياه،  االإمارات

�ش�جيل ي�نغ 
رئي�س اللجنة الرئا�سية

للنمو االأخ�سر، كوريا

رز�ن �لمبارك
االأمين العام  

هيئة البيئة اأبوظبي

ماتي�ض و�كرناغل
الرئي�س

�سبكة الب�سمة العالمية

محمد �لع�شري
رئي�س �سبكة الطاقة المتجددة 21

الرئي�س ال�سابق، مرفق البيئة العالمي

�أ�شماء �لقا�شمي
 رئي�سة كر�سي »المياه والمراأة 

وقوة القرار«، اليون�سكو

يا�شين خياط
وزير البيئة

االأردن

عدنان بدر�ن
رئي�س جامعة البتراء 

رئي�س وزراء االأردن ال�سابق

خ��شيه ماريا فيغيري�ض
رئي�س غرفة العمليات الكربونية، 

رئي�س جمهورية كو�ستاريكا ال�سابق

ريم�ن ع�دة
رئي�س مجل�س االإدارة

مجموعة بنك عودة �سرادار
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اخلمي�س  29 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2012

Registration
Opening Ceremony
 - Curtain - Raiser: Survival Options (Documentary)
 - Welcome Word: AFED
 - Overview: AFED 2012 Report
 - Official Sponsor Statement: EAD   
 - Keynote Address: Julia Matron-Lefévre,  Director General,
  International Union for the Conservation of Nature (IUCN)

Patron Address

Coffee Break-Networking

REPORT PRESENTATION
Ecological Footprint and Sustainability
Options in Arab Countries
 - Najib Saab, AFED Secretary General and report editor -  
  AFED Report Results 
 - Dr. Mathis Wackernagel, President, Global Footprint  
  Network - Global Perspective: Footprint versus GDP

PANEL I 
Sustainable Energy
 Chairman: Suleiman Al-Herbish, Director General, OFID
 - Dr. Ibrahim Abdelgelil, Director, Environment Management  
  Program, Arabian Gulf University, Manama
 - Dr. Adnan Shihabeldin, Director General, Kuwait Foundation  
  for the Advancement of Science (KFAS), Former Secretary General, OPEC
 - Majid Jaafar, CEO, Crescent Petroleum
 
General Discussion

Lunch Break and Thematic Roundtables (Concurrently:  
 Byblos & Berytus Halls, snacks are served in the halls lobbies) 

GLOBAL FOOTPRINT – THE PRINCIPLES AND THE UAE EXAMPLE
Presentation by Environment Agency-Abu Dhabi and Global  Footprint Network
 
FUTURE LEADERS FORUM 
Arab youth speak out on the right of future generations to resources 

PANEL II 
Food, Water and Patterns of Production and Consumption
 Chairman: H.E. Dr. Abdelrahman Al-Awadi, Executive Director, 
 ROPME
 - Dr. Abdulkarim Sadik, Senior Economist, Kuwait Fund 
 - Bashar Zeitoon, Program Director, AFED
 - Dr. Asma El-Kasmi, UNESCO Chair, Water, Women and Decision

MINISTERIAL PANEL
Sustainability Options: Policies for Survival and Growth
Round Table with 4 ministers (Economy, ِEnvironment, Water, Planning)

FRIDAY 30 NOVEMBER 2012
SPECIAL DEBATE: BEYOND RIO+20, TOWARDS COP18
 - Dr. Soogil Young, Chairman, Presidential Green Growth Committee, South Korea
 - Dr. Ashok Khosla, President, Club of Rome
 - Dr. Mohamed El-Ashry, President, REN 21, Former CEO,GEF

PANEL III
 Role of Business in Reducing Ecological Footprint
 - Dr. Talal Shair, CEO, Cristal Global, Saudi Arabia
 - Maroun Semaan, President, Petrofac, UAE
 - Pierre Doumet, CEO, Cementerie National, Lebanon
 - Raji Hattar, DG, CSR, ARAMEX, Jordan (Moderator)

Coffee Break-Networking

PANEL IV
Green Economy and Footprint
 - H.E. José Maria  Figueres, Chairman, Carbon War Room,  
  Former President, Costa Rica
 - H.E. Raymond Audi, CEO, Bank Audi
 - Sus Ulbaek, Global Challenges Ambassador, Denmark
 - Carsten Schmitz-Hoffmann, Head of Section, Trade  
  and Standards, German International Cooperation (GIZ)

General Discussion

Lunch Break and Thematic Roundtables (Concurrently:  
 Byblos & Berytus Halls, snacks are served in the halls lobbies). 

IUCN REGIONAL PARTNERS PLATFORM 
Working for a better resource management in the Arab countries 

EDUCATION & RESEARCH TO ACHIEVE SUSTAINABILITY & GROWTH 
Presidents of Arab universities and research centers present their vision

HIGH LEVEL PANEL  and Closing Plenary 
Ministers and Corporate Leaders: Concluding debate and Recommendations

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

10:30 - 10:00

11:30 - 10:30

12:30 - 11:30

13:00 - 12:30

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

16:00 - 15:00

17:00 - 16:00

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

11:30 - 11:00

12:30 - 11:30

13:00 - 12:30

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

16:00 - 15:00

الت�شجيل
حفل االفتتاح

فيلم وثائقي: فر�س البقاء ــ   

كلمة االفتتاح: اأفد ــ    

عر�ض عام: تقرير اأفد 2012 ــ   

كلمة: هيئة البيئة ـ اأبوظبي ــ    

IUCN كلمة رئي�سية: جوليا لوفيفر، املديرة العامة ـ االحتاد الدويل حلماية الطبيعة ــ    

كلمة راعي احلفل  

ا�شرتاحة

تقدمي التقرير  
الب�شمة البيئية وفر�س البقاء يف العامل العربي

جنيب �شعب، االأمني العام، املنتدى العربي للبيئة والتنمية، املحرر الرئي�سي ـ   ــ   
نتائج تقرير اأفد 2012   

د. ماتي�س واكرناغل، الرئي�ض، �سبكة الب�سمة البيئية العاملية ــ نظرة �ساملة: ــ   
الب�سمة البيئية مقابل الناجت املحلي االإجمايل    

اجلل�شة االأوىل
الطاقة امل�شتدامة

رئي�ض اجلل�سة: معايل �شليمان احلرب�س، املدير العام، �سندوق اأوبك للتنمية  
الدولية )اأوفيد(   

د. ابراهيم عبداجلليل، مدير برنامج االإدارة البيئية، جامعة اخلليج العربي، املنامة ــ   
د. عدنان �شهاب الدين، املدير العام، موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي، االأمني العام ال�سابق، اأوبك ــ   

جميد جعفر، رئي�ض جمل�ض االإدارة، نفط الهالل، ال�سارقة ــ   

نقا�س

غداء وجل�شات ت�شاورية 

)بالتزامن: قاعة بيبلو�ض وقاعة برييتو�ض، وجبات خفيفة يف  ردهة القاعتني( 

الب�شمة البيئية العاملية ـ املبادئ ومثال دولة االإمارات العربية املتحدة
عر�ض هيئة البيئة ــ اأبوظبي و�سبكة الب�سمة البيئية العاملية 

منتدى قادة امل�شتقبل
ال�سباب العربي يتحدثون عن احلق باملوارد لالأجيال القادمة 

اجلل�شة الثانية
الغذاء واملاء واأمناط االنتاج واال�شتهالك

رئي�ض اجلل�سة: معايل د. عبدالرحمن العو�شي، املدير التنفيذي،  

املنظمة االإقليمية حلماية البيئة البحرية )رومبي(  

د. عبد الكرمي �شادق، كبري االقت�ساديني، ال�سندوق الكويتي للتنمية  ــ   

ب�شار زيتون، مدير الربامج، املنتدى العربي للبيئة والتنمية ــ   

د. اأ�شماء القا�شمي، رئي�سة كر�سي “املياه واملراأة وقوة القرار”، اليون�سكو ــ   

جل�شة وزارية 
خيارات اال�شتدامة: �شيا�شات البقاء والنمو

طاولة م�ستديرة مب�ساركة 4 وزراء )االقت�ساد، البيئة، املياه، التخطيط(

اجلمعة  30 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2012

COP 18 حوار خا�س: ما بعد قمة ريو، نحو موؤمتر تغري املناخ
د. �شوجيل يونغ، رئي�ض اللجنة الرئا�سية للنمو االأخ�سر، كوريا اجلنوبية  ــ   

د. اأ�شوك خو�شال، رئي�ض نادي روما، رئي�ض منظمة بدائل التنمية  ــ   

GEF ،الرئي�ض التنفيذي ال�سابق ،REN21 د. حممد الع�شري،  رئي�ض ــ    

اجلل�شة الثالثة
دور قطاع االأعمال يف خف�س الب�شمة البيئية

د. طالل ال�شاعر، رئي�ض جمل�ض االدارة، كري�ستال العاملية،اململكة العربية ال�سعودية ــ   

مارون �شمعان، الرئي�ض، برتوفاك، ال�سارقة، االمارات العربية املتحدة ــ   

بيار و�شومط، رئي�ض جمل�ض االدارة، �سركة الرتابة الوطنية، لبنان ــ   

راجي حرت، مدير عمليات التنمية امل�ستدامة، اأرامك�ض، االأردن )مدير اجلل�سة( ــ   

ا�شرتاحة

اجلل�شة الرابعة:
االقت�شاد االأخ�شر والب�شمة البيئية

فخامة خو�شيه ماريا فيغريي�س، رئي�ض غرفة العمليات الكربونية،  ــ   

رئي�ض جمهورية كو�ستاريكا ال�سابق    

معايل رميون عوده، رئي�ض جمل�ض االدارة، بنك عوده  ــ   

�شعادة �شوزان اأولبايك، �سفرية التحديات العاملية وزارة اخلارجية، الدمنارك ــ   

كار�شنت �شميتز هوفمان، رئي�ض ق�سم التجارة واملعايري، الوكالة االأملانية   ــ   

للتعاون الدويل   

مناق�شة عامة

غداء وجل�شات ت�شاورية
)بالتزامن: قاعة بيبلو�ض وقاعة برييتو�ض، وجبات خفيفة يف  ردهة القاعتني( 

 

IUCN منرب ال�شركاء االقليميني لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة
العمل على اإدارة اأف�سل للموارد يف البلدان العربية

الرتبية والبحوث لتحقيق اال�شتدامة والنمو 
روؤ�ساء اجلامعات العربية ومراكز البحوث يقدمون روؤيتهم

جل�شة رفيعة امل�شتوى واجلل�سة اخلتامية
وزراء وروؤ�شاء �شركات: مناق�سة ختامية وتو�سيات
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الموؤتمر ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

بيروت، 29 ـ 30 ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2012

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. For convenience, the Secretariat has 
made arrangements with some hotels in Beirut for the 
conference participants, as per the list below:

Conference Venue
PHOENICIA INTERCONTINENTAL HOTEL - Ms. Karen Madi
Tel: 961-1-369100 •  Fax: 961-1-369101
E-mail: phoenicia@phoenicia-ic.com
www.phoenicia-beirut.com
Minimum rate: USD 225

Other Hotels:

MONROE HOTEL - Ms. Beatrice Habchi
Tel: 961-1-371122 •  Fax: 961-1-371112
E-mail: Beatrice.Habchi@monroebeirut.com
www.monroebeirut.com
Minimum rate: USD 115

RADISSON BLUE MARTINEZ HOTEL - Ms. Rania Franjieh
Tel: 961-1-368111 •  Fax: 961-1-367205
E-mail: rania.franjieh@radissonblu.com
www.radissonblu.com
Minimum rate: USD 120

PALM BEACH HOTEL - Mr. Hussam Ghalayini
Tel: 961-1-372000 •  Fax: 961-1-369109
E-mail: reservation@palmbeachbeirut.com
www.palmbeachbeirut.com
Minimum rate: USD 130

RAMADA BEIRUT HOTEL - Mr. Alfred Haddad
Tel: 961-1-990299 •  Fax: 961-1-990399
E-mail: ahaddad@ramadalebanon.com
www.ramadalebanon.com
Minimum rate: USD 125

Special conference rates are valid for reservations until 15 November 
2012, subject to availability.
For reservations: reference to AFED Conference

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 Fees cover attendance, conference material, coffee breaks and
light snacks. They do 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 Arab Forum for Environment and Development

Or Credit Card: ☐ Master  ☐ Visa   ☐ AmEx     Card #   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   Exp. Date:  ––––––––––––

Registration Form Send not later than 5 Novemver 2012
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

FULL NAME: 

Position:

Company Name

Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

INVOICE Mailing ADDRESS: 

Name:

Telephone:

Address::

City:

Country:

الإقامـــة

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

الخا�شة.  نفقته  وعلى  الفندق  مع  مبا�شرة  اإليها،  الحاجة 

اتفقت  وقد  غرفة.  لت�أمين  �سريعً�  ب�لحجز  الم�س�ركين  نن�سح 

�شكرتارية الموؤتمر مع عدد من الفنادق لتاأمين اأ�شعار مخف�شة 

للم�شاركين في الموؤتمر، كما هو وارد في الالئحة اأدناه:

ا�سـتمـــارة الـت�سجيــل للإر�سال قبل 5 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2012
يرجى ار�سال الق�سيمة 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 :كما يمكنكم تعبئة ال�ستمارة على الموقع الإلكتروني

ال�سم وال�سهرة:

المن�سب:

ا�سم ال�سركة:

العنوان:

الهاتف:

الفاك�س:

البريد الإلكتروني:

عنوان اإر�سال الفاتورة:

ال�سم:

الهاتف:

العنوان:

المدينة:

البلد:

ر�سوم الت�سجيل

- ر�سم الت�سجيل لل�سخ�س الواحد 1500 دولر اأميركي

-ر�سم الت�سجيل للأكاديميين والطلب 250 دولراً اأميركيًا لل�سخ�س الواحد

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

  للمنتدى www.afedonline.org للح�سول على التعرفة الخا�سة

ملحظة: ر�شم الت�شجيل ي�شمل ح�شور جميع الجل�شات، الح�شول على التقارير

والمن�شورات وجميع المواد المتعّلقة بالموؤتمر، الوجبات الخفيفة خالل اال�شتراحات.

ال ي�شمل ر�شم الت�شجيل م�شاريف ال�شفر واالإقامة.

طريقة الدفع: التحويل على ح�ساب المنتدى:

اأو بوا�شطة �شيك م�شرفي باإ�شم المنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأو بوا�شطة بطاقة االئتمان

الرجاء الإ�شارة اإلى AFED Conference عند اإجراء الحجز





ت�رشين الأول 2012 چهللا 14

البيئــة يف �شهــر

يزيد ا�ستهالك الفرد للمياه في ال�سعودية 

بن�سبة 91 في المئة على معدل اال�ستهالك 

العالمي، في بلد �سحيح الموارد المائية 

ويعتمد على المياه المحالة من 27 محطة 

تحلية موّزعة على اأنحاء المملكة، وفق 

تقرير »الموؤ�س�سة العامة لتحلية المياه 

المالحة« الحكومية.

واأ�سار التقرير اإلى الكلفة االقت�سادية 

الباهظة الإنتاج المياه، اإذ ان كلفة تحلية 

متر مكعب من المياه المالحة الإنتاج مياه 

ال�سرب تبلغ دوالراً، وما زالت عالية ن�سبيًا. 

كما اأن تحلية مياه البحر م�ستنفدة للطاقة، 

اإذ ت�ستهلك طاقة اأكثر من م�ساريع المياه 

ال�سطحية بثماني مرات، وت�ستحوذ على ما 

بين 10 و25 في المئة من ا�ستهالك الطاقة 

في دول الخليج. 

واأو�سح التقرير اأن الت�سرب في ال�سبكة 

العامة ي�سل في بع�ض االأماكن اإلى 40 في 

المئة، ما يعني اأن المياه التي ت�سل اإلى 

منازل الم�ستركين هي 60 في المئة من كمية 

المياه في ال�سبكة.

واأ�سار التقرير اإلى اأن دعم الدولة للمياه 

يخف�ض كلفة الفاتورة، لكنه ي�سجع المواطن 

على الهدر، الأنه ال يدفع القيمة الفعلية 

لما ي�ستهلك. واقترح خبراء مخت�سون اأن 

تزاد فاتورة المياه على �سريحة معّينة من 

م�ستهلكي المياه، اأي من يزيد ا�ستهالكهم 

على 150 متراً مكعبًا يوميًا. وحّذروا من 

اللجوء الى المياه الجوفية ل�سد النق�ض، 

داعين اإلى اال�ستفادة منها في الحاالت 

الطارئة كالزالزل واالأعا�سير والحروب.

ومع النمو ال�سكاني الذي تجاوز 2 في المئة 

�سنويًا، اأقرت حكومات دول الخليج بعدم 

اإمكان تحمل المعدالت الحالية ال�ستهالك 

المياه، م�سيرة اإلى طرق ل�سمان ا�ستدامة 

اإمداداتها، منها اإ�سالح قطاع الزراعة الذي 

ي�ستهلك 80 في المئة من المياه.

اإ�سرائيل تعرقل 

برنامج الأردن النووي

مقابلة  في  الثاني  عبداللـه  الأردني  العاهل  قال 

الأ�شد  المعار�شة  اإن  بر�س«  »فران�س  وكالة  مع 

لبرنامج الأردن النووي تاأتي من اإ�شرائيل. واأو�شح 

لالت�شال  اأردني  وفد  يتوجه  مرة  كل  »في  اأنه 

يتوجه  اإ�شرائيليًا  وفدًا  نجد  محتمل،  ب�شريك 

الطرف  من  ويطلب  اأ�شبوع،  بعد  نف�شه  لل�شريك 

الأردن  خطط  دعم  عدم  معه  نتفاو�س  الذي 

للح�شول على الطاقة النووية«.

�شالم  معاهدة  وقعا  واإ�شرائيل  الأردن  اأن  ومعلوم 

عام 1994.

ال�سعودية: ا�ستهالك المياه للفرد اأكثر 91% من المعدل العالمي 

فقر وبطالة في اليمن  و40% يعانون �سوء التغذية

حذر برنامج االأغذية العالمي التابع لالأمم المتحدة من اأن نحو 40 في المئة من �سكان اليمن 

يعانون �سوء التغذية، بينهم مليون طفل يواجهون �سوء التغذية الحاد.

وقد عّمق اال�سطراب الطويل محنة االقت�ساد المتداعي في اليمن الذي يبلغ عدد �سكانه 

24 مليون ن�سمة ويعاني نق�سًا حاداً في المياه. واأ�سبح جمع المخلفات التي يمكن اإعادة 

تدويرها من القمامة و�سيلة لك�سب العي�ض بالن�سبة اإلى كثير من اليمنيين الفقراء 

العاطلين من العمل. و�سهدت احتجاجات العام الما�سي ارتفاع البطالة اإلى ن�سف قوة 

العمل، وفق خبراء في االقت�ساد. وقفزت اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية، وت�سررت �سادرات اليمن 

المتوا�سعة من النفط بعد هجمات متكررة على خطوط االأنابيب.

وحدة معالجة م�سبقة لمياه 

البحر في محطة تحلية

تعدين �سعودي �سوداني 

في البحر الأحمر

فيلدز  دياموند  الكندية  ال�شركة  اأعلنت 

خالل  درا�شة  �شتنجز  اأنها   )DFI( اإنترنا�شونال 

من  المعادن  ا�شتخراج  جدوى  لقيا�س  �شنة 

اأحوا�س مائية حرارية على عمق نحو 2000 متر 

ال�شعودية  و�شول  يعزز  قد  ما  الأحمر،  البحر  في 

عمـل  فر�س  ويخلق  المعـادن  الى  وال�شودان 

عاليـة الأجر.

لالقت�شاد  كييل  معهد  ن�شرها  درا�شة  وكانت 

للمعادن  الجمالية  القيمة  قدرت  العالمي 

بما  الأحمر  البحـر  اأحوا�س  قاع  في  المعروفة 

ي�شل الى 8.21 بليون دولر، واأفادت اأن التنقيب 

يبدو مجديًا.

المنافع  و�شركة    DFI �شركة  ح�شلت  وقد 

من  ترخي�س  على  الدوليـة  للتجـارة  ال�شعوديـة 

للبحر  الم�شتركة  ال�شودانية  ـ  ال�شعودية  اللجنة 

الأحمر للتنقيب عن المعادن في الحو�س.



15چهللاأكتوبر 2012

البيئــة يف �شهــر

اندلع ال�سهر الما�سي حريق 

هائل في مكب جبل النفايات 

في محاذاة �ساطئ �سيدا 

الجنوبي، نجم عنه دخان 

كثيف غطى �سماء المنطقة 

وحجب الروؤية واأ�ساب عدداً 

من المواطنين بحاالت �سيق 

تنف�ض واإغماء.

وقال رئي�ض بلدية �سيدا 

محمد ال�سعودي اإن تخلي�ض المنطقة من كارثة جبل النفايات بات قريبًا، كا�سفًا اأن »من 

المقرر توقيع اتفاق مبا�سرة العمل للبدء باإزالته في 4 ت�سرين االأول )اأكتوبر( الحالي بين 

وزارة البيئة وبرنامج االأمم المتحدة االإنمائي«.

لبنان

حريق في جبل نفايات �سيدا وم�سروع لإزالته يوقع هذا ال�سهر

الكويت
غو�ص اإلى اللوؤلوؤ

رحلة  في  �شفن  ت�شع  متن  على  بحارًا   160 �شارك 

اإحياء  الخيران،  هيرات  في  اأ�شبوعًا  دامت  غو�س 

نحو  الح�شيلة  وكانت  الكويت.  في  الأجداد  لمهنة 

500 لوؤلوؤة مختلفة الأحجام.

�سفن ال�سيد الأجنبية تنهب رزق الموريتانيين

تزداد معاناة �سيادي االأ�سماك الموريتانيين في المحيط االأطل�سي يومًا بعد يوم. فقد اأدت �سنوات 

من ال�سيد المفرط الذي تمار�سه اأ�ساطيل اأجنبية اإلى ا�ستنزاف المخزون ال�سمكي ال�ساحلي في غرب 

اأفريقيا. وتتولى �سفن �سخمة من اأوروبا واآ�سيا، تحمل على متنها م�سانع خا�سة، ح�ساد اأ�سماك 

المحيط ب�سباك �سرهة، ما يهدد الموارد ال�سمكية و�سبل عي�ض الموريتانيين.

قال هارونا ا�سماعيل ليباي، وهو رئي�ض مجموعة محلية ل�سيادي االأ�سماك: »كنا في ال�سابق نقوم 

برحالت �سيد تدوم 12 �ساعة، فننطلق �سباحًا ونعود م�ساًء. واالآن ن�سطر اإلى البقاء في البحر 

خم�سة ع�سر يومًا على االأقل للقيام برحلة �سيد مجزية«. ولتح�سيل دخل بحد اأدنى مقبول، يعمل 

ال�سيادون وياأكلون وينامون في قوارب �سغيرة. وهكذا، ف�ساًل عن �سعوبة عملهم، يتعر�سون 

الأخطار وحوادث متكررة في هذه المياه.

ليبيا فقدت »اأعلى حرارة 
في العالم«

حرارة  درجة  لأعلى  القيا�شي  رقمها  ليبيا  خ�شرت 

العالمية  المنظمة  اأعلنت  فقد  العالم.  في  م�شّجلة 

�شّجالت  تقييم  اإعادة  بعد  الجوية،  لالأر�شاد 

�شّجلت  التي  مئوية  درجة   56 حرارة  اأن  قديمة، 

بولية  الموت«  »وادي  منطقة  في   1913 �شيف 

كاليفورنيا الأميركية يجب اأن ُتعّد العليا.

وكانت �شّجلت في ليبيا حرارة 58 درجة مئوية في 

اإعادة  لكن   ،1922  /9  /13 يوم  العزيزية  منطقة 

واأن  �شحيح  غير  الرقم  هذا  اأن  ا�شتنتجت  التقييم 

البيانات اأدخلت اآنذاك ب�شكل خاطئ.

وافق مجل�ض الوزراء في االإمارات 

على التو�سيات المرفوعة من 

المجل�ض الوطني االتحادي 

ب�ساأن الحفاظ على البيئة. 

واأكد ال�سيخ محمد بن را�سد 

اآل مكتوم، نائب رئي�ض دولة 

االإمارات رئي�ض مجل�ض الوزراء 

وحاكم دبي، اأن االأمن البيئي هو 

جزء اأ�سا�سي ومكون رئي�سي 

من االأمن الوطني واال�ستقرار 

االجتماعي وم�ستقبل التنمية 

في البالد، م�سيفًا اأن » ال 

تنمية م�ستدامة من دون بيئة 

م�ستدامة، وواجبنا الحفاظ على 

بيئة متوازنة لالأجيال القادمة«.

ت�سمنت تو�سيات المجل�ض 

الوطني، التي وّجه مجل�ض 

الوزراء الجهات المعنية ببدء 

العمل عليها، تعديل القوانين 

االتحادية في �ساأن حماية 

البيئة وتنميتها بما يتواكب مع 

المتغيرات البيئية التي ت�سهدها 

الدولة، واإن�ساء مراكز 

بحثية بيئية متخ�س�سة 

مع قواعد للبيانات، ورفع 

تقارير ب�سكل دوري للجهات 

المخت�سة عن الو�سع البيئي 

في االإمارات. كما اأو�سى بو�سع 

خطط ا�ستراتيجية للتعامل 

مع الكوارث والحوادث البيئية، 

خ�سو�سًا البحرية، وتاأ�سي�ض 

نظام الإدارتها بالتن�سيق 

مع الهيئة الوطنية الإدارة 

الطوارئ واالأزمات والكوارث، 

وزيادة االعتمادات المالية 

واالإمكانات التقنية للتعامل مع 

تلك الحوادث. وافق مجل�ض 

الوزراء اأي�سًا على البدء في 

تنفيذ م�سروع اإعادة تدوير 

النفايات الذي اأنهت وزارة البيئة 

الدرا�سات المتعلقة به، وت�سديد 

الرقابة على المحاجر والمقالع 

والك�سارات والم�سانع المولدة 

للغبار واالنبعاثات، اإ�سافة 

اإلى و�سع اأنظمة عمل محكمة 

تت�سمن التن�سيق والتكامل 

مع الجهات المحلية والقطاع 

الخا�ض والجهات االإعالمية 

ل�سمان التنفيذ المتكامل 

لمبادرات الحفاظ على البيئة. 

كما اأقر و�سع االآليات لتطبيق 

االتفاقيات التي وقعتها الدولة 

والمتعلقة بالت�سحر والتغير 

المناخي. واعتمد مجموعة من 

الموا�سفات القيا�سية االإلزامية 

لمنتجات غذائية بهدف توفير 

ال�سالمة ال�سحية والبيئية في 

االأ�سواق اال�ستهالكية، على اأن 

يتم توحيد الموا�سفات الغذائية 

مع بقية دول الخليج.

حكومة الإمارات تعتمد تو�سيات للحفاظ على البيئة
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اأهدت �سوي�سرا 10 قفران نحل اإلى منظمة االأمم 

المتحدة لمنا�سبة الذكرى العا�سرة الن�سمامها اإليها. 

وقدم وزير الخارجية ال�سوي�سري ديدييه بوركالتر 

القفران اإلى االأمين العام لالأمم المتحدة بان كي مون 

في المقر االأوروبي للمنظمة في جنيف. واأو�سح بيان 

لوزارة الخارجية ال�سوي�سرية اأن »اإهداء القفران ال 

ي�ساهم فقط في الجهود التي تبذلها االأمم المتحدة في 

مجال التنوع البيئي، بل يتعلق اأي�سًا باالأهداف التي 

تعمل عليها �سوي�سرا في هذا المجال«.

ويتوقع اأن يبلغ مح�سول القفران من الع�سل نحو 

700 كيلوغرام �سنويًا، �ستقدمها االأمم المتحدة كهدايا 

ل�سيوفها.

ويبدي الخبراء خ�سيتهم من تراجع اأعداد النحل 

في العالم، محذرين من كارثة بيئية ب�سبب النفوق 

الجماعي لممالك النحل على اختالف اأنواعها. وقد عقد 

ال�سهر الما�سي موؤتمر دولي في مدينة هاله االألمانية 

حول »م�ستقبل النحل في العالم«، بم�ساركة 450 خبيراً 

من 52 دولة. وبينت درا�سات قدمت فيه اأن اأنواع النحل 

تزيد على األفي نوع، لكنها بداأت تتراجع في ال�سنوات 

االأخيرة مما انعك�ض �سلبًا على اأعداد مربيها. ومن 

اأ�سباب االنخفا�ض ال�سديد في اأعداد مربي النحل تراجع 

االهتمام بهذه الحرفة في دول �سرق اأوروبا ب�سبب 

تراجع مغرياتها بعد تخلي هذه الدول عن دعمها ماليًا. 

و�سدد الخبراء على العواقب البيئية المنتظرة من جراء 

تراجع اأعداد النحل في العالم، محذرين من خلل بيئي 

يوؤدي اإلى نتائج كارثية.

واأ�سار رئي�ض الجمعية االأوروبية الأبحاث النحل روبن 

موريت�ض اإلى فاعلية دور النحل في حمل حبوب اللقاح 

بين النباتات، موؤكداً ارتباط نحو ثلثي ال�سلع الغذائية 

في العالم بعمل النحل. وحذر من �سو�سة »الفاروا«، 

التي ي�سنفها العلماء واحدة من اأهم اأعداء النحل، وهي 

في االأ�سل ح�سرة جلبت من اآ�سيا اإلى اأوروبا قبل نحو 

ثالثين عامًا. وقال اإن هناك اأنواعًا من النحل تعي�ض 

في المناطق المدارية لم تحظ بالبحث العلمي الكافي، 

م�سيفًا اأن النحل يعي�ض في معظم اأرجاء العالم، بما في 

ذلك المناطق ال�سحراوية والباردة.

نحل �سوي�سري 

اإىل الأمم املتحدة

بوركالرت )اإىل الي�سار( واإىل جانبه

بان كي مون، اأمام قفري نحل يف حديقة 

الأمم املتحدة يف جنيف )رويرتز(
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العالم يحتاج اإلى 20 نهراً  بحجم النيل قبل 2025

بعد تعقبه نمراً في �سيبيريا، والتقاط �سورة مع دب قطبي، قاد الرئي�ض الرو�سي فالديمير 

بوتين طائرة �سراعية خفيفة مع رّف من �سغار طيور الكركي ال�سيبيرية التي ظّنته 

قائدها، م�ساركًا في برنامج لحفظ اأنواع الطيور النادرة.

ارتدى بوتين زيًا ف�سفا�سًا اأبي�ض وخوذة ونظارات، وحلق في طائرة �سراعية م�سممة 

خ�سي�سًا لكي تتبعها الطيور في منطقة كو�سيفات في �سيبيريا على اأنها الطائر القائد. 

ودل الطيور على االتجاه الذي يجب اأن ت�سلكه، وذلك في اإطار »تدريبها« لكي تتجه الحقًا 

بمفردها اإلى مناطق �ستوية بينها اأوزبك�ستان.

واأو�سح من�ّسق البرنامج األك�سندر �سوروكين اأن هذه الطيور التي رّبيت في تلك المنطقة 

ال ت�ستطيع الهجرة بمفردها، اإذ لي�ض بينها طائر كبير ال�سن يدلها على الطريق. ويجب 

اأن تخ�سع لـ »تدريبات« تحليق لم�سافة 1200 كيلومتر قبل اأن ت�سبح قادرة على مالقاة 

رفيقاتها. وذلك في اإطار برنامج »رحلة االأمل« لحماية هذه  الطيور النادرة.

حذر تقرير لال�ستخبارات االأميركية من اأنه 

اأ�سبح »من �سبه الموؤكد« اأن يواجه العديد 

من البلدان المهمة للواليات المتحدة خالل 

ال�سنين الع�سر المقبلة م�ساكل مياه، 

كالنق�ض اأو �سوء النوعية اأو الفي�سانات، 

تت�سبب في عدم ا�ستقرار الدول وزيادة 

حدة التوترات االإقليمية. وتوقع كري�ض 

كوجم، رئي�ض مجل�ض اال�ستخبارات 

الوطنية، اأنه بحلول �سنة 2030 �سوف 

يعي�ض نحو ن�سف �سكان العالم )الذين 

يتجاوز عددهم حاليًا 7 باليين ن�سمة( 

في مناطق اإجهاد مائي �سديد، مما يزيد 

احتمال وقوع عمليات قتل جماعي.

من جهة اأخرى، نبهت مجموعة من الزعماء 

ال�سابقين اإلى اأن العالم يحتاج اإلى اإيجاد 

مياه تعادل 20 نهراً على غرار نهر النيل 

قبل �سنة 2025 الإنتاج غذاء يكفي الإطعام 

ال�سكان المتزايدين وتجنب �سراعات تنجم 

عن نق�ض المياه.

وقال رئي�ض الوزراء الكندي ال�سابق جان 

كريتيان في درا�سة اأ�سدرها »مجل�ض 

التفاعل«، الذي ي�سم 40 زعيمًا �سابقًا 

وي�سارك في رئا�سته مع الرئي�ض االأميركي 

ال�سابق بيل كلينتون ورئي�ض جنوب 

اأفريقيا ال�سابق نيل�سون مانديال: »االآثار 

ال�سيا�سية الم�ستقبلية لنق�ض المياه قد 

تكون مدّمرة«، معتبراً اأن االأمر »�سيوؤدي 

اإلى بع�ض ال�سراعات«، وم�سلطًا  ال�سوء 

على توترات مثل تلك الموجودة في ال�سرق 

االأو�سط في �ساأن نهر االأردن.

وطالبت الدرا�سة مجل�ض االأمن بو�سع 

المياه في مقدم اهتماماته.

البيرو

م�سادرة اأفرا�ص بحر مجففة

ال�شرطة  رجال  �شادر 

من  اأكثر  البيرو  في 

بحر  فر�س  األف   16

ر  �شت�شدَّ كانت  مجففة 

ب�شكل غير قانوني الى 

حيث  اآ�شيوية،  بلدان 

م�شحوقها  ي�شتعمل 

التقليدي  الطب  في 

مثيرة  اأنها  زعمًا 

الجن�شية.  لل�شهوة 

البحر  اأفرا�س  و�شيد 

ال�شحنة  قيمة  وقدرت  البيرو.  في  م�شروع  غير 

علمًا  دولر،  األف   250 بنحو  كيلوغرامًا   27 البالغة 

اأن 20 طنًا من اأفرا�س البحر المجففة �شودرت في 

اأنحاء العالم عام 2011.

األمانيا والدنمارك تت�سدران 

موؤ�سر الأداء الأخ�سر

القت�شاد  لموؤ�شر  الثالث  الإ�شدار  نتائج  اأ�شارت 

الأخ�شر العالمي )GGEI( الى اأن الخبراء �شنفوا 

ال�شعيد  على  بالأداء  الأولى  المرتبة  في  األمانيا 

قاعدة   32 تحدده  موؤ�شرًا  اأن  حين  في  الوطني، 

و�شنفت  المقدمة.  في  الدنمارك  و�شع  بيانات 

الخ�شراء،  للمدن  الأولى  المرتبة  في  كوبنهاغن 

تليها ا�شتوكهولم واأو�شلو واأم�شتردام ونيويورك.

ويت�شمن موؤ�شر القت�شاد الأخ�شر العالمي اأربعة 

وال�شتثمار  وال�شيا�شة  الريادة  هي  رئي�شية  اأبعاد 

في التكنولوجيا النظيفة وال�شياحة الم�شتدامة.

كبيرًا  تقدمًا  حققت  اأفريقيا  جنوب  اأن  تبين  وقد 

للدول  ع�شر  ال�شابع  الموؤتمر  ا�شت�شافه  بعد 

الأطراف في اتفاقية تغير المناخ في دوربان، لكن 

متكافئ.  ب�شكل  تتح�شن  لم  الخ�شراء  �شمعتها 

والوليات  وال�شين  األمانيا  اأن  الخبراء  واعتبر 

المتحدة والهند ما زالت اأف�شل خيارات ال�شتثمار 

مثل  اأ�شغر  بلدانًا  لكن  النظيفة،  التكنولوجيا  في 

الدنمارك وال�شويد وفنلندا والأرا�شي الفل�شطينية 

بريطانيا  وتاأتي  متزايدًا.  تقديرًا  تك�شب  المحتلة 

ال�شياحة  اأداء  موؤ�شر  راأ�س  على  ونيوزيلندا 

الم�شتدامة.

احتجاج على التنقيب القطبي

اأنف�شهم  غرينبي�س  منظمة  في  نا�شطون  قيد 

التابعة  اأخماتوفا«  »اآنا  ال�شفينة  مر�شاة  ب�شل�شلة 

الإبحار  من  لمنعها  الرو�شية،  »غازبروم«  ل�شركة 

الى من�شة النفط بريرازلومنايا في منطقة القطب 

قيا�شيًا  رقمًا  الجليد  ذوبان  �شجل  حيث  ال�شمالي، 

»غازبروم«  و�شتكون  التنقيب.  اأعمال  �شهل  مما 

المياه  في  للنفط  التجاري  الإنتاج  تبداأ  �شركة  اأول 

ال�شاحلية للمحيط المتجمد ال�شمالي.

بوتين يقود طيوراً مهاجرة
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نيويورك

اأفاد تقرير اأعّده مجل�س الدفاع عن 

الموارد الطبيعية في الوليات المتحدة 

اأن الأميركيين يهدرون 40 في المئة من 

الغذاء تبلغ قيمتها نحو 165 بليون دولر. 

واأ�شاف اأن الحّد من الخ�شائر الغذائية 

بن�شبة 15 في المئة فقط، يوفر ما يكفي 

لإطعام 25 مليون اأميركي �شنويًا، كما 

يخفف العبء على مطامر النفايات اإذ 

ت�شكل ف�شالت الطعام اأكبر عن�شر من 

النفايات ال�شلبة.

هل�سنكي

اأجريت تدريبات دولية م�شتركة لبلدان 

بحر البلطيق ُتحاكي �شيناريو تلّوث نفطي 

�شخم فيه. وجاءت في وقت تتزايد فيه 

النذارات بمخاطر حدوث ت�شرب نفطي 

في البحر، الذي �شهد عدة حوادث ت�شرب 

كارثية.

اأو�سلو

جاء في تقرير لالتحاد الدولي لحماية البيئة 

اأن المناطق المحمية ازدادت اإلى 12.7 في 

المئة من م�شاحة الأر�س عام 2010 اأو 17 

مليون كيلومتر مربع، من 8.8 في المئة 

عام 1990. وت�شعى الأمم المتحدة لزيادة 

المناطق المحمية بحيث ت�شل الى 17 في 

المئة من الأرا�شي بحلول 2020.

بروك�سيل

قررت العا�شمة البلجيكية بروك�شيل اأن 

تكافح ال�شتائم التي يتم التلفظ بها في 

ال�شارع، واأن تعاقب مطلقيها بغرامة ت�شل 

اإلى 250 يورو.

اأنقرة

انطلق الرحالة الكوري الجنوبي كيتائي 

كانغ من تركيا في جولة حول العالم 

ي�شتخدم خاللها جرارًا زراعيًا لي�شلط 

ال�شوء على الم�شاكل التي يعاني منها 

الفالحون.

باري�ص

باتت مدينة �شانت بطر�شبرغ الرو�شية 

مهددة بال�شطب من قائمة اليون�شكو 

للتراث  العالمي، في حال ا�شتمرار �شركة 

»غازبروم« النفطية العمالقة في تنفيذ 

خطتها لبناء ناطحة �شحاب يتجاوز 

ارتفاعها الحد الأق�شى الم�شموح به.
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الأرماديلو رمز كاأ�ص العالم  في كرة القدم

باالنقرا�ض  المهدد  البرازيلي  المدرع  االأرماديلو  اختيار  تم 

كرة  في  العالم  كاأ�ض  لدورة  رمزاً   )Tolypeutes tricinctus(

القدم ل�سنة 2014 التي �ستقام في البرازيل. و�سيختار �سكان 

ت�سويت عامة  الم�ساركة في حملة  له من خالل  ا�سمًا  البالد 

هذا  ولراأ�ض  )نوفمبر(.  الثاني  ت�سرين  اأوا�سط  حتى  ت�ستمر 

الحيوان الثديي وج�سمه درع من ال�سفائح ال�سغيرة ي�ستطيع 

اأن ينكم�ض فيها على �سكل كرة اإذا هوجم اأو خ�سي االأذى.
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�سيارات

اقت�سادية

ل�سركتك
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ت�شتهلك �شيارات ال�شركات كميات كبرية من الوقود، وتطلق 

ملوثات وانبعاثات م�شببة لالحتبا�س احلراري وتغري املناخ. 

ولكن بات من ال�شعب اأو من امل�شتحيل العمل من دونها. وكل 

يوم تتجول على الطرقات يف املنطقة العربية ماليني ال�شيارات 

التابعة لل�شركات. لذا، يف و�شع كل �شركة امل�شاهمة يف 

حماية البيئة من خالل »تخ�شري« اأ�شطولها، �شواء كان ي�شم 

1000 �شيارة اأو �شيارة واحدة.

فكيف ميكن تخفي�س ا�شتهالك الوقود واالنبعاثات يف 

�شيارات ال�شركة من دون التاأثري �شلبًا على اأدائها؟ وكيف 

تو�شع معايري الختيار �شيارات ال�شركة اململوكة اأو امل�شتاأجرة؟ 

هنا معلومات وتدابري مفيدة من »دليل كفاءة الطاقة« وهو 

ي�شدر عن املنتدى العربي للبيئة والتنمية، كاأحد ن�شاطات 

»املبادرة العربية لالقت�شاد االأخ�شر« التي ينفذها

ال�صورة: ازدحام �شري

على كورني�س الدوحة

يف قطر )رويرتز(
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حمطة �شحن �شريع لبطاريات 

ال�شيارات الكهربائية مت 

تركيبها �شيف 2012 يف 

مدينة »م�شدر« للطاقة 

املتجددة يف اأبوظبي، ل�شحن 

12 مركبة كهربائية 

عاملة حاليًا يف املدينة

تح�شين اختيار ال�شيارات

ال�سيارات  اأي  هو:  ال�سركة  باأ�سطول  يتعّلق  بيئي  قرار  اأهم 

اختيار  عملية  في  طفيفة  تغييرات  اإن  اقتنا�ؤها؟  ينبغي 

اإلى فوائد بيئية  اأن توؤدي، مع مر�ر الوقت،  ال�سيارات يمكن 

الآتية  ال�ستراتيجيات  اعتماد  �يمكن  عظيمة.  �مالية 

لتح�سين عملية الختيار:

الحتياجات  درا�سة  يجب  المنا�سب.  الحجم  اختيار 

الت�سغيلية لجميع ال�سيارات �ال�ستغناء عن ال�سيارات الزائدة. 

�اأحجامها  ال�سيارات  فئات  مع  المهّمات  متطلبات  ُتقاَرن 

المنا�سبة. �يوؤخذ في العتبار اأن بع�ض الموا�سفات الخا�سة، 

مثل �سيارات الدفع الرباعي اأ� المحركات ذات ال�ست اأ�سطوانات 

اأ� الثماني ا�سطوانات، يمكن اأن تزيد التكاليف �النبعاثات.

باقتناء  ُين�سح  فئتها.  في  الأف�سل  ال�سيارات  اختيار 

فئتها،  �سمن  الوقود  ا�ستهالك  في  كفاءة  الأعلى  ال�سيارات 

�التي ت�ستوفي حد�د ال�سعر الذي ��سعته الدائرة �احتياجاتها 

من  مختلفة  طرازات  لأداء  عر�ض  ـ1  الجد�ل  في  الأدائية. 

�يمكن  الوقود.  ا�ستهالك  في  القت�ساد  حيث  من  ال�سيارات 

الرجوع اإلى هذا الجد�ل عند اختيار �سيارات ال�سركة.

تقييم تكاليف دورة الحياة. يتم اختيار ال�سيارات بناء 

على ح�ساب التكاليف طوال حياة ال�سيارة، بما في ذلك ال�سراء 

�ال�سرائب �ا�ستهالك الوقود �فقدان القيمة �اإعادة البيع.

يمكن تقديم عر��ض مغرية للموظفين،  تقديم حوافز. 

مثل التح�سينات الداخلية �فتحات ال�سقف �اأجهزة ال�ستدلل 

لختيار  كحوافز  ال�سطناعية،  الأقمار  بوا�سطة  المواقع  على 

�سيارات اأجدى اقت�ساديًا �اأكفاأ من حيث ا�ستهالك الوقود. 

تح�شين ا�شتخدام ال�شيارة

الت�سغيل  نفقات  على  ��سيانتها  ال�سيارة  قيادة  طريقة  توؤثر 

انبعاثات  �على  الوقود  ا�ستهالك  في  القت�ساد  درجة  �على 

ب�سعة  اتخاذ  ال�سدد  هذا  في  �يمكن  الكربون.  اأ�ك�سيد  ثاني 

تدابير ينجم عنها توفير كبير، اأهمها:

تثقيف ال�سائقين. من المفيد جدًا تعليم ال�سائقين كيف 

يكونون اأكثر كفاءة على الطرق �كيف يقود�ن م�سافات اأقّل. 

فالتهّور في القيادة، مثل ال�سرعة الُمفرطة مقر�نة بالإ�سراع اأ� 

الإبطاء المفاجئ، قد يزيد ا�ستهالك الوقود بن�سبة ت�سل اإلى 40 

في المئة. �من الممار�سات غير الكفوءة اأي�سًا د�ران المحّرك 

اأثناء التوقف، اإذ اإن كل ع�سر ثواٍن من هذا الو�سع ت�ستهلك من 

الوقود اأكثر مّما ت�ستهلكه اإعادة ت�سغيل المحّرك.

�ُتعتبر القيادة الحكيمة عاماًل اأ�سا�سيًا لرفع كفاءة ال�سيارة 

في ا�ستهالك الوقود �الحّد من انبعاثاتها. �هي تفر�ض ما ياأتي:

ال�سيارات  معظم  لل�سرعة:  الق�سوى  بالحد�د  اللتزام 

ت�سل اإلى اأق�سى درجات القت�ساد في ا�ستهالك الوقود ب�سرعة 

100 كيلومتر في ال�ساعة. �اإذا ما زادت ال�سرعة على ذلك فاإن 

درجة القت�ساد قد تتدّنى ب�سرعة. ��فقًا لبع�ض التقديرات، 

ثمانية  بمقدار  ال�ساعة  في  كيلومتر   104.5 على  زيادة  كل 

كيلومترات في ال�ساعة تخّف�ض كفاءة ا�ستهالك الوقود بن�سبة 

7 في المئة.

د�ران  �سرعة  ازدادت  كلما  تدريجيًا:  ال�سرعة  زيادة 

ا�ستهالك  ازداد   )RPM الدقيقة  في  الد�رات  )عدد  المحّرك 

�سرعة  اإبقاء  يمكن  تدريجيًا  ال�سيارة  �سرعة  �بزيادة  الوقود. 

د�ران المحّرك متدنية مع رفع كفاءة ا�ستهالك الوقود.

الطاقة  كفاءة  من  مجدية  مكا�سب  تحقيق  يمكن 

في �سيارات ال�سركات. فت�سغيل »اأ�سطول اأنظف« 

)هايبريد(  الهجينة  ال�سيارات  عدد  زيادة  فقط  يعني  ل 

تت�سمن  الجيدة  الإدارة  اإن  اإذ  بديل،  بوقود  رة  الم�سيَّ اأ� 

الكربون  اأ�ك�سيد  ثاني  انبعاثات  قيا�ض  على  المثابرة 

من  العديد  �ثّمة  �تخفي�سها.  الحراري  لالحتبا�ض  الم�سببة 

ال�ستراتيجيات المنخف�سة الكلفة اأ� العديمة الكلفة للحّد من 

�سيارات  اقتناء  منها  النبعاثات.  �تخفي�ض  الوقود  ا�ستهالك 

المحرك  ت�سغيل  فترات  �تقليل  �زنًا،  �اأخف  حجمًا  اأ�سغر 

خالل التوقف، �تق�سير الم�سافات التي يتّم اجتيازها بح�سن 

اختيار الطرق، �تخفيف الحمولة.

التخفي�سات،  من  ممكن  مقدار  اأكبر  على  �للح�سول 

من  جزء  اأكبر  ت�سكل  التي  ال�سيارات  اإلى  اأ�ًل  النظر  ينبغي 

في   3 بن�سبة  �سيارة  مئة  كفاءة  فتح�سين  ال�سركة.  اأ�سطول 

ثالث  كفاءة   تح�سين  من  اأثرًا  اأبعد  العادة،  في  هو،  المئة 

�سيارات 100 في المئة.

لو�سع  تمهيدًا  جمعها  يتوجب  معلومات  ياأتي  ما  في 

ا�ستراتيجية كفاءة �سيارات ال�سركة:

ـ ما هي المهمات الأ�سا�سية التي توؤديها ال�سيارات؟ مثاًل: 

المعّدات  تخزين  المبيعات،  موظفي  نقل  الب�سائع،  ت�سليم 

للتقنيين.

هي  �ما  ال�سركة،  ت�ستخدمها  التي  ال�سيارات  عدد  ما  ـ 

اأنواعها؟

ـ  ما معّدل الم�سافات التي ُتقطع في كل مهّمة؟

ـ  هل تتوافر �سّيارات اأكثر كفاءة في ا�ستهالك الوقود يمكن 

اأن تقوم بالمهّمة؟

ـ  ما هي العمليات المعتمدة لمراقبة ا�ستهالك الوقود؟

ـ  ما هي الجهود التي ُبذلت لتثقيف ال�سائقين ب�ساأن كفاءة 

الوقود؟

من  الكربون  اأ�ك�سيد  ثاني  انبعاثات  ح�ساب  يتم  هل  ـ 

اأ�سطول ال�سيارات، �سنوّيًا على الأقّل؟

هي  ما  ل�سياراتها؟  بيئيًا  برنامجًا  ال�سركة  تعتمد  هل  ـ 

اأهدافه؟

ـ هل تدير ال�سركة �سياراتها بنف�سها اأم تتعامل مع �سركة 

مخت�سة باإدارة ال�سيارات؟



23چهللاأكتوبر 2012

مو�ضــوع الغــالف

اأمامك،  المر�ر  حركة  راقبَت  اإذا  للتوّقف:  م�سبقًا  التنّبه 

اأ�  ال�سرعة  تخفيف  يجب  متى  م�سبقًا  تالحظ  اأن  ت�ستطيع 

التوّقف. �اإذا �جدَت اأن اأمامك �سر�رة للتوقف، خّفف قدمك 

�ت�ستخدم  ال�سرعة  زيادة  في  ت�ستمّر  ل  الوقود.  دّ�ا�سة  عن 

الوقود  يهدر  الأ�سلوب  فهذا  الأخيرة،  اللحظة  في  الكابح 

بتحويل الطاقة من الحركة الى حرارة الحتكاك.

اأثناء الوقوف: ال�سيارة التي  التخفيف من د�ران المحرك 

يد�ر محّركها �هي متوقفة ت�ستهلك الوقود �تزيد النبعاثات. 

لذا اأطفئ محّرك �سيارتك اإذا كنت �ستتوقف ل�سبب ما.

الجدول ـ 1  االقت�شاد يف ا�شتهالك الوقود ل�شيارات خمتلفة
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 CO2

غرام/كيلومتر 

معدل ا�ستهالك

الوقود

)ليتر/100 كيلومتر( 

�سعة 

المحّرك

)ليتر( 

الفئة 2: �سيارات متو�سطة ــ �سغيرة )حتى 1.6 ليتر(

الفئة 4: �سيارات فخمة )حتى 3.5 ليتر(

الفئة 1: �سيارات �سغيرة )حتى 1.4 ليتر(

Citroen C1 Compact
Nissan Micra

Fiat 500
Chevrolet Spark

Toyota Yaris
Audi A1

Volkswagen Polo
Honda Jazz
Hyundai i10
Suzuki Swift

Opel Corsa
Ford Fiesta

Chevrolet Aveo
Citroen C2

Hyundai Elantra
Volkswagen Golf

Audi A3
Renault Clio 
Peugeot 207
Opel Astra

Mazda 3

Toyota Prius (hybrid)
Chevrolet Cruze

BMW3 Series
Citroen C4

Volkswagen Passat
Honda Civic

Mercedes C180
Mazda 6

Renault Menage
Hyundai Sonata
Nissan Qashqai

Ford Mondeo
Honda CR-V

Audi A4
Lexus IS250

Opel Insignia
Subaru Legacy AWD

Nissan Altima
Renault Espace
Toyota Camry

Lexus RX450 Hybrid
Honda Accord

BMW 523i
Lexus GS450 hybrid
Mercedes E350 Blue 

Efficiency
Peugeot 407

Audi A8
BMW 740i

Nissan Murano
Jaguar XF

Cadillac CTS

انبعاثات ال�سيارة

 CO2

غرام/كيلومتر 

معدل ا�ستهالك

الوقود

)ليتر/100 كيلومتر( 

�سعة 

المحّرك

)ليتر( 

الفئة 3: �سيارات متو�سطة ــ عائلية )حتى 2.5 ليتر(

ال�سيارة

92

155

159

159

165

165

172

176

178

179

179

179

193

194

194

198

220

220

223

233

145

170

178

179

205

207

219

232

248

249

263

1.8

1.8

2

1.6

1.8

1.8

1.6

2

2

2.4

2

2

2

2

2.5

2

2.5

2.4

2

2.4

3.5

2

3

3.5

3.5

2

4.2

3

3.5

3

2.8

على  ال�سيارة  اأداء  يكون  اأن  اأردنا  اإذا  ال�سيانة.  تح�سين 

اإعادة  عند  قيمة  باأف�سل  محتفظة  تظّل  �اأّن  �جه،  اأف�سل 

��سع  في  ُتركت  اإذا  اأما  جّيد.  ب�سكل  �سيانتها  يجب  بيعها، 

�على  للوقود  ا�ستهالكها  على  �سلبًا  ذلك  يوؤّثر  فقد  �سّيئ، 

ا�ستهالك  كفاءة  م�ستوى  ن  يح�سّ �مّما  ت�سغيلها.  نفقات 

بال�سغط  الإطارات  �نفخ  د�ري،  ب�سكل  الزيت  تغيير  الوقود 

المالئم، بالإ�سافة اإلى اإجراءات اأخرى لل�سيانة الوقائية. �في 

الجد�ل  ـ 2 بع�ض الأمثلة.

 تطبيق المزيد من تقنيات القيادة الكفوءة. اإن اأقلعنا 

ت�سم هذه الجداول التي اأعدها المنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( مجموعة مختارة 

المحرك،  حجم  بح�سب  م�سّنفة  الأو�سط،  ال�سرق  اأ�سواق  في  المتوافرة  ال�سيارات  من 

من  هي  الواردة  ال�سيارات  جميع  الكربون.  اأوك�سيد  ثاني  وانبعاثات  ال�سيارة،  وحجم 

هواء،  مكيف  وفيها  اأوتوماتيكي  حركة  بناقل  ومجهزة  بالبنزين  وتعمل   2011 طرازات 

كما هي حال معظم ال�سيارات التي تباع في المنطقة. وهي تت�سمن فقط المحّركات حتى 

�سعة 3.5 ليتر. وتم ا�ستقاء المعلومات من ال�سركات ال�سانعة وم�سادر اأخرى م�ستقلة. 

كيلومتر،  لكل  بالغرامات  واردة  فهي  الكربون  اأوك�سيد  ثاني  انبعاثات  م�ستويات  اأما 

ومعدل ا�ستهالك الوقود بالليترات لكل 100 كيلومتر.

مالحظة: قد يكون هناك تداخل بين الفئات، خ�سو�سًا بين المتو�سطةـ  العائلية والفخمة.

الم�صدر: »دليل كفاءة الطاقة«، المنتدى العربي للبيئة والتنمية
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عن �سلوكيات القيادة المتهّورة، �تجنبنا د�ران المحّرك اأثناء 

ال�سيانة،  �تابعنا  يواجهنا،  قد  لما  م�سبقًا  �احتطنا  التوقف، 

م�ستويات  اأف�سل  تحقيق  نحو  ال�سحيح  الطريق  على  نكون 

القت�ساد في الوقود. هنا المزيد من اأ�ساليب التوفير:

ت�ساعد  المنب�سطة،  ال�سريعة  الطرق  على  الآلية:  القيادة 

ا�ستهالك  توفر  ثابتة  �سرعة  على  المحافظة  في  الآلية  القيادة 

تكثر  حيث  الجبلية  الطرق  على  لكن  حّد.  اأق�سى  اإلى  الوقود 

المنحدرات قد ي�سّبب ذلك زيادات مفاجئة في ال�سرعة، �هذا 

يخّف�ض م�ستوى القت�ساد في ا�ستهالك الوقود.

 :)overdrive( اأعلى  كحد  الثالثة  بال�سرعة  القيادة 

كانت  اذا  الوقود  من  اأقّل  كميات  ال�سيارات  ت�ستهلك 

الـ  ا�ستخدام  فاإن  لذا  اأبطاأ.  المحّرك  د�ران  �سرعة 

overdrive في ال�سيارات الأ�توماتيكية يخّف�ض 
كما  ثابتة  ب�سرعة  القيادة  عند  الوقود  ا�ستهالك 

�سيارة  تقود  كنت  اإذا  اأما  ال�سريعة.  الطرق  على 

ذات ناقل حركة يد�ي، فيمكنك تغيير ال�سرعة في 

�قت اأبكر.

التح�سير قبل النطالق. هناك عدة طرق ت�ساعدك على 

تخفي�ض ا�ستهالك الوقود حتى قبل ركوب ال�سيارة، منها:

لتخفي�ض  طريقة  اأف�سل  التخطيط:  ثم  التخطيط 

على  تقطعها  التي  الم�سافة  تق�سير  هي  الوقود  ا�ستهالك 

ا�ستهالك  ينخف�ض  الأف�سل  الطريق  اختيار  فعند  الطريق. 

النطالق:  قبل  نف�سك  ا�ساأل  القيادة.  مدة  �تق�سر  الوقود 

اأق�سده؟ هل الطريق  الذي  المكان  اإلى  اأ�سل  اأعرف كيف  هل 

التي �ساأ�سلكها هي الأف�سل �الأن�سب؟ هل يمكنني اأداء مهمة 

اأجلها  من  خا�سة  برحلة  القيام  فاأتجنب  الطريق  على  اأخرى 

اأقوم بهذه الرحلة في �قت اآخر حين تكون حركة  لحقًا؟ هل 

المر�ر اأخّف ازدحامًا؟

كيلوغرام   100 تحميل  اإن  الزائدة:  الحمولة  من  التخّل�ض 

اإ�سافية يمكن اأن يخف�ض كفاءة ا�ستهالك الوقود بن�سبة 2 في 

المئة. لذا عليك، قبل النطالق في رحلتك المقبلة، النظر في 

�سند�ق ال�سيارة �اإزالة ما فيه من اأغرا�ض غير لزمة.

اإزالة كل ما يتعار�ض مع الن�سابية الهوائية: رفوف �سطح 

اأن  التي تعيق الن�سيابية يمكن  الز�ائد  ال�سيارة �غيرها من 

تنق�ض كفاءة ا�ستهالك الوقود بن�سبة ت�سل اإلى 5 في المئة.

اأق�سى  حد  اإلى  الكفاءة  رفع  يمكن  التكنولوجيا:  ا�ستخدام 

بال�ستفادة من تكنولوجيات جديدة، مثل البرامج الإلكتر�نية 

اإدارة  �برامج  المواقع،  لتحديد   GPS �اأجهزة  الطرق،  لتحديد 

الوقود. �تتيح اأنظمة الت�سال �المعلوماتية اإجراء مراقبة اآنية 

فترات  �يقلل  ال�سالمة،  م�ستوى  يرفع  مّما  المعلومات،  �جمع 

الوقود،  ا�ستهالك  من  �يحّد  التوقف،  اأثناء  المحرك  د�ران 

�يقلل من النبعاثات.

كفاءة ا�شتهالك الوقود بح�شب الفئة

من  الحد  بهدف  كثيرة  بلدان  في  القوانين  لت�سّدد  نظرًا 

انبعاثات ثاني اأ�ك�سيد الكربون في قطاع النقل، بالإ�سافة اإلى 

بداأت  الم�ستهلكين،  بين  الوعي  �تزايد  الوقود  اأ�سعار  ارتفاع 

�سناعة ال�سيارات اإنتاج محّركات اأكثر كفاءة. �ل يقت�سر ذلك 

على المحّركات الهجينة )هايبريد( اأ� الكهربائية، بل ي�سمل 

المحّركات التقليدية التي �سهدت تح�سينات كبيرة ��سلت في 

بع�ض الحالت اإلى تخفي�ض النبعاثات حتى 50 في المئة، مع 

الكبيرة  النقلة  لكن  نف�سها.  القدرة  م�ستوى  على  المحافظة 

اأنظف  عام  نقل  اعتماد  هي  القطاع  هذا  اإليها  يحتاج  التي 

من  الحد  تتيح  المناطق  �ت�سنيف  المدني  للتخطيط  �حلول 

ا�ستخدام ال�سيارات.

غير اأن الحاجة اإلى ��سائل النقل ال�سخ�سية �ستظّل قائمة، 

لذا ينبغي اأخذ عدد من المبادئ بعين العتبار لتقرير الختيار 

ال�سحيح. اأ�ًل، يجب اختيار ال�سيارة على �سوء الحاجة الفعلية 

من  الختيار  �سيتم  التي  الفئة  تحدد  �التي  منها،  المرتَقبة 

على  بناء  فئة،  كل  داخل  عديدة  خيارات  ثّمة  ثانيًا،  �سمنها. 

هي   1 ـ  الجد�ل  في  الواردة  �القوائم  �النبعاثات.  ال�ستهالك 

انتقاء  في  �الم�ساهمة  المقارنة  اأجل  من  فكرة  اإعطاء  لمجّرد 

كما  ال�سركة،  �سيارات  اإدارة  عن  الم�سوؤ�لين  �على  الأف�سل. 

الوقود  ا�ستهالك  حول  تف�سيلية  معلومات  يطلبوا  اأن  الأفراد، 

�انبعاثات ثاني اأ�ك�سيد الكربون.

يتم  معلومات  توفر  معر�فة  اإلكتر�نية  مواقع  هناك 

بكل  ال�سيارات  تقطعها  التي  الم�سافة  حول  د�ريًا  تحديثها 

اأ�ك�سيد  ثاني  انبعاثات  من  يوازيها  �ما  الوقود،  من  ليتر 

  http://carfueldata.direct.gov.uk �منها   الكربـون. 

.http://www.nextgreencar.com  �

ال�سرق  اأ�سواق  في  المبيعة  الطرازات  بع�ض  اأن  ُيالحظ 

الأ��سط، خ�سو�سًا ذات الثماني اأ�سطوانات، قد ل ترد في تلك 

ي�سًا بمحّركات اأكبر  المواقع الإلكتر�نية، لأنها م�سنوعة خ�سّ

�ن�سبة ا�ستهالك اأعلى تلبية للطلب العام في البلدان العربية 

من  كثيرًا  اأن  كما  الموا�سفات.  هذه  قوانينها  تنظم  ل  التي 

اأخرى  اأ�سواق  القوائم تكون متوافرة في  الواردة في  ال�سيارات 

ال�سرق  اأ�سواق  ل تباع في  بطرازات هجينة )هايبريد(، لكنها 

الأ��سط ب�سبب غياب الأنظمة القانونية �الحوافز التي ت�سّجع 

على اقتنائها. �تباع في المنطقة طرازات قليلة من ال�سيارات 

الهجينة التي ت�سمها القوائم.

العربية  البلدان  في  ال�سيارات  تّجار  معظم  يعطي  ل 

�انبعاثات  الوقود  ا�ستهالك  في  القت�ساد  حول  معلومات 

في  �ل  الإلكتر�نية  مواقعهم  على  ل  الكربون،  اأ�ك�سيد  ثاني 

الم�سوؤ�لين  �على  الأ��سط.  ال�سرق  في  الموزعة  المن�سورات 

عن �سيارات ال�سركات، �الم�ستهلكين عمومًا، رف�ض �سراء اأي 

د�ا بهذه المعلومات حولها. كما ينبغي العمل  �سيارة اإذا لم ُيز�َّ

البائعين  ُتلزم  ت�سريعات  اإقرار  على  العربية  البلدان  كل  في 

اأ�ك�سيد  ثاني  �انبعاثات  الوقود  ا�ستهالك  بيانات  بتوفير 

�سريبية  باإعفاءات  العمل  �يجب  ُيباع.  طراز  لكل  الكربون 

مع  �انبعاثات،  ا�ستهالكًا  الأقل  ال�سيارات  ا�ستخدام  لت�سجيع 

فر�ض �سرائب تتزايد مع ازدياد ال�ستهالك �النبعاثات. �في 

بدء  عمومًا  �الم�ستهلكين  الحكومي  �القطاع  ال�سركات  ��سع 

لنبعاثات  اأق�سى  حّد  باعتماد  ال�سحيح،  التجاه  في  ال�سير 

■ ال�سيارات التي ي�ستر�نها من كل فئة. 

حالة ال�سيارة    زيادة القت�ساد بالوقود نتيجة ت�سحيح الم�سكلة

اإطارات منفوخة اأقّل مّما يجب     3  ـ  %4

اإطارات غير متوازية     %4

�ض الأ�ك�سيجين     %40 خلل في جهاز تح�سّ

�زن زيت المحّرك غير منا�سب     %2

اجلدول ـ 2  زيادة االقت�شاد يف الوقود بتح�شني ال�شيانة

كثري من ال�شيارات تتوافر 

يف اأ�شواق اأخرى بطرازات 

هجينة )هايربيد( ال تباع

يف اأ�شواق ال�شرق االأو�شط، 

ب�شبب غياب االأنظمة 

القانونية واحلوافز التي 

ت�شجع على اقتنائها
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جتوب طرقات العامل حاليًا اأكرث من بليون �شيارة. وقد اأُطلقت املبادرة 

العاملية لالقت�شاد بالوقود )GFEI( م�شروعًا لتخفي�س ا�شتهالك الوقود يف 

ال�شيارات بن�شبة 50٪ بحلول �شنة 2050، وتعمل هذه املبادرة على تطوير 

البيانات والتحاليل ب�شاأن االقت�شاد بالوقود يف اأنحاء العامل، ومراقبة 

االجتاهات والتقدم احلا�شل، وتقييم اإمكانات التح�شني. وتتعاون مع 

احلكومات على تطوير �شيا�شات ت�شجع تدابري االقت�شاد بالوقود يف 

ال�شيارات التي ُتنتج اأو تباع يف بلدانها، كما تن�شق مع �شركات �شنع 

ال�شيارات يف هذا اخل�شو�س. وتدعم مبادرات التوعية االقليمية لتزويد 

امل�شتهلكني و�شانعي القرار باملعلومات التي يحتاجونها التخاذ خيارات 

�شائبة.

ت�شارك يف هذه املبادرة، التي تاأ�ش�شت عام 2009، اأربع منظمات هي: االحتاد 

الدويل لل�شيارات، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى النقل الدويل، وبرنامج 

االأمم املتحدة للبيئة 

يف  بالوقود  القت�ساد  معدل  حت�سني  ميكن 

يف   50 بن�سبة  اخلفيفة  لل�سيارات  العاملي  الأ�سطول 

م�ستويات  مع  باملقارنة   ،2050 �سنة  حلول  مع  الأقل  على  املئة 

»املبادرة  ت�سعى  التي   »50:50 »مبادرة  هي  هذه   .2005 العام 

العاملية لالقت�ساد بالوقود« اإىل تنفيذها.

حتى لو ت�ساعفت امل�سافات التي �ستجتازها ال�سيارات �سنة 

العامل  اأنحاء  يف  الن�سبة  بهذه  الكفاءة  حت�سينات  فان   ،2050

ال�سيارات  من  الكربون  اأ�ك�سيد  ثاين  انبعاثات  حت�سر  �سوف 

عند امل�ستويات احلالية. �يقدر اأن يوؤدي ذلك بحلول �سنة 2025 

اأ�ك�سيد  ثاين  انبعاثات  من  طن  بليون  من  اأكرث  جتنب  اإىل 

�سنة  بحلول  �سنويًا  طن  بليوين  من  �اأكرث  �سنويًا،  الكربون 

2050، باملقارنة مع الو�سع القائم. كما �ستنخف�ض ب�سكل كبري 

مبادرة عاملية لتح�شني 

كفاءة الوقود يف ال�شيارات
اأريد �سيارة 

خ�سراء
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ملوثات اإ�سافية ت�سر بالبيئة �ت�ساهم يف تغري املناخ، مبا فيها 

الكربون الأ�سود.

�سنويًا  النفط  من  برميل  باليني   6 من  اأكرث  يوفر  قد  هذا 

�سعر  اأ�سا�ض  على  د�لر  بليون   600 قيمتها   ،2050 �سنة  بحلول 

اإىل  بالن�سبة  كبرية  الفوائد  �ستكون  كما  للربميل.  د�لر   100

نوعية الهواء املحلي يف البلدان التي ت�سهد تو�سعًا ُمدنيًا �سريعًا.

با�ستخدام  هذه  التح�سن  م�ستويات  حتقيق  �ميكن 

تكنولوجيات متوافرة مقت�سدة بالوقود �منخف�سة الكلفة.

تكنولوجيات متقدمة

اجلديدة  ال�سيارات  كفاءة  لتح�سني  املطلوبة  التكنولوجيات 

30 يف املئة بحلول 2020 �50 يف املئة بحلول 2030، �حت�سني 

 ،2050 بحلول  املئة  يف   50 العاملي  ال�سيارات  اأ�سطول  كفاءة 

ت�ستمل ب�سكل اأ�سا�سي على تغيري حمركات الحرتاق الداخلي 

الوزن  تخفي�ض  اىل  اإ�سافة  احلركة،  نقل  �نظم  التقليدية 

حت�سن  �لتحقيق  )الديناميكا(.  الهوائي  الن�سياب  �حت�سني 

بن�سبة 50 يف املئة بحلول 2030، فان الجراء الإ�سايف الرئي�سي 

الذي يجب اتخاذه هو تهجني كامل لعدد اأكرب من ال�سيارات، 

ال�سيارات  بطاريات  �سحن  تكنولوجيات  ذلك  ي�سمل  �قد 

الهجينة )هايربيد( من ماأخذ تيار عادي.

�ت�سهد تكنولوجيات ال�سيارات تغريات �سريعة. �قد تربز 

يزيد  ما  املقبلة،  ال�سنوات  خالل  بكثري  كلفة  اأقل  تكنولوجيات 

الكفاءة �يخف�ض التكاليف.

�ال�سيارات  ببطاريات،  املز�دة  الكهربائية  ال�سيارات 

�رمبا  عادي،  تيار  ماأخذ  من  بطارياتها  ُت�سحن  التي  الهجينة 

يف  تتوافر  اأن  يتوقع  الهيدر�جيني،  الوقود  خاليا  �سيارات 

املتو�سط،  اىل  القريب  املدى  يف  متزايد  ب�سكل  الأ�سواق 

على  خ�سو�سًا  موؤخرًا،  عليها  اأدخلت  التي  للتح�سينات  نظرًا 

البطاريات. لكن هذه التكنولوجيات املتقدمة لي�ست �سر�رية 

اىل  توؤدي  اأنها  غري  املطلوبة،  املئة  يف  الـ50  كفاءة  لتحقيق 

تخفي�سات اأكرث يف انبعاثات ثاين اأ�ك�سيد الكربون �اإىل توفري 

الأ�سواق.  كبريًايف  ر�اجًا  حققت  اذا  النفط  ا�ستهالك  يف  اأكرب 

�هذا يعتمد اأي�سًا على تاأمني كهرباء منخف�سة الكربون.

دور احلكومات وال�شركات

املرتتبة  الكلفة  معظم  تعوي�ض  ميكن  كثريين،  اإىل  بالن�سبة 

من  ال�سيارات  يف  ال�ستهالك  كفاءة  حت�سني  تكنولوجيا  على 

خالل الوقود الذي يتم توفريه يف ال�سنوات القليلة الأ�ىل من 

لكن  العالية.  النفط  باأ�سعار  خ�سو�سًا  جديدة،  �سيارة  قيادة 

ترتفع،  مثلما  تنخف�ض  قد  التي  النفط،  اأ�سعار  ا�ستقرار  عدم 

يف  الراغبني  امل�ستهلكني  من  كثريًا  تثني  قد  اأخطارًا  يخلق 

�سركات  �تثني  بالكفاءة،  خا�سة  عال�ة  دفع  عن  �سيارة  �سراء 

�سنع ال�سيارات عن ال�ستثمار يف طرازات ذات كفاءة عالية يف 

ا�ستهالك الوقود خوفًا من العجز عن بيعها.

�لكن يف اإمكان احلكومات ��سركائها العمل على مواجهة 

هذه الأخطار �ت�سهيل اإدخال تكنولوجيات كفوءة يف ا�ستهالك 

املعلومات  توفري  طريق  عن  �ذلك  الكلفة.  �منخف�سة  الوقود 

الكربون  اأ�ك�سيد  ثاين  �انبعاثات  الوقود  با�ستهالك  املتعلقة 

�اإتاحتها للم�ستهلكني.

كفاءة  اختبارات  بع�ض  تكون  قد  املثال،  �سبيل  على 

الوقود م�سللة لأنها ل تعك�ض بدقة معدل القت�ساد بالوقود 

اأثناء ال�ستعمال.

مقايي�ض  ��سع  ��سركا�ؤها  احلكومات  ت�ستطيع  كما 

اأ�ك�سيد  ثاين  انبعاثات  اأ�  الوقود  ل�ستهالك  تنظيمية 

يف  املجدي  ال�ستثمار  مقدار  حول  الغمو�ض  تزيل  الكربون، 

�فق  ال�سيارات  �سرائب  حتديد  ت�ستطيع  كما  الوقود.  كفاءة 

انبعاثات ثاين اأ�ك�سيد الكربون اأ� القت�ساد بالوقود، لت�سجيع 

امل�ستهلكني على تف�سيل الكفاءة املح�سنة. �بامكانها اأن توفر 

النظم  ت�سملها  ل  التي  ال�سيارات  ملكونات  اأنظمة  �ت�سع  حوافز 

احلالية لختبار ال�سيارات.

تكاليف  من  التقليل  م�سوؤ�لية  اأي�سًا  احلكومات  على  �تقع 

التدخل. �مثال على ذلك اإبقاء التمييز بني �سرائب ال�سيارات 

ب�سيطًا �مماثاًل يف جميع الأ�سواق القليمية. 

اىل  التحول  تدعم  اأن  ال�سانعة  ال�سركات  اإمكان  �يف 

اأهداف  التزامها  خالل  من  بالوقود،  كفاءة  اأكرث  �سيارات 

�قودًا  ت�ستهلك  �سيارات  اإنتاج  على  �العمل   50:50 مبادرة 

مع  تن�سق  اأن  �عليها  حاليًا.  ت�ستهلك  مما  املئة  يف   50 اأقل 

احلكومات ل�سمان اعتماد مقايي�ض تنظيمية فعالة، �اإدخال 

ال�سريبية  احلوافز  ت�سميم  يف  الد�لية  الأ�سواق  اعتبارات 

ا�ستهالك  بكفاءة  اخلا�سة  البيانية  البطاقات  �نظم  الوطنية 

قطاعات  على  خمتلفة  �سركات  تركز  اأن  اأي�سًا  �جدير  الوقود. 

خمتلفة من الأ�سواق.

ال�سيارات  يف  تكنولوجية  حت�سينات  اإىل  �اإ�سافة 

القليلة  التح�سينات  من  املزيد  اإدخال  ميكن  اجلديدة، 

الكلفة على الأ�سطول العاملي لل�سيارات، ما يوؤثر يف الكفاءة 

الفعلية على الطرق. �ت�سمل هذه التح�سينات برامج لرت�يج 

منتجات كفوءة ملا بعد �سراء ال�سيارة، مثل اإطارات التبديل، 

حركة  اإدارة  �حت�سني  بالوقود،  الكفوءة  القيادة  �اأ�سلوب 

ال�سري �ال�سرعة، ��سيانة ال�سيارات، �اإدارة التجول يف املدن 

ب�سكل اأف�سل.

حوافز  اأ�  اأنظمة  البلدان  من  عدد  ا�ستخدم  ختامًا، 

امل�ستوردة،  امل�ستعملة  لل�سيارات  الوقودي  القت�ساد  لتعزيز 

هذه  �حت�سن  كبري.  ب�سكل  ثة  امللوِّ ال�سيارات  عدد  �تخفي�ض 

العامل  يف  خ�سو�سًا  ال�سيارات،  اأ�ساطيل  كفاءة  الإجراءات 

التكنولوجية  لالإجراءات  مهمة  تكلمة  متثل  �هي  النامي. 

■ اخلا�سة بال�سيارات اجلديدة.  

الهند حاليًا رابع اأكرب منتج لغازات الدفيئة يف العامل. ومع اأنها ثاين اأكرب بلد يف عدد 

ال�سكان، فان انبعاثات الفرد فيها اأقل من ن�سف املعدل العاملي. ويعترب قطاع النقل 

ثاين اأكرب م�ساهم يف انبعاثات ثاين اأوك�سيد الكربون يف الهند، كما يت�سبب يف ازدحام 

يف  جداً  كبرياً  التاأثريات  هذه  عبء  وكان  واحلوادث.  وال�سجيج  الهواء  وتلوث  الطرق 

املناطق املدينية. ي�سعى م�سروع تعزيز النقل املنخف�ض الكربون يف الهند، الذي تدعمه 

املبادرة العاملية لالقت�ساد بالوقود، اإىل دعم جهود احلكومة يف حتقيق ثالثة اأهداف.

الأول، و�سع وتنفيذ خطة عمل على امل�ستوى الوطني خلدمات النقل امل�ستدام، مع 

وحتديد   ،2050 �سنة  حتى  النقل  قطاع  من  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  تقييم 

احلاجات التكنولوجية والأبحاث الالزمة والتمويل و�سبل التعاون الدويل، وتو�سيات 

�سيا�سية لتحقيق هذا النظام.

مع  مدن،  لأربع  الكربون  املنخف�ض  للنقل  خطط  و�سع  للم�سروع  الثاين  الهدف 

اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  تخفي�ض  اإىل  املوؤدية  والتكنولوجيات  التحتية  البنى  حتديد 

الكربون والتكيف مع تاأثريات تغري املناخ.

املعلومات من خالل موقع  اإقامة �سبكة للتن�سيق وتبادل  الثالث فهو  الهدف  اأما 

اإلكرتوين للم�سروع.

م�شروع النقل القليل الكربون يف الهند



نـظـرة ثاقبة عـلى
البيئـة والطبيعـة

العـالـم  يف  الأوىل  والطبيعــة  البيئـة  جملـة  هي   
العربي. انها جملة الراأي احلر التي تعطيك �صورة ثاقبة عن كل ما 

يوؤثر على الكائنات احلية، اأكانت تفكر اأو مت�صي اأو تطري اأو ت�صبح. 

اإنها املجلة اخل�صراء الرائدة يف حتقيقاتها امل�صورة ال�صيقة.

كل  مطلع  تقراأها  والعاملية  العربية  البيئة  عن  املعلومات  اأحدث 

. �صهـر يف  

اذا كنت من حمبي البيئة والطبيعة فان  هي جملة 

لك اأنت.

ا�شرتك الآن واربح
الق�سيمة على اجلهة اخللفية
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ادفع ا�ضرتاك 24 عدداً واح�ضل على 12 عدداً اإ�ضافيًا جمانًا

اأرجو ت�ضجيل ا�ضرتاكي يف  لـمدة 36 �ضهراً

وذلك ب�ضعر 24 �ضهراً وفق العر�ض اخلا�ض

ا�ستـرك الآن ل�سنـتني
واح�سـل عـلى

�سنة اإ�سافية جمانًا
	 اال�سم:	

املهنة:

امل�ؤ�س�سة:

العن�ان	

الرمز	الربيدي: �سندوق	الربيد:	

فاك�س: هاتف:	

الربيد	االلكرتوين:

�أمريكيًا دوالر�ً   150 �الأخرى  �لدول  	 	 		�لدول �لعربية 100 دوالر �أمريكي  		لبنان 120.000 ل.ل. 

		نقدًا	    		اأرفق	لكم	�سيكًا		م�سرفيًا	باملبلغ

		ب�ا�سطة	بطاقة	االئتمان:

الت�قيع 	 التاريخ	

لال�ضرتاك ميكن اإر�ضال الق�ضيمة بوا�ضطة الفاك�ض اأو الربيد اأو الربيد الإلكرتوين

   Visa  Master Card  Amex 

Card # Expiry Date

Email:

envidev@mectat.com.lb      ـ   �ص.ب. ٥٤٧٤ـ  ١١٣، بريوت، لبنـان ـ   فاك�ص: ٣٢١9٠٠-١-96١ ـ  جملة "البيئة والتنمية"     هاتف:  ٣٢١8٠٠-١-96١  ـ 
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حرارية  حمطة  اأكرب  م�ؤخرًا  ال�سع�دية  يف  افتتحت 

 14 كلف  الذي  امل�سروع  هذا  العامل.  يف  �سم�سية 

األف   40 لنح�  املياه  لت�سخني  كافية  طاقة  ينتج  دوالر  ملي�ن 

طالبة يف جامعة االأمرية ن�رة بنت عبدالرحمن يف الريا�ض.

كيل�مرتات  ثمانية  الن�سائية  اجلامعة  هذه  حرم  يحتل 

من  وعددًا  االأكادميية  للكليات  مبنى   15 وي�سم  مربعة، 

اجلديد  النظام  ويتيح  �سرير.   700 فيه  وم�ست�سفى  املختربات 

ت�سخني املياه يف جميع هذه املرافق ب�ا�سطة القطات �سم�سية 

�سخمة مركبة على �سط�ح املباين.

باالنارة  اأوت�ماتيكيًا  للتحكم   KNX نظام  اعتماد  مت  كما 

 40 بن�سبة  الطاقة  يف  وف�رات  اىل  ي�ؤدي  الذي  والتظليل، 

ال�ق�د  زيت  من  ليرت  ملي�ن   52 �سن�يًا  �سي�فر  كما  املئة،  يف 

ويجنب انبعاث 125 األف طن من ثاين اأوك�سيد الكرب�ن.

ميغاواط.   17 ال�سم�سية  للمحطة  املركبة  القدرة  تبلغ 

وتغطي الالقطات ال�سم�سية نح� 36 األف مرت مربع، ما يعادل 

م�ساحة خم�سة مالعب كرة قدم، اأي نح� �سعفي حمطة الطاقة 

املرتبة  حتتل  كانت  التي  الدمنارك  يف  ال�سم�سية  احلرارية 

ميـاه �سم�سيـة
لجامعة �سعودية

االأوىل �سابقًا مب�ساحة 20 األف مرت مربع. ويبلغ ط�ل كل القطة 

ع�سرة اأمتار وعر�سها خم�سة اأمتار وتزن 170 كيل�غرامًا. وهي 

رملية  ع�ا�سف  تهب  حيث  العربية  ال�سحراء  لتنا�سب  مكيفة 

�سديدة. وقد �سنعت من زجاج �سم�سي خا�ض، وزودت بنظام 

يف  وال�سم�د  القا�سية  املناخية  الظروف  لتحمل  معدل  تثبيت 

يف   95 بن�سبة  امت�سا�ض  قدرة  ولها  الرملية.  الع�ا�سف  وجه 

املئة. وت�سم املحطة اأي�سًا �ستة �سهاريج �سعة كل منها 150 مرتًا 

درجات   110 عند  الفائ�سة  ال�سم�سية  احلرارة  لتخزين  مكعبًا 

ال�سم�سية  النظم  حرارة  بقاء  ي�ؤمن  جاف  تربيد  وبرج  مئ�ية، 

اأدنى من 120 درجة مئ�ية يف حال ن�س�ء و�سع ا�ستثنائي.

خطة  ال�سع�دية  اإعالن  مع  املحطة  افتتاح  تزامن  وقد 

بحل�ل  ال�سم�سية  الطاقة  من  جيغاواط   41 الإنتاج  طم�حة 

بنح�  اخلطة  كلفة  وتقدر  كهربائها.  ثلث  لتاأمني   2032 �سنة 

ال�سم�سية  الطاقة  خطط  اأكرث  وهي  دوالر،  باليني   109

طم�حًا ت�سعها دولة حتى االآن، تاأتي بعدها اخلطة ال�طنية 

ال�سنني  خالل  جيغاواط   20 اإنتاج  اإىل  تهدف  التي  الهند  يف 

■ الع�سر املقبلة. 

مثال يقتدى به 

للجامعات العربية: 

36 األف مرت مربع  

من الالقطات 

ال�سم�سية ت�سخن 

املياه فتوفر الوقود 

وجتنب االنبعاثات

�ل�صورة فوق: جم�سم يظهر 

جزءًا من اجلامعة. 

وتبدو )حتت( القطة �سم�سية 

من نوع  GK3000 امل�ستخدم 

يف م�سروع ت�سخني املياه
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مقابلة

حاورته:  راغدة حداد

اللبنانيني  بني  م�سرتك  قا�سم  الهجرة 

راأيك،  يف  االأ�سباب  هي  ما  وال�سنغاليني. 

وكيف ميكن احلد من هجرة الطاقات الب�سرية؟

اأن  كما  العي�ض،  فيه  يحل�  بلدًا  املرء  يرتك  ال  مهاجر.  ابن  اأنا 

ال�سباب  يدفع  ما  ان  العامل.  الكت�ساف  حمب  بطبعه  االن�سان 

اىل الهجرة ه� غالبًا عدم ت�فر ال�ظائف، وبالتايل عدم تلبية 

احتياجاتهم االقت�سادية واالجتماعية املتزايدة. علينا العمل 

الإعطائهم  عادل،  ب�سكل  امل�ارد  وتقا�سم  اأكرب  وم�ساواة  بكرم 

يعرف  اأن  ال�سروري  ومن  بالدهم.  يف  واإبقائهم  الفر�ض 

ال�سباب مكانتهم يف املجتمع، واأن ياأخذوا هذه املكانة.

بني  اأخرى  م�سرتكة  م�سكلة  الطاقة  اأزمة 

على  املكثف  االعتماد  نتيجة  ولبنان،  ال�سنغال 

الوقود امل�ستورد وعدم كفاءة املحطات وال�سبكات 

يت�سبب  وهذا  القطاع.  هذا  يف  اال�ستثمار  و�سعف 

يف انقطاعات متكررة يف التيار ويعيق التنمية 

خطة  تت�سمن  ماذا  واالجتماعية.  االقت�سادية 

الكهرباء يف ال�سنغال؟

واحلل�ل  النامية.  البلدان  يف  خ�س��سًا  عاملية،  الطاقة  اأزمة 

والرياحية  ال�سم�سية  املتجددة،  الطاقات  خالل  من  م�ج�دة 

لتطبيقها.  ق�ية  �سيا�سية  اإرادة  تتطلب  اأنها  غري  وغريها، 

على امل�اطنني اأي�سًا الت�سرف مب�س�ؤولية جتاه هذا االأمر، من 

خالل ا�ستهالك الطاقة ب�سكل ر�سيد. �س�ف ين�سم ال�سنغال 

مبنية  خطة  اجلديدة  احلك�مة  فلدى  النهج.  هذا  اىل  قريبًا 

الغاز  النفطية،  امل�ستقات  اإىل  ي�سمل،  طاق�ي  خليط  على 

عن  ف�ساًل  والرياح،  ال�سم�ض  وطاقة  املائية  والطاقة  الطبيعي 

اأن احلك�مة اللبنانية  الربط الكهربائي االإقليمي. واأنا متاأكد 

�ستاأخذ خط�ات حكيمة كهذه. اإنها ق�سية حياة.

نحو  يعي�ش  حيث  ال�سنغال،  يف  الفقر  ي�سدمك 

ن�سف ال�سكان على اأقل من 1،25 دوالر يف اليوم. 

بلدًا يف  اأ�سل 187  املرتبة 155 من  وقد جاءت يف 

عن  ال�سادر   2011 ل�سنة  االإن�سانية  التنمية  موؤ�سر 

هذا  اأ�سباب  ما  االإمنائي.  املتحدة  االأمم  برنامج 

الفقر، وماذا تت�سمن ا�سرتاتيجية احلد منه؟

تعريف  يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  مع  نختلف  قد 

عاد  اإذا  غنيًا  يك�ن  عندنا  ال�سياد  االن�سانية.  التنمية  م�ؤ�سر 

ل�سنا  ال�فا�ض.  خايل  عاد  اإذا  فقريًا  ويك�ن  وفري،  ب�سيد 

بت�ازن  ع�سنا  اإذا  اأغنياء  لكننا  واملعادن،  بالنفط  غنيًا  بلدًا 

القابلة  الغنية  البيئة  ذات  البلدان  من  وال�سنغال  البيئة.  مع 

حيدر العلي، وزير البيئة يف ال�سنغال، متحدر من اأ�سل لبناين. وقد عرف 

بن�ساله البيئي العنيد، اإذ عمل على مكافحة ال�سيد باملتفجرات، و�سعى اإىل 

اإقامة حمميات بحرية، واأ�س�ش مركز »اأو�سيانيوم« الذي جنح يف زرع 62 

مليون �سجرة منغروف على �سواطئ البالد، حتى بات يلقب »�سمري البيئة 

يف ال�سنغال«. وهو رئي�ش احتاد اأحزاب اخل�سر يف غرب اأفريقيا.

التقته »البيئة والتنمية« يف بريوت التي زارها ال�سهر املا�سي. هنا مقتطفات 

من احلوار معه.

حيدر العلي وزير البــــيئة يف ال�سنغال:

ال وزارة ثانويـــة اإذا ُوجدت الروؤية والعزم
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مقابلة

حيدر العلي وزير البــــيئة يف ال�سنغال:

ال وزارة ثانويـــة اإذا ُوجدت الروؤية والعزم

البالد  اإدارة  حك�متنا  ت�سلمت  لقد  امل�ستدام.  لال�ستثمار 

 12 دام  الذي  واد  عبداللـه  نظام  بعد  فقط،  اأ�سهر  خم�سة  قبل 

احلك�مة  وت�سعى  �سخم.  مايل  عجز  يف  بالدنا  واأدخل  �سنة 

اجلديدة اىل حت�سني االأو�ساع من خالل تخفي�ض كلفة امل�اد 

ال�ظائف  فيها  مبا  ال�ظائف،  وتاأمني  االأ�سا�سية  الغذائية 

بالتخطيط  اال  للفقر  حاًل  جند  لن  النهاية،  يف  اخل�سراء. 

املت�ازن والتقا�سم العادل للم�ارد.

يف بلد يعاين هذه الدرجة من الفقر، كيف ُتقنع 

الفقري باأهمية رعاية البيئة؟

البلدان التي هي يف ط�ر النم� ارتباطًا  يرتبط الفقر يف كل 

باأهمية  الفقري  اإقناع  ال�سهل  من  لي�ض  امل�ارد.  بت�افر  وثيقًا 

احلياة.  و�سغ�ط  اجل�ع  عبء  حتت  رازح  وه�  البيئة  رعاية 

فر�ض  انعدام  اىل  حتمًا  �سي�ؤدي  امل��س�ع  اإهمال  اأن  غري 

عي�ض  م�سدر  هي  التي  الطبيعية  امل�ارد  اختفاء  مع  البقاء 

وعلينا  م�اردنا،  ه�  لنا  املت�فر  ال�حيد  الغنى  امل�اطنني. 

ا�ستغاللها ب�سكل م�ستدام.

بتغري  ال�سنغال  اقت�ساد  تاأثر  اإىل  درا�سات  ت�سري 

املا�سية  وتربية  الزراعة  قطاع  خ�سو�سًا  املناخ، 

وقطاع �سيد ال�سمك. كيف يحدث ذلك، وما هي 

خطة املواجهة؟

لقد ازداد معدل درجات احلرارة ونق�ست معدالت االأمطار. 

االأر�ض  جفاف  اإىل  وي�ؤدي  املحا�سيل  من�  فرتة  ر  يق�سِّ وهذا 

احل�سا�سة  ال�سمكية  الرثوة  تتاأثر  كذلك  الزراعة.  وتراجع 

الرتفاع حرارة املياه. ال�سيادون عندنا �ساروا يع�دون ب�سيد 

اإىل  لل��س�ل  اأط�ل  م�سافات  االإبحار  اإىل  وي�سطرون  اأقل 

اأن قطع االأ�سجار ب�سكل  اأي�سًا  ال�سمك. ولكن ال نن�َض  اأ�سراب 

ع�س�ائي اأدى اإىل زوالها واإىل فقدان الغطاء النباتي الذي ه� 

ال�سيد  واأدى  االأر�ض.  مل�حة  وازدياد  امل�ا�سي،  غذاء  م�سدر 

الع�س�ائي واملكّثف اىل اختفاء بع�ض اأ�سناف ال�سمك الكبرية 

التي تتكاثر بطيئًا. لذلك علينا اأن نتخذ القرار باإدارة م�اردنا 

يجعل  ما  ه�  م�اردنا  هدر  يف  فاال�ستمرار  م�س�ؤولة.  اإدارة 

االجتماعية.  والعدالة  امل�ساواة  انعدام  مع  فقرية،  بلداننا 

مثمرة،  �سجرة  مثل  بيئتنا  اأن  اإىل  امل�اطنني  ت�عية  وعلينا 

وعلينا اأن ناأكل الثمار من دون اأن نقتل ال�سجرة.

زرُت مدينة روفي�سك قبل اأ�سهر، حيث زحف املحيط 

ال�ساطئ وا�ستعماله  على املدينة بعد ا�ستخراج رمل 

الأغرا�ش البناء. ما التدابري املتخذة الإ�سالح الو�سع، 

وكيف ميكن اال�ستفادة من هذا الدر�ش ال�سنغايل 

يف لبنان واملنطقة العربية عمومًا؟

البناء،  الأغرا�ض  وا�ستعماله  ال�ساطىء  رمل  ا�ستخراج  ان 

باال�سافة اىل التغري املناخي، اأفقد ال�سنغال بع�ض �س�اطئها. 

و�سدود  �سخ�ر  ب��سع  حاليًا  امل�سكلة  لهذه  نت�سدى  نحن 

جنرب  كما  البحرية.  التيارات  تاأثري  من  للحد  ال�س�احل  على 

حل�اًل جديدة مثل زرع �سباك على ال�ساطئ ملنع الروا�سب من 

االجنرار مع امل�ج. ال منلك بعد نتائج وا�سحة ح�ل جناح هذه 

التجربة، لكننا ناأمل اأن ت�ساهم بالتخفيف من حدة امل�سكلة. 

اأما يف لبنان، فان طبيعة ال�س�اطئ ال�سخرية والعالية غالبًا 

مقارنة  البحرية،  التيارات  عن  الناجتة  التعرية  ع�امل  تقاوم 

مع ال�س�اطئ الرملية واملنخف�سة يف ال�سنغال.

كنَت منا�ساًل بيئيًا ورئي�سًا حلزب اخل�سر قبل اأن 

اأحالم  ت�ستطيع تطبيق  للبيئة. هل  وزيرًا  ت�سبح 

املنا�سل واأنت يف مقعد الوزير؟

اإىل  نقله  علينا  و�سغف  واإميان،  دع�ة،  بالبيئة  االهتمام 

عام  اأ�س�سته  الذي   Oceanium مركز  خالل  من  االآخرين. 

على  منغروف  �سجرة  ملي�ن   62 ت�سجري  ا�ستطعنا   ،1985

الرثوة  ولتعزيز  االجنراف  من  حلمياتها  ال�سنغال  �س�اطئ 

بت�سجري  بحرية  قرية   428 اإقناع  من  متكنا  ولقد  ال�سمكية. 

احلملة  هذه  يف  م�اطن  اآالف   110 نح�  وي�ساهم  املنغروف، 

اإن�ساء  على  »اأو�سياني�م«  مركز  يعمل  كذلك  امل�ستمرة. 

الت�عية  ون�سر  الغابات  اإحراق  ومكافحة  بحرية  حمميات 

البيئية. 

على  االأهداف  هذه  لتحقيق  ال�سيا�سية  القدرة  عندنا  االآن 

يف  البيئة  و�سع  اىل  يهدف  الي�م  ن�سايل  ال�طني.  ال�سعيد 

ونظمنا  االجتماعية  واهتماماتنا  االقت�سادي  نظامنا  �سلب 

الهدف،  هذا  حتقيق  وحده  اإن�سان  ي�ستطيع  ال  ال�سيا�سية. 

يف  ال�سري  من  يتمكن�ا  لكـي  لالآخرين  االأ�س�ض  و�سع  املهم 

هذا النهج. ميتد هذا العمل اأجيااًل، ويتطلب كفاحات ط�يلة 

االأمد. واآمل اأن ياأخذ النا�ض م��س�ع البيئة على حممل اجلد 

وينتقل�ا اىل مرحلة العمل التطبيقي.

كيف  لبنان.  يف  »ثانوية«  البيئة  وزارة  تعترب 

حالها يف ال�سنغال؟

من  املئة  يف   0.83 ال�سنغال  يف  البيئة  وزارة  م�ازنة  ت�سكل 

تكن  مل  اأنها  غري  املئة،  يف  واحد  من  اأقل  اأي  العامة،  امل�ازنة 

م�ج�دة قبل ع�سر �سنني. لذلك علينا، من خالل النتائج التي 

نحققها، اأن ن�ؤكد اأهميتها وندعم حت�لها اىل وزارة ق�ية. اأنا 

رجاالت  هناك  بل  وثان�ية،  اأ�سا�سية  وزارات  ب�ج�د  اأوؤمن  ال 

ذوو روؤية وعزم واإميان ي�سنع�ن اأعمااًل كبرية. واأنا واثق باأن 

التي  املكانة  يف  البيئة  ل��سع  �سينا�سل  الن�ع  هذا  من  وزيرًا 

■ ت�ستحقها يف احلك�مة. 

اال�ستمرار يف هدر 

مواردنا هو ما يجعل 

بلداننا فقرية، مع 

انعدام امل�ساواة والعدالة 

االجتماعية. علينا 

توعية املواطنني اإىل 

اأن بيئتنا مثل �سجرة 

مثمرة، ويجب اأن 

ناأكل الثمار من دون 

اأن نقتل ال�سجرة
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من  الكهرباء  م�سري  ملي�ن  ن�سف  ي�ستمد 

م�سر.  في  �سم�سية  حرارية  محطة  اأول  الكريمات، 

ال�سبكة  وتغذي  القاهرة،  جن�ب  كيل�مترًا   90 تبعد  وهي 

العامة بالتيار منذ تم�ز )ي�لي�( 2011.

تعمل هذه المحطة بتقنية مزدوجة تعتمد على ال�سم�ض 

في النهار والغاز في الليل عندما يرتفع الطلب.

م�سروع متطور لتوليد الكهرباء من اأ�سعة ال�سم�ش 

له القدرة على تلبية حاجات ن�سف مليون �سخ�ش

محطة الكريمات

اأدخلت م�سر ع�سر الطاقة البديلة
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�سم�سي«  »حقل  في  باراب�لية  األ�اح  تق�م  النهار،  خالل 

وتح�يلها  ال�سم�ض  اأ�سعة  بالتقاط  مربع  متر   1900 م�ساحته 

الى طاقة ت�سخن المياه، التي ت�لد ال�سغط والبخار الكافيين 

�سممت  وقد  الكهرباء.  بدورها  ت�لد  ت�ربينات  لت�سغيل 

االأل�اح بحيث تتتبع حركة ال�سم�ض خالل النهار. وتبلغ قدرة 

الحقل ال�سم�سي 140 ميغاواط خالل �ساعات الذروة.

اأما في الليل، فتعمل المحطة بالغاز الطبيعي وت�لد نح� 

110 ميغاواط من الكهرباء.

اأبرمت  م�سر  في  والمتجددة  الجديدة  الطاقة  هيئة  وكانت 

لبناء  دوالر  ملي�ن   220 بقيمة  »اإبردروال«  �سركة  مع  عقدًا 

اإجراء  بعد   ،2007 )�سبتمبر(  اأيل�ل  في  الهجينة  المحطة  هذه 

في   2009 عام  بناءها  ال�سركة  وبا�سرت  دولية.  عامة  مناق�سة 

ال�سبكة  قرب  القاهرة  جن�ب  ماأه�لة  غير  �سحراوية  منطقة 

دولية  م�ساعدات  على  اعتمدت  الهيئة  اأن  رغم  وعلى  العامة. 

الإطالق الم�سروع، بما في ذلك هبة بقيمة 50 ملي�ن دوالر من 

البنك الدولي وقر�ض بقيمة 190 ملي�ن دوالر من وكالة التعاون 

الى  الطريق  الم�سروع  هذا  يمهد  اأن  ي�ؤمل  اليابانية،  الدولي 

م�ستقبل متجدد واأكثر ا�ستقاللية للبالد خالل خم�ض �سن�ات.

من  كهربائها  من  المئة  في   20 ت�ليد  اإلى  م�سر  وتهدف 

هيئة  ب�سهادة  وهي،   .2020 �سنة  بحل�ل  متجددة  م�سادر 

مك�نات  �سناعة  على  قادرة  والمتجددة،  الجديدة  الطاقة 

ل�سناعة  ال�طنية  ال�سركة  اأن  علمًا  ال�سم�سية،  الطاقة  اأجهزة 

اإن�ساء  في  ا�ستخدمت  التي  الف�الذ  كمية  كامل  اأمنت  الف�الذ 

محطة الكريمات.

وتعتبر محطة الكريمات جزءًا من م�سروع »ديزرتيك« 

ال�سم�سية  الطاقة  من  الكهرباء  ت�ليد  الى  الهادف  ال�سخم 

الفائ�ض  وت�سدير  محليًا  ال�ستخدامها  اأفريقيا،  �سمال  في 

■ اإلى اأوروبا. 

تنظيف الالقطات الفوتوفولطية
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وفد �سحايف يزور 

املحطة ال�سم�سية
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يف  اجتماعًا  �صعب  جنيب  عقد 

�صوجيل  الدكتور  مع  �صيول 

الكورية  اللجنة  رئي�س  يونغ، 

التابعة  الأخ�صر  للنمو  العليا 

وح�صرت  اجلمهورية.  لرئا�صة 

بارك،  مورغان  الجتماع 

الدويل  التعاون  ادارة  مديرة 

�صعب  عر�س  وقد  اللجنة.  يف 

اأ�صدره  الذي  التقرير  نتائج 

»القت�صاد  حول  املنتدى 

متغري«  عربي  عامل  يف  الأخ�صر 

لتنفيذ  اأطلقها  التي  واملبادرة 

الدول  يف  التقرير  تو�صيات 

جمالت  يف  خا�صة  العربية، 

تطوير ال�صيا�صات واإدارة املياه 

و�صرح  والتدريب.  والطاقة 

الأخ�صر  القت�صاد  برامج  يونغ 

الكوري  الرئي�س  يقودها  التي 

تعترب  والتي  باك،  ميونغ  يل 

العاملي.  امل�صتوى  على  رائدة 

التعاون  على  اجلانبان  واتفق 

يف  العربية  الدول  مل�صاعدة 

القت�صاد  اىل  ال�صل�س  التحول 

الأخ�صر.

املنتدى  دعوة  يونغ  وقبل 

ال�صنوي  للم�صاركة يف موؤمتره 

الذي يعقد يف 29 - 30 ت�صرين 

بريوت،  يف  )نوفمرب(  الثاين 

وفر�س  البيئية  الب�صمة  حول 

العربية.  البلدان  يف  البقاء 

التجربة  عن  يونغ  و�صيتحدث 

القت�صاد  تطوير  يف  الكورية 

باعتماد مبادئ النمو الأخ�صر.

كما اجتمع �صعب مع ريت�صارد 

للمبادرة  العام  املدير  �صامنز، 

وهي  الأخ�صر،  للنمو  الدولية 

ت�صت�صيفها  دولية  منظمة 

جمالت  عر�س  ومت  �صيول. 

التدريب  برامج  يف  التعاون 

البيئية،  ال�صيا�صات  وتطوير 

انطالقاً من ثالث دول عربية يف 

مرحلة اأوىل.

�أفد يف موؤمتر �لحتاد �لدويل للمهند�شني يف �شيول:

النمو الأخ�ضر هو املنقذ من الإفال�س البيئي
So

 Y
ou

ng
 Ju

n

�شوجيل يونغ

القت�صادي  والتعاون  التكامل  اىل 

التجارة  من  مزيد  واىل  القليمي، 

ي�صب  »بحيث  العربية،  احلرة 

والر�صاميل  للب�صائع  احلر  النتقال 

بلدان  جميع  م�صلحة  يف  والنا�س 

املنطقة«. واأ�صار اىل اأن اأحد اخليارات 

الدخل  ا�صتعمال  »ح�صن  الأ�صا�صية 

قوية  قاعدة  لبناء  النفط  موارد  من 

حتتية  وبنية  والتكنولوجيا،  للعلم 

يف  للم�صاعدة  والتنمية،  لالأبحاث 

بكفاءة  وا�صتعمالها  املوارد  ا�صتخراج 

اأكرب، وتطوير موارد غري تقليدية«.

اقت�صاد  اىل  التحول  اأن  �صعب  وراأى 

العجز  �صد  يف  ي�صاهم  اأخ�صر 

منو  و�صمان  العربي  الإيكولوجي 

البلدان  ي�صاعد  »وقد  م�صتدام، 

والبطالة،  الفقر  العربية يف احلد من 

واملاء  الغذاء  يف  اأمن  اىل  والتو�صل 

والطاقة، وحتقيق اأ�صكال اأكرث عدالة 

لتوزيع الدخل«.

التنمية  ا�صرتاتيجيات  اأن  و�صرح 

عليها  تهيمن  زالت  ما  العربية 

ال�صلعية  املنتجات  يف  ا�صتثمارات 

لأ�صواق  املخ�ص�صة  ال�صتخراجية 

الت�صدير. »وهذه ال�صناعات تتطلب 

لكنها  مرتفعة،  اأولية  ا�صتثمارات 

تولد م�صتويات منخف�صة من فر�س 

اأن هذا  امل�صتدامة. وعلى رغم  العمل 

ارتفاع  اىل  يوؤدي  التنمية  يف  النموذج 

يجعل  لكنه  الجمايل،  املحلي  الناجت 

عر�صة  اأكرث  العربية  القت�صادات 

حني  يف  العاملية،  الأ�صواق  لتقلبات 

يعجز عن خلق فر�س عمل كافية«.

لي�صت  ال�صورة  اأن  �صعب  وا�صتنتج 

بع�س  بداأت  »فقد  متامًا،  قامتة 

مناذج  يف  النظر  العربية  احلكومات 

تنموية بديلة، كما يف الإمارات العربية 

ا�صرتاتيجيتها  اأطلقت  التي  املتحدة 

الوطنية لالقت�صاد الأخ�صر، والأردن 

الذي اأعلن عن خطط لدمج القت�صاد 

الأخ�صر يف التنمية«.

كلمة  مو�صوع  الأخ�صر«  »النمو 

العربي  املنتدى  عام  اأمني  األقاها 

للبيئة والتنمية )اأفد( جنيب �صعب 

الدويل  لالحتاد  ال�صنوي  املوؤمتر  يف 

�صيول  ال�صت�صاريني يف  للمهند�صني 

يف  �صارك  اجلنوبية.  كوريا  عا�صمة 

بلداً،   90 من  مندوب   1200 املوؤمتر 

»النمو  ال�صنة  هذه  مو�صوعه  وكان 

الأخ�صر: منوذج جديد«.

الأخ�صر  القت�صاد  عن  �صعب  حتدث 

باأنه  اإياه  وا�صفًا  عربي،  منظور  من 

العربية«.  للبلدان  البقاء  »خيار 

اأداء جيداً  اأن العرب حققوا  اىل  واأ�صار 

املا�صية،  اخلم�صني  ال�صنوات  خالل 

الناجت  اأرقام  يف  الزيادة  على  قيا�صًا 

ح�صة  ازدادت  اإذ  الجمايل،  املحلي 

وفيما  اأ�صعاف.  اأربعة  بنحو  الفرد 

م�صتوى  يف  ارتفاعًا  ذلك  انعك�س 

مطرد  تدهور  �صاحبه  فقد  املعي�صة، 

يف الراأ�صمال البيئي والأحوال البيئية، 

ما جعل املنطقة على حافة اإفال�س يف 

املوارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية 

م�صت�صهداً  �صعب،  وقال  عامة. 

البيئية  الب�صمة  تقرير  من  باأرقام 

ت�صرين  يف  »اأفد«  �صي�صدره  الذي 

الثاين )نوفمرب(، اإنه خالل ال�صنوات 

املوارد  انخف�صت  املا�صية  اخلم�صني 

املتوافرة  الطبيعية  واخلدمات 

من  باأكرث  العربية  البلدان  ل�صكان 

العربية  »املنطقة  اأن  موؤكداً  الن�صف، 

يف حالة م�صتمرة من العجز يف النظم 

العام 1979، حيث  الإيكولوجية منذ 

اأن ال�صتهالك يفوق املتوافر حمليًا«.

�س  يعرِّ البيئي  العجز  اإن  �صعب  قال 

القت�صاديني  وال�صتقرار  التو�صع 

للخطر  يف امل�صتقبل، ويتطلب اإعادة 

الن�صاطات  مالءمة  تلتزم  هيكلة 

توافر  مع  ال�صتهالكية  القت�صادية 

املوارد وقدرة ا�صتيعاب النفايات.

م�صتدام  رفاه  حتقيق  اإىل  و�صعيًا 

�صعب  دعا  املنطقة،  �صكان  جلميع 

كوريا ت�ضارك

يف املوؤمتر ال�ضنوي

للمنتدى يف بريوت
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تكرمي �ضفراء مدار�س »اأم�ضي«

CCC حت�ضل على
جائزة مهند�ضي 

ال�ضالمة

كّرمت هيئة املعرفة والتنمية الب�صرية يف دبي عدداً من طالب مدر�صة املواكب 

اخلا�صة واملدر�صة الدولية للعلوم والفنون، اللتني تديرهما اأكادمیيا حللول 

الإدارة العاملية )اأم�صي( بعد اختيارهم ك�صفراء حل�صور موؤمتر الأمم املتحدة 

النموذجي �صمن برنامج الف�صول الدرا�صية العاملية 2012. وقدعقد املوؤمتر 

يف نيويورك وح�صد خالله  اأربعة طالب من املدر�صتني جوائز تقديرية على 

اأدائهم املتميز يف املوؤمتر.

رئي�س  الكرم  عبدالـله  الدكتور  بح�صور  الهيئة،  مقر  يف  التكرمی  حفل  اأقيم   

جمل�س الدارة ومدير عام  هيئة املعرفة والتنمية الب�صرية، واأدوني�س ن�صر 

الرئي�س التنفيذي يف اأم�صي، ون�صر �صربي رئي�س ال�صوؤون الأكادمیية. 

خالل احلفل اخلتامي للموؤمتر يف نيويورك، مت الإعالن عن الفائزين من كل 

جلنة. وقد فاز الطالبان �صامي ن�صر واأنطونيـو �صدياق من املدر�صة الدولية 

للفنون والعلوم بجائزة اأف�صل وفد من اأجل التنمية امل�صتدامة، كما فاز كل 

الرب�صاء  فرع  املواكب  مدر�صة  من  م�صعد  ورزان  ثاين  بن  اأحمد  الطالب  من 

بجائزة تقديرية لنزع ال�صالح والأمن الدويل.

»اأم�ضي« ع�ضو يف  املنتدى العربي للبيئة والتنمية،  اأدوني�س ن�ضر ع�ضو يف جمل�س الأمناء

 )CCC( حازت �ضركة اتحاد المقاولين

للتفوق  الف�ضية  الجائزة  الكويت  في 

�ضمن  والبيئة،  وال�ضالمة  ال�ضحة  في 

حفل  في  وذلك  والإن�ضاء.  الهند�ضة  فئة 

لمهند�ضي  الأميركية  الجمعية  اأقامته 

ل�ضركات  تكريمًا  الكويت،  في  ال�ضالمة 

في القطاع الخا�س على ريادتها وتفوقها 

ال�ضحة  مجال  في  ال�ضتثنائي  واأدائها 

الخليج. منطقة  في  والبيئة  وال�ضالمة 

في  ع�ضو   CCC
المنتدى العربي للبيئة والتنمية

العربي  اخلليج  جامعة  اأحرزت 

ب�صمتها  تقلي�س  يف  بارزاً  تقدمًا 

بعد  اجلامعة،  ملبنى  البيئية  

ا�صتهالك  تر�صيد  برنامج  تطبيق 

الطاقة يف املباين التابعة لها. وذلك 

مع   2008 عام  اأبِرم  اتفاق  وفق 

للم�صاهمة  واملاء،  الكهرباء  هيئة 

البيئة وال�صتخدام  يف احلفاظ على 

الأمثل لالأجهزة واملعدات.

تقلي�س  اجلامعة  وا�صتطاعت 

وتوفري  واملياه،  الطاقة  ا�صتهالك 

من  كيلوغرام  األف   645 من  اأكرث 

بذلك  موفرة  الغازية،  النبعاثات 

مليونًا و187 األف كيلوواط.  ونتج 

فاتورة  تكاليف  تراجع  ذلك  عن 

دينار  األف   511 من  واملاء  الكهرباء 

بحريني )مليون و355 األف دولر( 

 300( بحريني  دينار  األف   133 اإىل 

األف دولر( �صنويًا.

الدكتور  اأ�صاد  ال�صياق،  هذا  يف 

وزير  مريزا  علي  بن  عبداحل�صني 

واملاء  الكهرباء  ل�صوؤون  الدولة 

هيئة  مل�صته  الذي  البناء  بالتعاون 

جامعة  من  واملاء  الكهرباء 

طبقت  التي  العربي،  اخلليج 

وعملت  بنجاح  الرت�صيد  برنامج 

الأحمال  بع�س  وخف�س  اإزاحة  على 

وقت  يف  ال�صرورية،  غري  الكهربائية 

والرطوبة  احلرارة  درجات  �صهدت 

انعك�س  العام،  هذا  قيا�صيًا  ارتفاعًا 

غري  ب�صكل  الكهرباء  ا�صتهالك  على 

م�صبوق.

ونوه رئي�س جامعة اخلليج العربي 

عبدالرحمن  بن  خالد  الدكتور 

العوهلي بدعم هيئة الكهرباء واملاء 

التعاون  هذا  اأن  معترباً  للجامعة، 

تطبيق  من  اجلامعة  مّكن  املثمر 

الكهرباء  ا�صتهالك  تر�صيد  برنامج 

برنامج  اأن  واأكد  بنجاح.  واملاء 

مدينة  م�صروع  �صيطال  الرت�صيد 

امللك عبدالـله الطبية، التي ت�صرف 

خلدمة  اإن�صائها  على  اجلامعة 

جميع دول جمل�س التعاون.

جامعة اخلليج العربي ع�ضو يف املنتدى 

العربي للبيئة والتنمية 

جامعة اخلليج العربي تخف�س الأحمال الكهربائية

التكاليف املرتفعة تعيق تطوير م�ضادر الطاقة

اأن  الهالل«  »نفط  ل�ضركة  تقرير  لحظ 

اإ�ضافية  م�ضادر  على  احل�ضول  بل  �ضُ

على  يتناق�س،  اأ�ضبح  الطاقة  من  كافية 

على  والتكنولوجي  التقني  التطور  رغم 

واملتجددة.  التقليدية  الطاقـة  م�ضتوى 

تارة  متباينة  الدول  قدرات  اإن  اإذ 

نوع  حتديد  على  اأخرى  تارة  ومنق�ضمة 

امل�ضدر الأف�ضل لها وطبيعته، واإمكانات 

التاأثري  حدود  اأدنى  عند  منه  ال�ضتفادة 

الطاقة  اأن  يالحظ  حني  يف  ال�ضلبي، 

املتقدمة  للدول  مملوكة  املتجددة 

وتفر�س �ضروط �ضارمة على من اأراد اأن 

ميتلكها.

واأ�ضار التقرير اإىل اأن الكلفة املرتفعـة يف 

على  احل�ضول  تعوق  احلالت  من  كثري 

الغنية،  الأطراف  قبل  من  اإل  الطاقة 

الطاقة  م�ضادر  تقنيـات  متتلك  اإما  التي 

متتلك  واإما  عليها  لتح�ضل  واأ�ضرارها 

�ضروط  وفق  ل�ضرائها  الأموال  روؤو�س 

املنتج. 

النفط  على  الدول  اعتماد  تخفي�س  اأما 

لتطوير  فيخ�ضع  الطاقة  لإنتاج  والغاز 

الطاقة  م�ضادر  من  الإنتاج  م�ضادر 

املتجددة و�ضبط ال�ضتهالك من امل�ضادر 

التقليدية وتر�ضيده.

ت�ضب  العاملية  الطاقة  �ضركات  وباتت 

اأ�ضواق  ا�ضتك�ضاف  على  اهتمامها 

م�ضادر  تطوير  يف  الراغبة  الدول 

التقنيات  من  مبزيد  املتجددة  الطاقة 

تلك  خ�ضو�ضًا  احلديثة،  والتكنولوجيا 

الطاقة  جمال  يف  العاملة  ال�ضركات 

وتقنيات  اخل�ضراء  واملباين  ال�ضم�ضية 

كفاءة ا�ضتخدام الطاقة.

نفط الهالل ع�ضو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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اأبرمت �صركة »اأفريدا« عقداً لتقدمی 

يف  املتخ�ص�صة  البيئية  اخلدمات 

خليفة  مبيناء  احلاويات  حمطة 

يف اأبوظبي. وقد �صهد ال�صيخ هزاع 

بن زايد اآل نهيان، م�صت�صار الأمن 

املجل�س  رئي�س  ونائب  الوطني 

بدء  اأبوظبي،  لإمارة  التنفيذي 

امليناء  يف  الت�صغيلية  العمليات 

باإجناز  اآذنت  ر�صمية  زيارة  خالل 

�صري  وا�صتعر�س  امليناء.  ت�صييد 

الأكرث  احلوايا  ر�صيف  يف  العمل 

من  املنطقة  م�صتوى  على  تقدمًا 

الناحية التقنية.

العقد  »اأفريدا«  �صركة  منح  ومت 

عن طريق �صركة مرافئ اأبوظبي، 

التي تقوم باإدارة وت�صغيل مبنى 

حمطة احلاويات يف ميناء خليفة. 

وذلك يف �صوء النهج ال�صرتاتيجي 

لتقدمی  تتبناه  الذي  املتكامل 

احللول البيئية، وخربتها املعمقة 

واأ�صاطيل  القطاع،  م�صتوى  على 

اآلياتها املتخ�ص�صة املت�صمة بقدرة 

عالية على التنقل والتعبئة.

ووفقًا لأحكام العقد، �صوف توفر 

احلاويات  حمطة  يف  »اأفريدا« 

تنظيف  خدمات  خليفة  مبيناء 

وجمع  وال�صوارع،  املرافق 

اخلطرة.  وغري  اخلطرة  النفايات 

التخل�س  ب�صمان  �صتعنى  كما 

اأجل  من  النفايات  من  ال�صليم 

حماية البيئة.

ومت جتهيز ميناء خليفة باأحدث 

ال�صحن  عامل  يف  التقنيات 

 16 قناته  عمق  ويبلغ  البحري، 

وهو  كيلومرتات،   4 وطولها  مرتاً 

�صفن  اأكرب  ا�صتيعاب  على  قادر 

احلاويات يف العامل. وقد ا�صتهلت 

التجارية  الت�صغيلية  العمليات 

)�صبتمرب(  اأيلول   1 يف  امليناء  يف 

.2012

»اأفريدا« ع�ضو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»اأفريدا« يف ميناء خليفة يف اأبوظبي
مهرجان »قطر للبرتول« البيئي 2012

اإدارة  جمل�س  رئي�س  وال�ضناعة  الطاقة  وزير  ال�ضادة،  �ضالح  بن  حممد  الدكتور  افتتح 

للمعار�س.  الدوحة  مركز  يف  ال�ضركة  نظمته  الذي  ال�ضنوي  املهرجان  للبرتول  قطر 

قطر  يف  امل�ضوؤولني  وكبار  املدراء  من  كبري  عدد  وبح�ضور  �ضركة   34 فيه  و�ضاركت 

ل�ضيما  قطر  يف  البيئة  بعلوم  املخت�ضني  جانب  اإىل  لها،  التابعة  وال�ضركات  للبرتول 

مركز اأ�ضدقاء البيئة.

والتحديات  الق�ضايا  من  عري�ضة  جمموعة  اليوم  يواجه  باأكمله  العامل  اإن  ال�ضادة  قال 

ال�ضروري  من  ولهذا  واملاء.  الهواء  يف  والتلوث  املياه  و�ضّح  املناخ  تغيري  ومنها  البيئية، 

اأجل  من  فّعالة  واأن�ضطة  برامج  وتنفيذ  الق�ضايا  هذه  ب�ضاأن  التوعية  زيادة  على  العمل 

يعك�س  ال�ضنة  هذه  مهرجان  اأن  اإىل  واأ�ضار  القادمة.  لالأجيال  البيئة  حماية  �ضمان 

عن  �ضورة  ويعر�س  عملياتها،  مناطق  جميع  يف  البيئة  بحماية  املطلق  ال�ضركة  التزام 

جمموعة الربامج البيئية التي تنفذها يف اأنحاء الدولة.

واأ�ضاف اأن قطر للبرتول ل تنظر حلماية البيئة ككلفة، بل كا�ضتثمار حقيقي للم�ضتقبل. 

البيئية. ويف  النواحي  ال�ضركة تعر�س على اخلرباء لدرا�ضتها من جميع  فكل م�ضاريع 

الألتزام  مع  الت�ضغيل،  مرحلة  اإىل  البيئي  بالفح�س  املراجعة  ت�ضتمر  التطبيق  مرحلة 

بقوانني قطر واملعايري العاملية بالإ�ضافة اإىل املعايري اخلا�ضة بكل �ضركة.

وقال الدكتور �ضيف احلجري، رئي�س مركز اأ�ضدقاء البيئة، اإن و�ضائل الدفاع عن البيئة 

تنوعت، ومنها الو�ضائل التكنولوجية والأبحاث والوعي العام والت�ضريعات والقوانني. 

لكن العمود الفقري لق�ضايا البيئة هو ال�ضلوك، وبالتايل يجب اأن تركز املوؤ�ض�ضات على 

تربية الن�سء وترجمة املفاهيم اإىل �ضلوك يومي هو الأ�ضلح للجميع.

قطر للبرتول و مركز اأ�ضدقاء البيئة ع�ضوان يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأبوظبي  ـ  البيئة  هيئة  ا�صتجابت 

تامیز«  »اخلليج  �صحيفة  لنداء 

اأبوظبي،  حكومة  ات�صال  مركز  عرب 

املتخ�ص�صني  من  فريقًا  واأر�صلت 

مل�صاعدة الغزال اجلبلي العربي الذي 

�صوهد تائهاً يف مدينة حممد بن زايد. 

اأولويات  »من  الهيئة:  بيان  يف  وجاء 

ب�صفتها  اأبوظبي،  ـ  البيئة  هيئة 

عن  امل�صوؤولة  احلكومية  اجلهة 

حماية  الإمارة،  يف  البيئة  حماية 

واملحافظة  الربي  البيولوجي  التنوع 

فيه  تلقينا  الذي  اليوم  ففي  عليه. 

البالغ، توجه اثنان من خرباء التنوع 

لزيارة  والبحري  الربي  البيولوجي 

الو�صع،  بتقييم  وقاما  املنطقة، 

مع  الغزال  لأ�صر  خطة  وو�صعا 

خطة  وبداأت  �صالمته،  على  احلفاظ 

التنفيذ يف اليوم نف�صه«.

اأحد  اإىل  ونقله  الغزال  اأ�صر  ومت 

التابعة  الربية  احلياة  مرافق 

التغذية  تتوفر  حيث  للهيئة، 

والرعاية البيطرية املطلوبة.

اأو  العربي،  اجلبلي  الغزال  ويعترب 

يف  املتوطنة  احليوانات  من  الظبي، 

�صبه اجلزيرة العربية. وكان ينت�صر 

يف املناطق اجلبلية وال�صهلية يف دولة 

الإمارات، لكن ال�صيد اجلائر والطفرة 

العمرانية اأديا اإىل تناق�س اأعداده.

هيئة البيئة ـ اأبوظبي ع�ضو يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

اإنقاذ غزال �ضارد يف اأبوظبي
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�أخبار

كتب بيئية لالأطفال

»البيئة يف اأدب الأطفال« كان مو�صوع 

العلوم  دائرة  ا�صت�صافتها  ندوة 

اللبنانية  اجلامعة  يف  الطبيعية 

كية  مري لأ ا

.)LAU(

 

اأ�صتاذ  الزين،  حممد  الدكتور  وقال 

اإن  اجلامعة،  يف  البيئية  العلوم 

يف  التالميذ  اإ�صراك  هو  »الهدف 

حماية البيئة وتعريفهم على الأبعاد 

املختلفة للق�صايا البيئية«.

املديرة  ن�صار،  اأنيتا  و�صددت 

الدرا�صات  ملعهد  امل�صاعدة 

يف  العربي  العامل  يف  الن�صائية 

النوع  هذا  اأهمية  على  اجلامعة، 

اخلا�س من الأدب يف تعليم الأطفال 

وتهيئة مواطنني يدركون ما يدور 

العامل،  يف  حولهم 

اأكرث  مل�صتقبل  العمل  يف  واإ�صراكهم 

�صالحية للعي�س.

وهي  الدين،  �صرف  فاطمة  وقالت 

باللغة  الأطفال  لكتب  موؤلفة 

اأكتب  اأنني  اأعلم  اأكن  »مل  العربية: 

اىل  لالأطفال،  البيئي  الأدب  جمال  يف 

اأنهم  اأبلغوين  اأ�صاتذة  بي  ات�صل  اأن 

الأطفال  لتعليم  كتبي  ي�صتعملون 

عن اأهمية العناية بالبيئة«. واأكدت 

اأن �صر النجاح يف هذا امل�صمار يكمن 

بحذاقة  والأفكار  العواطف  اإثارة  يف 

اإمطارهم  من  بدًل  الأطفال،  لدى 

بر�صائل اأو درو�س مبا�صرة.

�صلمى  الدكتورة  الندوة  واختتمت 

العلوم  كلية  يف  الأ�صتاذة  تلحوق، 

اجلامعة  يف  والغذائية  الزراعية 

ترجمت  التي  بريوت،  يف  الأمريكية 

ملوؤلف   The Lorax ال�صهري  الكتاب 

ثيودور  الأمريكي  الأطفال  كتب 

بالدكتور  املعروف  غيزل  �صو�س 

عواقب  من  يحذر  وهو  �صو�س، 

اجل�صع غري املن�صبط لل�صركات على 

اإىل  تلحوق  ولفتت  البيئة.  ح�صاب 

حماية  اىل  الهادف  عملها  معظم  اأن 

اللبنانية،  القرى  يف  يرتكز  البيئة 

الكتب  يف  كبرياً  نق�صًا  لحظت  حيث 

املعرفة  لن�صر  املعلومات  وم�صادر 

البيئية بني الأطفال بلغتهم.

اجلامعة اللبنانية الأمريكية ع�ضو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

مع  بالتعاون  اإلكرتيك،  جرنال  حققت 

يف  املنزلية  الأدوات  تدوير  اإعادة  مراكز 

األف   100 تدوير  اإعادة  هدف  اأمريكا، 

هذه   .URT تكنولوجيا  بوا�ضطة  ثالجة 

يبلغ  هند�ضية  رائعة  املتطورة  املاكينة 

يف   95 نحو  ت�ضتعيد  مرتًا،   12 ارتفاعها 

 )foam( املئة من املطاط الرغوي العازل

يف الثالجات، فتقلل النفايات التي ترمى 

غازات  انبعاثات  وتخف�س  املطامر،  يف 

احلراري  لالحتبا�س  امل�ضببة  الدفيئة 

واملواد امل�ضتنزفة لطبقة الأوزون.

نحو  حتويل  مت  الجناز،  هذا  وبنتيجة 

2.5 مليون كيلوغرام من مواد الثالجات 

املئة  ا�ضتعادة 89 يف  عن املطامر. ومتت 

منها لإعادة ا�ضتعماله يف �ضنع منتجات 

جديدة، وي�ضتعمل 11 يف املئة كوقود يف 

�ضناعة ال�ضمنت.

ماليني  ت�ضعة  نحو  من  التخل�س  يتم 

ثالجة �ضنويًا يف الوليات املتحدة، ويعاد 

الرغوي  املطاط  من  �ضئيل  جزء  تدوير 

واأبوابها.  جدرانها  يف  املوجود  العازل 

الثالجات  من  املئة  يف   90 تقطيع  ويتم 

امل�ضتعملة لال�ضتفادة من معادنها، لكن 

املطاط الرغوي ومواد اأخرى تذهب عادة 

الرغوي  املطاط  عولج  واإذا  املطامر.  اىل 

الثالجات  هذه  جميع  من  امل�ضتخرج 

جتنب  لتم   URT تكنولوجيا  بوا�ضطة 

كمية من انبعاثات غازات الدفيئة تعادل 

الناجتة  ال�ضنوية  الكربونية  النبعاثات 

على  �ضيارة  مليون   2.4 من  اأكرث  عن 

الطرق الأمريكية.

املهد  »من  نهجًا  اإلكرتيك  جرنال  تتخذ 

الأدوات  حياة  دورة  لإدارة  اللحد«  اىل 

الثالجات  �ضنع  من  ابتداء  املنزلية، 

باإدخال مواد عازلة اأكرث ا�ضتدامة بيئيًا، 

لدى  منها  امل�ضوؤول  بالتخل�س  وانتهاء 

انتهاء خدمتها. ويعاد ا�ضتعمال الفولذ 

امل�ضتعملة  املنزلية  الأدوات  من  امل�ضتعاد 

لقاطرات  �ضفلية  فولذية  األواح  �ضنع  يف 

جرنال اإلكرتيك اجلديدة.

جرنال اإلكرتيك ع�ضو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأ�ضراب من اللقلق 

حتلق يف �ضماء الأردن

حلماية  امللكية  اجلمعية  ر�صدت 

الطبيعة يف الأردن اأ�صراباً كبرية من 

)ابو �صعد( حلقت يف  اللقلق  طائر 

ر�صمت  جمموعات  يف  الرمثا  �صماء 

اأ�صكاًل جميلة وهي متجهًة �صماًل.

ق�صم  رئي�س  وقال 

يف  والأبحاث  الدرا�صات 

اجلمعية اإيهاب عيد: »تظهر 

فرتة  يف  عادة  الطيور  هذه 

منطقتنا  لأن  الهجرة، 

ت�صاري�س  �صمن  الواقعة 

لها«.  ممراً  تعترب  النهدام  حفرة 

على  ت�صاعد  املنطقة  اأن  واأو�صح 

متكن  هوائية  تيارات  ت�صكيل 

الطيور من النتقال يف هجرتها تبعًا 

و�صتاًء.  �صيفًا  الطق�س  لتقلبات 

نوعًا   431 الردن  يف  اأن  واأ�صاف 

النوع  من  منها   90 الطيور،  من 

مهاجرة  الخرى  تعترب  فيما  املقيم 

وعابرة للمنطقة.

واأ�صار اىل اأن موقع الردن املتو�صط 

واآ�صيا  واأفريقيا  اأوروبا  قارات  بني 

يف  الطيور  لنتقال  طريقًا  جعله 

هجرتها الدورية.

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ع�ضو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�ضتول يف اإطارات م�ضتعملة

جرنال اإلكرتيك تعيد تدوير 100 األف ثالجة

وخدمة  املدين  اللتزام  مركز  نظم 

يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  املجتمع 

موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  بريوت، 

متاجر  و�صركة  بالدي  جّنة 

خالله  مت  بيئيًا  ن�صاطًا  �صبين�س، 

امل�صتعملة  الإطارات  على  الر�صم 

ال�صتول  وزرع  بالرتاب  وملوؤها 

مت  النتهاء  وبعد  داخلها.  يف 

توزيعها على باحات موقف متجر 

اأجل  من  احلازمية  يف  �صبينـ�س 

الإطارات  ا�صتخدام  اإعادة  تعزيز 

امل�صتعملة. 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت ع�ضو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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التنوع احليوي الذي تتميز به حممية عجلون يف الأردن

يجعلها معلمًا بارزًا يف ال�سياحة البيئية ورافدًا حيويًا للتنمية املحلية

من منتجات بيت ال�سابون في قرية عرجان
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بيوت عجلون
تنمية ريفية يف كنف حممية اأردنية 

عزة عبدالمجيد )عّمان( 

تمتد على م�شارف �لطريق �إلى عجلون �أودية 

خ�شر�ء وم�شاحات ذ�ت �أ�شجار با�شقة عاي�شت 

�لزمن �لبعيد. فهي و�إن كانت تتميز بموقعها �ال�شتر�تيجي 

ومعالمها �لتاريخية و�الأثرية، �إال �أن طبيعتها �لخالبة 

وتفردها بذلك �لمخزون �لر�ئع من �الأ�شجار �لحرجية و�أنو�ع 

�لنباتات �لمختلفة و�لنادرة �أ�شافا �لكثير �إلى خ�شائ�شها 

كمنطقة تت�شف بثر�ء طبيعي وبيئي.

لقد باتت منطقة عجلون، �لتي تقع على بعد نحو 76 

كيلومترً� من �لعا�شمة �الأردنية عمان وتتو�شطها �لمحمية 

�لطبيعية �لتي �أن�شاأتها �لجمعية �لملكية لحماية �لطبيعة 

عام 1987، نقطة هامة في بر�مج �ل�شياحة �لبيئية في 

�الأردن.

ي�شود هدوء �لطبيعة �لطريق �إلى �لمحمية �لتي تبعد 

ثمانية كيلومتر�ت غرب مدينة عجلون، قبل �أن تفاجئ 

�لز�ئر بقعتها �لخ�شر�ء �لكثيفة �لممتدة عبر نحو 12 

كتــاب الطبيعــة
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فرا�سة في المحمية

اأيل اأ�سمر في غابة عجلون
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كيلومترً�. تمثل �لمحمية �أحد �أربعة �أقاليم في �لبالد، وهو 

�إقليم �لبحر �لمتو�شط. و�قت�شار تمثيل هذ� �الإقليم على 

موقعها ي�شفي عليها �أهمية محلية و�إقليمية، ما ي�شتدعي 

��شتد�مة �لحفاظ على هذ� �لموقع.

تنوع حيوي فريد

على رغم �شغر م�شاحة �لمحمية ووجود نمط نباتي �شائد 

هو غابات �ل�شنديان، �إال �أنها تتميز بتنوع حيوي كبير. 

�إذ يعي�ش فيها �أكثر من 400 نوع نباتي، منها ما هو ذو 

خ�شائ�ش طبية وغذ�ئية ومنها ما هو مهدد باالنقر��ش 

وم�شجل في �تفاقية �شايت�ش �لخا�شة باالتجار �لدولي 

بالحيو�نات و�لنباتات �لمهددة باالنقر��ش. وتقوم �لجمعية 

�لملكية لحماية �لطبيعة بتنفيذ خطة متكاملة لمر�قبة 

غابات �ل�شنديان �لد�ئمة �لخ�شرة و�الأنو�ع �لمر�فقة 

وتجددها، بما يعزز فهم بيئة �لغابات وزيادة فعالية �إد�رتها. 

وفي ثنايا �أ�شجار �لمحمية، يعي�ش 105 �أنو�ع من 

�لحيو�نات �لبرية، منها ثمانية �أنو�ع مفتر�شة كالذئاب 
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اأعلنت محمية عجلون

منطقة مهمة للطيور 

حيث تتميز بوجود 

57 نوعًا منها

زهرة متوطنة

�سحلية

اأكواز ال�سنديان
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و�ل�شباع، و�أنو�ع من �لقو�ر�ش كفئر�ن �لحقل و�ل�شناجب 

�لفار�شية، باالإ�شافة �إلى 16 نوعًا من �لزو�حف كال�شلحفاة 

�الإغريقية و�الأفعى �لفل�شطينية. وفي عام2000، �أعلنت 

محمية غابات عجلون كاإحدى �لمناطق �لهامة للطيور 

في �الأردن، حيث تتميز بوجود �أنو�ع متوطنة في �إقليم 

حو�ش �لبحر �لمتو�شط، خا�شة تلك �لتي تعي�ش في �الأحر�ج 

و�لمناطق �لمفتوحة حولها، وقد تم ت�شجيل 57 نوعًا من 

�لطيور.

تنمو في �لمحمية �أي�شًا �أ�شجار �لخروب و�لبطم 

�لفل�شطيني و�لقيقب، �لتي كانت على جانب كبير من 

�الأهمية ل�شكان �لمنطقة كم�شدر للحطب وفي بع�ش 

�الأحيان كقيمة غذ�ئية وطبية. ومما يميز �لمحمية �أنها 

�لموطن �الأ�شلي لالأيل �الأ�شمر، �لذي �نقر�ش من �الأردن في 

�شتينات �لقرن �لما�شي وقامت �لجمعية باإعادة توطينه في 

�لمنطقة عام 1989، و��شتمر برنامج �إكثاره فيها 16 عامًا، 

وتم في مطلع 2006 �إطالقه ليعي�ش حرً� في غابات عجلون.

يقول مدير �لمحمية �لمهند�ش نا�شر عبا�شي �ن خطط 

�لحفاظ على �لمحمية تت�شمن برنامج مر�قبة �الأيل �الأ�شمر، 

وبرنامجًا لدر��شة �لغابات وما فيها من نباتات وحيو�نات، 

ومع�شبة نباتية، ومنطقة لمر�قبة �لطيور و�إعد�د تقارير 

علمية لجميع �لدر��شات وبر�مج �لمر�قبة �لبيئية. ويجري 

�لتقاط �ل�شور �لخا�شة بهذه �لبر�مج بو��شطة كامير�ت 

ثابتة. وهناك �أي�شًا خطة لمكافحة �لحر�ئق، و�أخرى لتحديد 

�لمناطق ذ�ت �الأهمية �لبيئية ومناطق �ال�شتخد�م �لمكثف 

و�شبه �لمكثف.

تو�جه �إد�رة �لمحمية وجهود �لحفاظ عليها تحديات 

توؤثر �أحيانًا في فعالية تطبيق بع�ش �لخطط و�لن�شاطات، 

ومنها �لتحطيب و�لقطع �لجائر لالأ�شجار و�ندالع حر�ئق 

�لغابات. لكن عبا�شي يوؤكد �أن م�شكلة �لتعدي على �لغابات 

هي في حدودها �لدنيا د�خل �لمحمية نتيجة لبر�مج �لحماية 

�لفعالة، �إال �أنها م�شتمرة ب�شبب �رتفاع �أ�شعار �لمحروقات. 

ولمو�جهة هذ� �لو�شع، تعمل �إد�رة �لمحمية على �إيجاد 

فر�ش عمل بديلة الأبناء �لمجتمعات �لزر�عية �لمجاورة.

ومن �أبرز �لم�شاكل �أي�شًا وجود �لعديد من �الأر��شي 
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بيت الب�سكويت

ب�ساط اأزهار في عجلون
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�لحرجية �لمملوكة د�خل حدود �لمحمية، مما يقلل من 

فعالية �إد�رتها كوحدة خا�شة، مع تز�يد طلب �أ�شحاب 

�الأر��شي فتح طرق و�إز�لة �أ�شجار لزر�عة �أ�شجار مثمرة 

�أو للبناء. ومن �لحلول �لمقترحة �لعمل على تبديل هذه 

�الأر��شي باأر��ش حرجية خارج �لمحمية.

ومن �لعو�ئق �أي�شًا �شعف جاهزية �لطرق �لموؤدية �إلى 

�لغابات لمقاومة �ندالع حر�ئق في �ل�شيف و�لخريف، وقلة 

�الآليات �لمخ�ش�شة الإطفائها.

تعتبر محمية عجلون عاماًل محركًا للن�شاط �الجتماعي 

و�القت�شادي في �لمنطقة، من خالل بر�مج �ل�شياحة �لبيئية 

وتنفيذ �لجمعية �لملكية لحماية �لطبيعة بر�مج تنموية 

وتدريبية لدعم �القت�شاد �لمحلي وتمكين �لمر�أة.

كانت �نطالقة �ل�شياحة �لبيئية في �لمنطقة عام 2004 

بافتتاح مخيم �شياحي في �لمحمية مع مر�فقه �ل�شرورية، 

ما �شجع �لز�ئرين على �الإقامة الأكثر من يوم و�حد. وفي ذلك 

فو�ئد للمعالم �الأخرى في عجلون ول�شكانها �لمحليين. وتم 

ربط مجموعة من �لقرى بم�شاريع �ل�شياحة فيها، من خالل 

ممر�ت خا�شة حددت لهذ� �لغر�ش.

يحتوي �لمخيم على ع�شرة خيام وخم�شة �أكو�خ تت�شع 

ال�شتقبال 60 ز�ئرً� يوميًا، يمكنهم تذوق وجبات تعدها 

بع�ش �الأ�شر �لمحلية، وهو ما يحفزها على �إعد�د �أطعمة 

تقليدية تعتمد على منتجات زر�عية محلية تقوم �إد�رة 

�لمحمية ب�شر�ئها منها. كما يمكن �الإقامة في نزل »بيت 

�لب�شكويت« �لو�قع في قرية ر��شون �لهادئة.

ي�شتمل �لن�شاط �ل�شياحي على �لتجول في �لمحمية 

وم�شاهدة ما تتميز به من تنوع بيئي، وزيارة معالم �أثرية 

مجاورة برفقة �أدالء، ومر�قبة �لطيور ون�شاطات بيئية 

�أخرى. ويزور �لمحمية �شنويًا �أكثر من 20 �ألف �شائح، 

وي�شاهم مردود �ل�شياحة �لبيئية ب�شكل كبير في تغطية 

نفقات �إد�رتها.

»بيوت« عجلون

تتملك �لحما�شة ريما حمز�ت وهي تتحدث عن م�شروع 

�شناعة �ل�شابون �لتقليدية في و�حد من »بيوت« عجلون 

�لثالثة �لتي �أن�شاأتها �لجمعية �لملكية لحماية �لطبيعة 

بهدف �لتنمية �لمحلية �لم�شتد�مة. ويمكن �لو�شول �إلى 

�لم�شاريع �لثالثة �لتي �أقيمت في قرى مجاورة من خالل 

ممر�ت �لمحمية. وهي ت�شتهدف بالدرجة �الأولى عائالت 

�شغار �لمز�رعين، وتعتمد على منتجات ومو�د و�أع�شاب 

محلية، وقد �شاهمت في خروج �لمر�أة �إلى د�ئرة �لعمل وفي 

تح�شين �أو�شاع �لمجتمع �لمحلي.

ريما ربة بيت �نتقلت �إلى معترك �لحياة �لعملية في 

ذلك �لمناخ �لريفي �لمحافظ، لتدير »بيت �ل�شابون« في 

قرية عرجان �لذي تفوح في �أرجائه ر�ئحة عطرة. تقول ريما 

�إنها تلقت تدريبًا لعدة �أ�شهر في �شناعة �ل�شابون. وت�شير 

بيدها في �أرجاء �لبيت �لذي �متالأ بال�شابون �شارحة مر�حل 

�إنتاجه من طبخ و�شكب وتقطيع باأ�شكال مختلفة. وهو 

ي�شنع با�شتخد�م زيت �لزيتون �ل�شافي �لذي ت�شتهر عجلون 

باإنتاجه، ومزجه بزيوت طبيعية �أخرى وم�شتخل�شات 

نباتات �لمنطقة مثل �لخز�مى و�لنعنع و�لرمان �لمزروعة 

في �لحديقة �لمحيطة بالمنزل. يذكر �أن �شابون عرجان 

خال من �أي مو�د �شناعية �أو ملونة �أو عطور، ويتم ت�شديره 

�إلى دول عربية و�أجنبية، كما يمكن للز�ئر �شر�وؤه من 

معر�ش �شغير في �لبيت.

يعود »بيت �لخط« �لمجاور بالز�ئر �إلى جمال فنون 

�لخط �لعربي ودقتها. هنا تقوم �لن�شاء �لعامالت باإعطاء 

لمحة �شريعة عن �لخطوط، وكيفية ��شتخد�م �لري�شة ور�شم 

�لحروف، ثم �لطباعة على �لقم�شان و�لبطاقات �لتذكارية 

و�أغطية �لطاوالت باأ�شلوب فني مميز. ويتيح �لبيت فر�شة 

للتدريب على فن كتابة �لخط مع توفير �أدو�ته.

حلوى �لطاقة هي �أبرز ما يميز »بيت �لب�شكويت« في 

قرية ر��شون �لقريبة. ففي مطبخ »ت�شالي« عادت و�شفات 

�لحلوى �لتقليدية بثوب جديد خال من �لمو�د �لحافظة، 

باالإ�شافة �إلى رقائق ) معجنات( ت�شنع با�شتخد�م زيت 

�لزيتون. وتقوم �ل�شيد�ت باإعد�د �لب�شكويت وغيره يدويًا 

با�شتخد�م مكونات طبيعية ينتج بع�شها في �لمجتمع 

�لمحلي، كما يجري تغليفه بطريقة �أنيقة.

تباع في �لبيوت �لثالثة، �إ�شافة �إلى منتجاتها، منتجات 

من محميات �الأردن �الأخرى. وقد ر�فقت �إن�شاء هذه �لبيوت 

حمالت توعية باأهمية �لغابات و�لحفاظ عليها، كما �شجعت 

�إد�رة �لمحمية �لمجتمع �لمحلي على تاأ�شي�ش جمعيات 

تعنى بالق�شايا �لبيئية.

ت�شتقبـل محميـة عجلون �لز�ئرين على مد�ر �ل�شنة. 

لكن �لربيع �أحلى ف�شولها، حيث تكت�شي بت�شكيالت ر�ئعة 

من �الأزهار.   ■ 





كتــاب الطبيعــة

حديقة بريطانيا

نزهة يف مقاطعة كنت ال�شهرية بجنائنها



ق�شر بنزهور�شت الذي بني في القرن الثالث 

ع�شر، وبع�ض حدائقه، قرب تونبريدج في 

رة  ريف كنت. ومن روائعه حديقة م�شوَّ

م�شاحتها 11 فدانًا هي من اأقدم الحدائق 

Vالخا�شة في بريطانيا
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األوان تخطف الأب�صار وروائح زكية فواحة 

وعرو�ض مو�صمية في مقاطعة كنت التي لقبت 

»حديقة بريطانيا«. وهي اكت�صبت هذه ال�صهرة اأ�صاًل من 

زراعة التفاح والجنجل الذي ي�صتعمل في تخمير الجعة.

في كنت اأكثر من 180 حديقة باتت قبلة لل�صياحة 

العالمية، بينها »حديقة العالم« في قلعة لولينغ�صتون، 

التي تمتاز ب�صخامتها واأ�صولها التاريخية ونباتاتها 

الغريبة، وقد تم تخطيطها في �صكل خريطة العالم وتحوي 

نباتات جلبت من اأنحاء المعمورة.

ولكل حديقة طابعها الخا�ض. فهناك حديقة اإميت�ض 

الفيكتورية التي تزخر بالجري�صيات الزرقاء الربيعية، 

وحديقة قلعة �صي�صينغور�صت التي تعج بالورود ال�صيفية، 

وحديقة قلعة �صكوتني ذات ال�صبغة الرومان�صية، وحديقة 

ق�صر �صمولهيث الجميلة الت�صاميم.

الحدائق في ماونت اإفرايم تعر�ض خليطًا مثيرًا من 

الأنماط، وبينها حديقة �صخرية يابانية. وفي حدائق 

يالدينغ الع�صوية اأربع ع�صرة مق�صورة يتتبع فيها الزائر 

تاريخ الحدائق البريطانية منذ الع�صور الو�صطى حتى 

فتاة تلتقط الفرا�ض 

في الحدائق الفيكتورية 

التي تحوط داون هاو�ض، 

وهو بيت عالم الطبيعة 

ال�شهير ت�شارلز داروين

كتــاب الطبيعــة



اأكتوبر 2012

برج ال�شاعة الذي ي�شاهد من 

حدائق اإ�شبالناد على جزيرة 

ثانيت في كنت

الوقت الحا�صر. ويمكن تتبع اآثار اأقدام الروائية جين اأو�صتن 

في متنزه غودن�صتون، اأو تاأمل مجموعة اأ�صجار ال�صنوبر 

الوطنية في بدجبوري باينتوم.

وفي و�صط مدينة �صاندويت�ض التاريخية تقع »الحدائق 

ال�صرية« التي هي بمثابة واحة هدوء و�صفاء. وقد �صممت 

بهند�صة بارعة وزرعت نباتاتها واأزهارها باأ�صكال وزخرفات 

عجيبة. اأما حديقة بروغدايل، التي توؤوي مجموعة 

الأ�صجار المثمرة الوطنية، فتوفر رحالت في ب�صاتين 

الفواكه وفر�صة لتذوق ع�صير التفاح والإجا�ض الطازج. 

V
isit B

ritain/Thanet D
istrict C

ouncil

V
is

it 
B

rit
ai

n



ت�رشين الأول 2012 چهللا 50

كتــاب الطبيعــة

وي�صتح�صن زيارة هذه الب�صاتين في اأوقات الإثمار: الكرز 

في حزيران )يونيو( والخوخ في اآب )اأغ�صط�ض( والتفاح 

والإجا�ض من اآب )اأغ�صط�ض( الى ت�صرين الأول )اأكتوبر(. 

وفي م�صتل داوندري في هادلو، خذ نف�صًا عميقًا وا�صترِخ 

واأنت ت�صم الروائح العطرية المنبعثة من نباتات الخزامى 

واإكليل الجبل.

في زيارة كنت، التي ل تبعد اأكثر من 35 دقيقة في 

القطار ال�صريع من و�صط لندن، ينغم�ض الزائر في جمال 

الطبيعة، وي�صتلهم اأفكارًا لحديقة منزله، ويتمنى لو تحظى 

الحدائق العامة في بالده بمثل ذاك التن�صيق والعتناء.   ■ 

حديقة قلعة �شي�شينغور�شت 

قرب كرانبروك هي من اأ�شهر 

حدائق العالم، وتحوط الأجزاء 

المتبقية من الق�شر الإليزابيثي 

في مق�شورات �شغيرة، بينها 

د م�شاعر  الحديقة البي�شاء التي تبرِّ

الزائر بعد م�شاهدة الألوان »الحارة« 

المنت�شرة في كل مكان. 

وتزخر حديقة الورود في اأوا�شط 

ال�شيف ب�شجيرات كال�شيكية 

ت�شحر الألباب

»الحدائق ال�شرية«  في مدينة �شاندويت�ض التاريخية
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طيور  تجد  فعندما  لموتاها.  ماآتم  تقيم  الطيور  بع�ض  اأن  يبدو 

الزرياب )اأبو زريق( طائراً ميتًا من رفاقها، تطلق �صيحات لدعوة 

الطيور الأخرى، وتهبط اإلى الأر�ض لتتحلق حول الطائر النافق في ما ي�صبه 

»جنازة«. ويعتقد باحثون في جامعة كاليفورنيا في ديفي�ض، اأجروا درا�صة 

ن�صرت نتائجها في مجلة »�صلوك الحيوان« )Animal Behaviour(، اأن 

هذا ربما يحمل في طياته اأي�صًا تحذيراً للطيور الأخرى من احتمال وجود 

خطر في مكان قريب.

الزرياب،  طيور  فعل  ردود  ل�صتبيان  جتارب  الباحثني  فريق  اأجرى 

وكذلك  نافقة،  زرياب  وطيور  ملونة،  خ�صبية  طيور  دمى  م�صتخدمني 

»رفاق«  وجود  لتحاكي  عيدان  على  ومثبتة  حمنطة  وبوم  زرياب  طيور 

وجوارح حية.

مل تكرتث طيور الزرياب لدمى الطيور اخل�صبية. لكن عندما راأت طائر 

وحتلقت  هبطت  ثم  حتذيرية.  �صرخات  اإطالق  يف  �صرعت  نافقًا،  زرياب 

�صيحاتها  وا�صتجلبت  النغمات.  متنافرة  كبرية  جتمعات  م�صكلة  حوله 

طيور زرياب اأخرى ان�صمت اإليها، وتوقفت عن طلب الطعام نحو يوم كامل.

اأما عندما اأُوهمت طيور الزرياب بوجود طائر جارح، من خالل مواجهتها 

ثم  حتذيرية.  �صيحات  وتطلق  �صوية  تتجمع  فكانت  املحنطة،  البومة 

زرياب  على  اأبداً  تنق�ّض  مل  لكنها  واإبعادها.  لإخافتها  البومة  على  تنق�ّض 

نافق، مع اأنها هاجمت اأحيانًا طيور الزرياب املحنطة، وهو �صلوك �صائع يف 

الربية اإذ تهاجم الطيور املناف�صة اأو املري�صة.

ا�صتنتج الباحثون اأن هذه الطيور، حتى اإن مل ت�صاهد ال�صراع وطريقة 

تناقلها،  يتوجب  معلومة  مبثابة  هو  نافق  طائر  وجود  اأن  تعترب  املوت، 

اإىل  ينبهها  فذلك  جارح.  طائر  اأو  مفرت�ض  حيوان  وجود  خرب  تتناقل  مثلما 

احتمال وجود تهديد ما ويقلل خطر تعر�صها ملا اأهلك الطائر النافق.

والفيلة، مثاًل،  فالزرافات  اأخرى تهتم مبوتاها.  اأن حيوانات  ومعروف 

رمبا  احليوانات  اأن  اإىل  ي�صري  وهذا  حديثًا.  نفق  قريب  جيفة  حول  تتحلق 

■ متلك مفهومًا للموت، بل انها قد »تتفجع« على موتاها. 

الطيور 

تقيم

جنازات 

ملوتاها

هل لدى احليوانات مفهوم للموت؟ 

بينت درا�شة اأمريكية حديثة 

اأن اأنواعًا من الطيور تتفجع 

على موتاها
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م�شروع منوذجي 

حلماية الرثوة 

ال�شمكية 

ومكافحة 

ال�شيد اجلائر 

وغري امل�شروع

�شعاب ا�شطناعية يف �شمـــال املغـرب

محمد التفراوتي )الرباط(

مفرطًا  ا�ستنزافًا  المغربية  ال�سواحل  ت�سهد 

التنوع  على  جائرًا  وتطاواًل  ال�سمكية  للثروات 

البيولوجي لم�سايدها الطبيعية. وقد �سهد اإقليم الح�سيمة 

على  ا�سطناعية  �سعاب  غمر  في  تتمثل  تجربة  ال�سمال  في 

امتداد �ستة كيلومترات، من راأ�س برج الم�سـاط وذلك غربًا 

طريق  عن  الم�سروع  وي�ستكمل  �سرقًا.  طري�س  �ساطئ  الى 

للحفاظ  وذلك  االأ�سماك.  �سغار  من  االآالف  مئات  »زرع« 

على الثروة ال�سمكية في االإقليم وم�ساعفتها، اإذ اإنها تعتبر 

مهنة  تحترف  ال�سكان  من  كبيرة  لن�سبة  الرئي�سي  المورد 

ال�سيد التقليدي.

تتخذ  خر�سانية  كتل  من  اال�سطناعية  ال�سعاب  تتكون 

اأنواع: �سعاب اقت�سادية  اأ�سكااًل متنوعة وت�سنف في ثالثة 

منتجة لخلق التنوع البيولوجي والكتلة الحيوية ورفع الثروة 

و�سعاب  ال�سيد،  مجال  في  ا�ستغاللها  اأجل  من  البحرية 

على  المترتبة  االأ�سرار  خف�س  على  تعمل  للحماية  بيئية 

ترفيهية  و�سعاب  بحرية،  اأميال  ثالثة  �سمن  بالجر  ال�سيد 

تتيح ممار�سة ريا�سة الغو�س. 

وتعد ال�سعاب اال�سطناعية من �سمن الو�سائل الحديثة 

ال�سيد  مراكب  خ�سو�سًا  القانوني،  غير  ال�سيد  لمحاربة 

ا�ستعمال  اإلى  وتعمد  البحرية  القوانين  تخرق  التي  بالجر 

�سباكها في المياه غير العميقة، مما يوؤدي اإلى الق�ساء على 

الم�سايد الطبيعية و�سغار االأ�سماك.

للموارد«  المندمج  للتدبير  »اأجير  جمعية  وتطالب 

رخ�س  وتقنين  القانوني،  غير  ال�سيد  اأ�سكال  كل  بمحاربة 
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اإنزال ال�شعاب اال�شطناعية

اإىل البحر يف اإقليم احل�شيمة

�شيادون ي�شلحون �شباكهم يف ميناء ال�شويرة

�شعاب ا�شطناعية يف �شمـــال املغـرب

االأ�سماك،  من  االأ�سناف  بع�س  ت�ستنزف  التي  الغو�س 

وتح�سين ظروف عي�س ال�سيادين، وتعميم تجربة ال�سعاب 

الح�سين  الجمعية  رئي�س  واأكد  االإقليم.  في  اال�سطناعية 

نباني اأن باالإمكان م�ساعفة مدخول قطاع ال�سيد التقليدي 

مليون   4.5( �سنويًا  درهم  مليون   40 البالغ  االإقليم،  في 

الم�سروعة.  غير  ال�سيد  طرق  محاربة  طريق  عن  دوالر( 

درهم  مليون   280 بنحو  الع�سوائي  ال�سيد  عائدات  وتقدر 

الم�ساد  ال�سمك  مبيعات  من  دوالر(  مليون   32( �سنويًا 

التي  الجر  ب�سباك  اأو  الكيميائية  بالمواد  اأو  بالمتفجرات 

اأ�سراره  لكن  و�سغارها،  االأ�سماك  بيو�س  على  تق�سي 

فادحة على التوازنات البيئية في المحمية البحرية للمتنزه 

الوطني في الح�سيمة وال يمكن تقديرها بثمن.

اإطار التعاون المغربي الياباني  يدخل هذا الم�سروع في 

في  نوعه  من  االأول  ويعتبر  البحري،  ال�سيد  مجال  في 

تاأهيل  الى  يهدف  وهو  اأفريقيا.  �سمال  في  والثاني  المغرب 

القديمة،  ال�سويرة  منطقة  في  التقليدي  ال�سيد  قطاع 

بحيث  ال�ساطئ،  جنوب  الممتدة  البحرية  المنطقة  وتاأهيل 

التي  البحرية  االأنواع  لتكاثر  متوازن  بيئي  نظام  توفير  يتم 

تتعر�س حاليًا لل�سيد المفرط، وخا�سة الرخويات واأ�سماك 

المياه العميقة.

القدرة  على  االإ�سطناعية  ال�سعاب  فكرة  وتعتمد 

على  البحرية  الكائنات  من  وغيرها  لالأ�سماك  الطبيعية 

من  وتحميها  الم�سكن  لها  توفر  اإذ  البحري،  الو�سط  اإعمار 

المفتر�سات وت�ساعد في تجدد النظام االإيكولوجي البحري. 

»نا�سجة«  اال�سطناعية  ال�سعاب  ت�سبح  العادة،  وفي 

■ ومنتجة لالأ�سماك بعد مرور ثالث �سنوات. 
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نداء هالل  )وا�سنطن(

لكنت  للمطر  رق�سة  اأو  �سالة  لدي  كانت  »لو 

توم  االأميركي  الزراعة  وزير  قاله  ما  هذا  اأديتها«، 

فيل�ساك لل�سحافيين بعد مناق�سة اأزمة الجفاف المتفاقمة مع 

الرئي�س باراك اأوباما في البيت االأبي�س قبل اأ�سابيع. فالجفاف 

المئة  في   61 نحو  يغطي  بات  المتحدة  الواليات  على  الزاحف 

االأميركي.  الجفاف«  »مر�سد  وفق  االإجمالية،  م�ساحتها  من 

وهي اأعلى ن�سبة منذ اثني ع�سر عامًا، بعدما ناهز 46 في المئة 

�سيف 2003. الواليات الو�سطى وال�سمالية هي االأكثر ت�سررًا، 

حيث �سهدت موجات جفاف حادة وارتفاعًا قيا�سيًا في درجات 

الحرارة ت�سببا في حرائق ق�ست على اأكثر من مليون ون�سف 

مليون هكتار من الغابات واالأرا�سي المزروعة.

ي�سف فيل�ساك الو�سع باالأكثر خطورة منذ نحو 25 عامًا. 

تغير  فر�سها  كبيرة  تحديات  على  الو�سف  هذا  وينطوي 

يجدون  الذين  واالأميركيين  االأميركية  االإدارة  على  المناخ 

ال  ذلك،  رغم   وعلى  فاأكثر.  اأكثر  التكيف  على  مرغمون  اأنهم 

يزال نحو ن�سفهم غير قلق اإزاء االحتبا�س الحراري وتاأثيراته، 

اأدنى  اأ�سهر، وهي ن�سبة  وفق ا�ستطالع »غالوب« قبل ب�سعة 

بكثير مما اأظهره ا�ستطالع عام 2000 حين اأبدى 72 في المئة 

قلقهم. واإن تكن هذه االأرقام معبرة عن ُبعد هاج�س تداعيات 

الذي  االأميركي،  العام  الراأي  عن  البيئية  والكوارث  الظواهر 

مثيرة  لكنها  اأ�ساًل،  المناخ  بتغير  المحافظ  جناحه  يوؤمن  ال 

على  متطرفة  مناخية  ظواهر  ي�سهد  بلد  في  لال�ستغراب 

خ�سائر  تكبده   ا�ستوائية  وعوا�سف  اأعا�سير  من  ال�سنة  مدار 

بماليين الدوالرات.

تدهور الزراعة وارتفاع االأ�شعار

اأيلول )�سبتمبر( 2012، �سنفت وزارة الزراعة االأميركية  في 

 48 في   )3033 اأ�سل  من   1934( المقاطعات  ثلثي  من  اأكثر 

الجفاف الزاحف

على الواليات المتحدة 

يغطي 61% من م�شاحتها ومحا�شيل الذرة وال�شويا هي  االأكثر تاأثرًا

�شهدت الواليات 

المتحدة ات�شاعًا 

مطردًا لرقعة الجفاف 

في ال�شنوات القليلة 

الما�شية، ما اأثار 

مخاوف جدية على 

م�شتقبل قطاعات 

حيوية عدة مرتبطة 

باالأمن االجتماعي، 

منها الزراعة
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والية »مناطق كوارث«، ويعدل هذا الت�سنيف �سهريًا تقريبًا 

لي�سم مناطق اإ�سافية زحف اإليها الجفاف. فيها يقع نحو 60 

في المئة من المزارع و72 في المئة من المراعي، اأي اأنها تنتج 

ثلثي المحا�سيل الزراعية وثلثي المنتجات الحيوانية. 

اآالف  مئات  وحتمًا  تاأثرًا،  القطاعات  اأكثر  هي  اإذًا  الزراعة 

االأ�سر التي تعتا�س عليها ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر. وبما اأن 

اأكثر من 86 في المئة من محا�سيل الذرة و83 في المئة من فول 

ال�سويا مزروعة في مناطق متاأثرة بالجفاف، كان الفتًا حجم 

ال�سرر الذي لحق بهذين المح�سولين وجودتهما هذه ال�سنة. 

ال�سويا  فول  مح�سول  وثلث  الذرة  مح�سول  ن�سف  من  فاأكثر 

)اأغ�سط�س(  اآب  اأواخر  بحلول  جدًا  رديء  اإلى  رديئًا  نف  �سُ

مح�سول  من  المئة  في   70 اإلى  الرداءة  ن�سبة  وو�سلت   .2012

الذرة في واليات مثل كنتاكي وميزوري واإنديانا. 

االأ�سعار  ارتفاع  ا�ستمر  للقلق،  المثيرة  االأرقام  هذه  و�سط 

الواليات  تعد  التي  الذرة،  حالة  في  المئة  في   50 ليفوق 

الالعبين  اأكبر  وبالتالي  العالم  في  منتجيها  اأكبر  المتحدة 

اأن  اإلى  الر�سمية  التقديرات  وت�سير  العالمية.  ال�سوق  في 

اإ�سافيًا في االأ�سعار يوؤثر مبا�سرة  �سنة 2013 �ست�سهد ارتفاعًا 

و�سواًل  واالأجبان  الحليب  باأ�سعار  بدءًا  الم�ستهلكين،  على 

ومن  المئة.  في  و5   3 بين  يتراوح  قد  واللحوم،  الذرة  اإلى 

ما  العالمية،  الغذاء  اأ�سعار  على  ذلك  ينعك�س  اأن  الطبيعي 

يطرح مخاوف جدية حول االأمن الغذائي وحتى االجتماعي. 

لالأميركيين  متو�سطة  اإلى  جيدة  ال�سرائية  القدرة  تكن  واإن 

تدنيها  اأن  اإال  عمومًا،  المتقدمة  البلدان  و�سكان  خ�سو�سًا 

في البلدان النامية يفر�س توقعات با�سطرابات محتملة مع 

ا�ستمرار االأزمة المالية والركود االقت�سادي.

تك�شا�س نموذجًا

الجفاف  فموجة  االأعلى،  ال�سريبة  تك�سا�س  والية  تدفع 

حاد  جفاف  بين  م�ستواه  ويتراوح  قرن،  منذ  االأ�سواأ  هي  فيها 

اإ�سافية،  �سنة  الموجة  هذه  ا�ستمرار  توقع  ومع  وا�ستثنائي. 

لم  اأحدًا  اأن  والالفت  االإطالق.  على  االأ�سواأ  ت�سبح  اأن  يرجح 

في  المناخ  علم  فخبير  الكارثي.  ال�سيناريو  هذا  ي�ست�سرف 

حدوثه  يتوقع  يكن  لم  اأنه  يقر  غامون  ـ  نيل�سن  جون  الوالية 

قبل ال�سنوات الخم�سمئة اأو االألف المقبلة. 

التابع  االأر�س«  »مر�سد  التقطها  ف�سائية  �سور  تظهر 

الم�ساحات  انح�سار  )نا�سا(  االأميركية  الف�ساء  لوكالة 

بموجات  الم�سحوب  الجفاف  عليها  ق�سى  التي  الخ�سراء، 

وتقل�س  المت�ساقطات  معدل  وانخفا�س  الحرائق  ومئات  حر 

عامًا.   63 منذ  م�ستوياته  اأدنى  اإلى  الجوفية  المياه  مخزون 

فيها  برز  الذي  الجفاف  اأن  تك�سا�س«  غابات  »خدمة  واأعلنت 

اأي  �سجرة،  ماليين  �ستة  نحو  على  ق�سى   2010 اأواخر  منذ 

الأ�سجار  وكان  الوالية.  في  الغابي  الغطاء  من  المئة  في   10

ال�سنوبر الن�سيب االأكبر.

عن  المطر  نينيا«  »ال  الظاهرة  تح�سر  اأن  خبراء  ويتوقع 

مقبلة.  ل�سنوات  تداعياتها  ت�ستمر  واأن  فاأكثر،  اأكثر  الوالية 

مر�سح  وهو  المئة،  في   40 اليوم  حتى  تراجع  المياه  فمخزون 

المزارعين  خ�سائر  وقدرت  عدة.  مناطق  في  كليًا  للن�سوب 

باأكثر من خم�سة باليين دوالر، وا�سطر بع�س مربي الموا�سي 

اإلى بيعها الأنهم لم يعودوا قادرين على توفير العلف.

مجاورة  اأخرى  واليات  في  الجفاف  تداعيات  اأبرز  من 

ع�سرات  مي�سي�سيبي  نهر  مياه  م�ستوى  انخفا�س  لتك�سا�س 

واأميركا  المتحدة  الواليات  اأنهار  اأكبر  وهو  ال�سنتيمترات، 

النظام  في  خ�سائر  ذلك  واألحق  الع�سرة.  بروافده  ال�سمالية 

وت�سبب  النهرية،  المالحة  حركة  واأعاق  االإيكولوجي، 

لتب�سيط  النهر.  من  اأجزاء  وحتى  المرافىء  بع�س  باإقفال 

المياه  م�ستوى  انخفا�س  اأن  االأر�س«  »مر�سد  ي�سرح  االأمر، 

�سحن  �سفينة  كل  حمولة  تخفي�س  يتطلب  �سنتيمترات   3

فيها  النهر  يرزح  االأولى  المرة  لي�ست  لكنها  طنًا.   17 بمعدل 

تحت وطاأة الجفاف. ففي العام 1988، �سجل م�ستوى مياهه 

خ�سائر  المالحة  قطاع  كبد  ما  اأمتار،   3 فاق  قيا�سيًا  انخفا�سًا 

في  المبا�سرة  غير  الخ�سائر  عدا  هذا  دوالر.  بليون  بنحو 

االإيكولوجي  النظام  ت�سرر  اإلى  اإ�سافة  ال�سلة،  ذات  الم�سالح 

الذي يعتمد على مياه النهر. 

التحتية  البنى  في  كبيرة  اأ�سرارًا  الجفاف  األحق  ذلك،  اإلى 

في بع�س الواليات، خ�سو�سًا لويزيانا ونورث داكوتا و�ساوث 

ال�صورة اإىل اليمني: 

املزارع تريي ها�س يبحث 

عن بذور القطن على اأر�س 

مزرعته املتف�شخة يف 

غارفيلد بوالية تك�شا�س. 

لقد اأتلف اجلفاف حما�شيل 

القطن والذرة وال�شرغوم 

والقمح التي زرعها على 

م�شاحة 320 هكتارًا، وهو 

اأعرب عن قلقه حيال ت�شديد 

ديونه واحل�شول على قر�س 

للمو�شم املقبل



ت�رشين الأول 2012 چهللا 56

داكوتا. وتحدث كثير من ال�سكان عن ت�سقق جدران منازلهم 

وتف�سخها و�سواًل اإلى ت�سدع الركائز وتزعزعها نتيجة جفاف 

التربة. هناك، ت�سل كلفة اإ�سالح المنزل الواحد اإلى اأكثر من 

ويقدر  التاأمين.  �سركات  تغطيها  ما  ونادرًا  دوالر،  األف   100

و�سف  ما  في  دوالر،  بليون  من  باأكثر  الخ�سائر  تلك  اإجمالي 

باالأ�سواأ منذ اأواخر خم�سينات القرن الما�سي.

ا�شتراتيجية المواجهة

االأقمار  بوا�سطة  بعد  عن  اال�ست�سعار  تقنيات  �ساهمت 

في  اليومية  المت�ساقطات  وقيا�س  والرادارات  اال�سطناعية 

الواليات  في  دراماتيكي  ب�سكل  الجفاف  ر�سد  قدرات  تح�سين 

في  واعدًا  تقدمًا  االأر�س«  »مر�سد  يح�سبه  ما  لكن  المتحدة. 

تخفيف تاأثيرات الجفاف يكمن في تطور اآليات ر�سد الظروف 

المناخية الم�سببة له. وت�ستخدم حاليًا نماذج لتوقعات رطوبة 

تدابري وزارة الزراعة االأمريكية

مل�شاعدة املزارعني يف مواجهة اجلفاف

قرو�ض للمزارعني فاقت 18 بليون دوالر منذ العام 2009.  ●

دعم اإقرار قانون لتخ�سي�ض 500 بليون دوالر مل�ساعدة املنكوبني   ●

من منتجي اللحوم وقطاعات اأخرى على مدى خم�ض �سنوات.

تخ�سي�ض 16 مليون دوالر للواليات التي تعاين جفافًا حاداً.   ●

املراعي  واأ�سحاب  املزارعني  مل�ساعدة  دوالر  مليون   14 تخ�سي�ض   ●

الطبيعية، وتطبيق  بالكوارث  املتاأثرة  االأرا�سي  تاأهيل  اإعادة  على 

اإجراءات عاجلة لالقت�ساد يف املياه يف فرتات اجلفاف احلاد.

ال�سماح بالرعي يف بع�ض املناطق املحمية مع �سمان اتخاذ اإجراءات   ●

لعدم اإتالف املحا�سيل املزروعة حتى ربيع 2013.

الزراعية  املمار�سات  وعر�ض  لتقومي  دوالر  ماليني   5 بقيمة  منح   ●

التي ت�ساعد املزارعني ومربي املوا�سي على التكيف مع اجلفاف.

�سراء اللحوم على اأنواعها لربامج التغذية التابعة للوزارة، مبا فيها   ●

تخفيف  يف  للم�ساعدة  دوالر،  مليون   170 بقيمة  الغذاء،  م�سارف 

العبء عن منتجي اللحوم واحلفاظ على م�ستوى العر�ض والطلب.

توفري قرو�ض طارئة بت�سهيالت اإ�سافية.  ●

التربة على مدى متو�سط ال يتعدى اأ�سبوعين. اأما على المدى 

تاريخية  ومعلومات  اإح�سائية  تقنيات  فت�ستخدم  االأبعد، 

االأحداث  على  وبناء  الراهن.  الواقع  لمحاكاة  الجفاف  حول 

والمعطيات الما�سية، تو�سع توقعات لموا�سم عدة. وت�ستخدم 

)الياب�سة(  االأر�س  اأو�ساع  تربط  معقدة  كومبيوترية  نماذج 

والمحيط )المياه( بالمناخ القائم من اأجل توقع درجات الحرارة 

وكمية المت�ساقطات ومدى رطوبة التربة الأ�سهر. 

المدى  على  االأزمة  معالجة  في  الر�سد  اأهمية  رغم  وعلى 

على  اليومي  والتكيف  المواجهة  ا�ستراتيجية  تبقى  البعيد، 

وجوهها  اأبرز  من  ولعل  واالأهمية.  االإلحاح  من  مماثل  قدر 

الترويج لمحا�سيل معدلة وراثيًا لمقاومة الجفاف والإجراءات 

على  كبير  ب�سكل  الزراعة  وزارة  وتعول  المياه.  في  االقت�ساد 

رفع درجة الوعي في الواليات المتاأثرة، وكذلك على ما ت�سفه 

اإحدى  الفترة  هذه  جعال  اللذين  ومرونتهم  المنتجين  بذكاء 

اأكثر الفترات اإنتاجية في التاريخ االأميركي. 

قرو�سًا  المزارعين  الوزارة  منحت   ،2009 العام  منذ 

للمزارعين  ن�سفها  خ�س�س  دوالر،  بليون   18 قيمتها  فاقت 

المحدودة.  القدرات  وذوي  المبتدئين  المراعي  واأ�سحاب 

قانون  اإقرار  باتجاه  الما�سية  االأ�سابيع  في  الوزارة  ودفعت 

لم�ساعدة  دوالر  بليون   500 مبلغ  لتخ�سي�س  الكونغر�س  في 

مدى  على  اأخرى  وقطاعات  اللحوم  منتجي  من  المنكوبين 

ارتفاع  من  الحد  في  ذلك  ي�ساهم  اأن  ويتوقع  �سنوات.  خم�س 

ال�سوق  ا�ستقرار  جانب  اإلى  تخفي�سها،  حتى  اأو  االأ�سعار، 

وتوفير منتجات غذائية �سحية وذات جودة عالية.

الجفاف  مواجهة  في  االإجراءات  هذه  ت�ساهم  �سوف 

درء  في  نجاحها  بمدى  التكهن  يمكن  ال  لكن  الم�ستفحل. 

خطر التململ االجتماعي في اأو�ساط الفئات المت�سررة وربما 

غير المتكيفة بعد، خ�سو�سًا اأنها تترافق مع بطء التعافي من 

■ االأزمة المالية وات�ساع رقعة الفقر والهوة الطبقية. 

عمال ي�شلحون اأنبوبًا رئي�شيًا 

للمياه يف اأو�شنت بوالية 

تك�شا�س. ويوؤدي انزياح 

الرتبة بفعل احلرارة واجلفاف 

اإىل تك�شري اأنابيب املياه يف 

اأنحاء الواليات املتحدة

كوارث اجلفاف يف الواليات املتحدة، 2012/9/5

حدود الواليات

مقاطعات تعاين كوارث اجلفاف: 1934 مقاطعة

حدود املقاطعات

مقاطعات جماورة:  288 مقاطعة

اأرا�سي القبائل االأ�سلية
امل�صدر: وكالة خدمات املزارع

يف وزارة الزراعة الأمريكية
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طاقة نظيفة للهند

در�س من »االنقطاع الكهربائي العظيم« �شيف 2012

�سوزان يورك )مومباي(

الهند بلد �سريع النمو، يبلغ عدد �سكانه 1.2 بليون 

 2030 �سنة  بحلول  ي�سبح  اأن  المتوقع  ومن  ن�سمة، 

البلد االأكثر �سكانًا في العالم مع اعتماد ال�سين �سيا�سة اإنجاب 

وعدم  االجتماعي  التفاوت  ويلقي  عائلة.  لكل  واحد  طفل 

من  المئة  في   32.7 يعي�س  حيث  الهند،  في  بثقلهما  الم�ساواة 

ال�سكان على 1.25 دوالر للفرد في اليوم. ومع ا�ستمرار النمو 

في البالد، تزداد حدة التاأثيرات على المواطنين وعلى البيئة.

هندي  مليون   400 من  اأكثر  هناك  كمثال.  الطاقة  لناأخذ 

د نحو 70 في  ال ي�ستفيدون من �سبكة الكهرباء الحديثة. ويولَّ

خام�س  تملك  الذي  الفحم،  بوا�سطة  الهند  كهرباء  من  المئة 

للفحم،  منتج  اأكبر  ثالث  والهند  العالم.  في  احتياطاته  اأكبر 

اأفاد   ،2012 مطلع  وفي  م�ستورد.  اأكبر  ثالث  اأي�سًا  لكنها 

األف   70 بنحو  يت�سبب  الفحم  حرق  اأن  الدولي  النقد  �سندوق 

وفاة قبل االأوان كل �سنة في الهند، التي تعاني من اأ�سواأ تلوث 

على  االعتماد  ا�ستمرار  يوؤدي  اأن  ويتوقع  العالم.  في  للهواء 

الفحم اإلى تفاقم الم�ساكل ال�سحية.

ماذا يحدث عندما تتعطل �سبكة الكهرباء ويقبع نحو 700 

مليون هندي في الظلمة، كما حدث في 30 و31 تموز )يوليو( 

2012؟ ياأمل المتابعون اأن تكون في ذلك عبرة لت�سريع اإجراء 

تقييم يحدد اأف�سل و�سيلة لتلبية حاجات �سبه القارة الهندية 

الهند  اإمكان  ففي  االأهمية،  بالغة  مرحلة  وهذه  الطاقة.  من 

اأن تاأخذ زمام المبادرة وت�ستثمر المزيد 

الطاقة  م�سادر  وفي  الطاقة  كفاءة  في 

الفحم،  عن  للتحول  كبداية  المتجددة 

اأنواع  اأقذر  على  االعتماد  توا�سل  اأن  اأو 

اإيذاء  في  والم�سي  االأحفوري  الوقود 

ال�سكان والبيئة على حد �سواء.

م�شاريع �شم�شية 

كبيرة و�شغيرة

الـهنديـة  الحكـومـة  لـدى  اأن  الواقـع 

الطاقة  توليد  لزيادة  طموحة  خطة 

اأطلقت   ،2008 العام  ففي  ال�سم�سية. 

»الحملة ال�سم�سية الوطنية« التي تدعو 

اإجمالي  من  المئة  في   12.5 توليد  الى 

جيغاواط،   20 اأي  البالد،  في  الكهرباء 

من م�سادر متجددة بحلول �سنة 2020. 

من  واحد  جيغاواط  عتبة  تجاوز  تم  وقد 

اآب  في  ال�سم�سية  الفوتوفولطية  الطاقة 

)اأغ�سط�س( 2012.

وتن�س خطة العمل الوطنية حول تغير المناخ ل�سنة 2008 

على اأن »للطاقة ال�سم�سية اإمكانات كبيرة كم�سدر للطاقة في 

الم�ستقبل. ولها اأي�سًا ميزة اإتاحة التوزيع الالمركزي للطاقة، 

وبذلك تتيحها لل�سكان على م�ستوى القاعدة ال�سعبية«.

»�سيا�سة  عن  الم�سم�سة  غوجارات  والية  اأعلنت  وموؤخرًا، 

المباني،  �سطوح  على  ال�سم�سية  للطاقة  محطات  اإقامة 

وك�سب  يحتاجونها  التي  الكهرباء  اإنتاج  من  ال�سكان  لتمكين 

المال من خالل بيع الطاقة الفائ�سة الى ال�سبكة العامة«.

براد�س  اأوتار  والية  في  �سم�سية  �سيا�سة  بو�سرت  كذلك 

»التي تحظى باإمكانات �سخمة من الطاقة ال�سم�سية، وتتوق 

في  الطاقة  توافر  لتح�سين  المورد  هذا  ت�سخير  الى  الحكومة 

مو�سولة  �سم�سية  كهرباء  م�ساريع  اإقامة  خالل  من  الوالية 

بال�سبكة العامة اأو مف�سولة عنها«.

هناك اأي�سًا الكثير من اأ�سحاب الم�ساريع ال�سغيرة الذين 

الفقراء.  ت�ستهدف  النظيفة  للطاقة  نماذج  ي�ستحدثون 

االأعمال  رجل  اأ�س�سها  التي  مثاًل،  �سوالر«،  »�سيلكو  �سركة 

تبديد  تريد  االجتماعية،  الخدمة  في  النا�سط  هاند  هاري�س 

نفقات  تحمل  ي�ستطيعون  ال  الفقراء  باأن  الخاطئة  الفكرة 

جلب  على  ال�سركة  وتركز  الم�ستدامة.  التكنولوجيات 

كهرباء معقولة الكلفة من طاقة متجددة الى فقراء االأرياف، 

�سركات  وتقوم  دخلهم.  م�ستويات  رفع  ذاته  الوقت  وفي 

اأخرى، مثل »ه�سك باور �سي�ستمز«، بتحويل مخلفات ق�س 

تولد الهند 70% من 

كهربائها بوا�شطة 

الفحم. وقد بداأت 

تنفيذ خطة لتوليد 

12.5% من م�شادر 

متجددة بحلول 

�شنة 2020

مدربة من »جامعة احلفاة«

يف الهند تدرب ن�شاء 

ريفيات على �شنع القطة 

فوتوفولطية تولد الكهرباء 

بالطاقة ال�شم�شية
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املعهد  لدى  كاتبة  يورك  �سوزان 

يف  ال�سكانية  للدرا�سات  الدويل 

مومباي بالهند.

الرز اإلى كهرباء معقولة الكلفة ومنف�سلة عن ال�سبكة العامة 

لقرى ريفية.

و�سع  في  كانوا  القرى  بع�س  �سكان  اأن  المفارقات  ومن 

الكهربائي هـذا ال�سيف،  الكبير للتيار  اأثناء االنقطاع  اأف�سـل 

منازلهم.  �سطوح  على  �سم�سية  القطات  تركيب  ب�سبب 

الوقود  على  االعتماد  اأن  فهو  تعلمه  يجب  الذي  الدر�س  اأما 

الطلب  تتحمل  ال  مت�سررة  قديمة  �سبكة  وعلى  االأحفوري 

المتنامي لي�س اأمرًا عمليًا، والحل هو االنطالق اإلى م�ستقبل 

�ساأن  ومن  للجميع.  النفع  تجلب  التي  النظيفة  الطاقة  من 

العامة  ال�سبكة  عن  المنف�سلة  الالمركزية  المتجددة  الطاقة 

تمكين الفقراء من الح�سول على كهرباء يتحملون نفقاتها.

حتى موؤ�س�سة التمويل الدولية )IFC( التي هي جزء من 

اإلى  يهدف  برنامجًا  موؤخرًا  اأطلقت  الدولي،  البنك  مجموعة 

»توفير اإ�ساءة ماأمونة ونظيفة ومعقولة الكلفة خارج ال�سبكة 

وتقدر  الهند«.  اأرياف  في  يعي�سون  �سخ�س  لمليوني  العامة 

من  محرومين  فرد  مليون   400 عن  ف�ساًل  اأنه،  الموؤ�س�سة 

اإال  يحظون  ال  اآخرون  مليونًا   420 هناك  الهند،  في  الكهرباء 

بامدادات �سئيلة من ال�سبكة العامة، ما يدفعهم الى االعتماد 

الوقود  على  قائمة  وخطـرة  كـفوءة  وغير  مكلفة  اإ�ساءة  على 

على  �سنويًا  دوالر  بليون   2.2 نحو  الهند  وتنفق  االأحفوري. 

االإمكانات  يظهر  ما  االإ�ساءة،  اأجل  من  )الكاز(  الكيرو�سين 

ال�سوقية الكبيرة لال�سـاءة المنف�سلة عن ال�سبكة العامة.

مع الفحم و�شده

المتجددة،  بالطاقة  المتعلقة  االيجابية  المبادرات  رغم  على 

ما زال المحافظون ينا�سرون الفحم وي�ستثمرون في محطات 

كهرباء جديدة تعمل بالفحم، مع اأنها اأ�سبحت اأكثر كلفة. ثم 

ولنمر  ريفية  لمجتمعات  تهديدًا  ي�سكل  الفحم  ا�ستخراج  اأن 

الحيوانات  من  اأخرى  واأنواع  باالنقرا�س  المهدد  البنغال 

اأن 1.1  والنباتات. واأفادت درا�سة حديثة لمنظمة غرينبي�س 

للخطر  معر�سة  الهند  و�سط  في  الغابات  من  هكتار  مليون 

نمور  من  المئة  في   35 توؤوي  وهي  الفحم،  ا�ستخراج  ب�سبب 

الهند التي لم يبق منها اإال نحو 1700 نمر بري.

بالطبع، ما دام �سكان الهند يتزايدون بن�سبة 1.4 في المئة 

قوى  هناك  �ستكون  االقت�ساد،  تحديث  ا�ستمرار  ومع  �سنويًا، 

م�سادر  جميع  با�ستخدام  تطالب  فاعلة  و�سيا�سية  اقت�سادية 

الطاقة المتاحة.

الفحم،  ا�ستخراج  في  اال�ستمرار  والعالم  الهند  اإمكان  في 

والمجتمعات  الحية  واالأنواع  االأرا�سي  �سيدمر  انه  علمًا 

المحلية. ولكن في اإمكان المجتمع الدولي اأي�سًا اتخاذ اإجراء 

وا�سعًاحاجات  النظيفة،  الطاقة  في  جديًا  واال�ستثمار  حا�سم 

ي�ستمر  �سوف  االأول.  المقام  في  والمقبلة  الحالية  االأجيال 

المنظور،  الم�ستقبل  خالل  االأحفوري  الوقود  على  االعتماد 

لكن دعم م�سادر الطاقة المتنوعة والبديلة هو االتجاه الذي 

■ يتوجب على المجتمع �سلوكه. 

حالق يق�س �شعر فتى

على �شوء �شمعة خالل 

انقطاع للتيار الكهربائي 

�شمل عدة واليات يف الهند
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كاظم املقدادي

من  تنبع  ومو�سميًا  دائمًا  رافدًا  ثالثون  دجلة  لنهر 

داخل  اإىل  معظمها  م�سارات  حولت  التي  اإيران، 

اأرا�سيها وبنت عليها �سدودًا عديدة.

العراق  ويدخل  االإيرانية،  االأرا�سي  من  ينبع  الوند  نهر 

املدينة  �ساطرًا  �سمااًل  ويتجه  خانقني،  مدينة  �سرق  جنوب 

اإىل �سطرين، قبل اأن يلتقي نهر دياىل �سمال مدينة جلوالء. 

احلياة  �سريان  ويعترب  كيلومرتًا،   50 نحو  الوند  طول  ويبلغ 

لالأن�سطة  واحليوي  الرئي�سي  امل�سدر  فهو  خانقني.  ملدينة 

الزراعية كافة، وتنب�سط على طول �سفتيه االأرا�سي الزراعية 

واخل�سراالأخرى،  والبطيخ  والرقي  ال�سلب  بزراعة  ال�سهرية 

والب�ساتني الغنية باأ�سجار احلم�سيات والنخيل والفواكه.

يف  خ�سو�سًا  منا�سيبه،  انخفا�س  من  الوند  نهر  ويعاين 

االأمر  به،  االإيراين  اجلانب  حتكم  ب�سبب  ال�سيف،  ف�سل 

يف  واالجتماعي  واالقت�سادي  الزراعي  الواقع  يهدد  الذي 

ق�ساء خانقني باخلطر. ويف حني كانت منا�سيبه عالية يف 

الفي�سان  مو�سم  يف  دفقه  وي�سل  املا�سي،  القرن  ثمانينات 

اإىل 10 اأمتار مكعبة يف الثانية، تراجع حاليًا اإىل اأقل من مرت 

مكعب يف الثانية قبل اأن ينقطع )»املدى«،8/7/ 2012(. 

لت اإيران مياهه وبنت عليه �شدودًا حوَّ

فانح�شر دفقه عن االأرا�شي الزراعية العراقية

اأين نهر الوند؟

وقد �سقت ال�سلطات االإيرانية عام 1951 قناة جلر مياهه، من 

دون موافقة العراق اأو ا�ست�سارته، لري اأرا�س زراعية حماذية 

من  االأول  اجلزء  اإجناز  من  فعاًلً  ومتكنت  العراقية.  للحدود 

هـذه القناة، وتـاله الق�سم الثاين بطول 11 كيلومرتًا وعر�س 

6 اأمتار وعمق 4 اأمتار، وبهذا العمل ا�ستاأثرت اإيران بـ 60 يف 

املئة من مياه النهر )عالء الالمي، ن�سف قرن من التجاوزات 

املائية االإيرانية، »احلوار املتمدن«، 3/ 9/ 2012(.

ن�شوب وتلوث واأمرا�س

كان نهر الوند يعج باحلياة وتعتمد عليه م�ساحات �سا�سعة 

معاملها  غري  ن�سوبه  لكن  دياىل،  يف  الزراعية  االأرا�سي  من 

درجات  ارتفاع  �سوءًا  االأمر  وزاد  جرداء.  معظمها  وجعل 

احلرارة وقلة ت�ساقط االأمطار. وقال مدير عام م�ساريع الري 

والبزل يف وزارة املوارد املائية علي ها�سم: »لقد ا�ستحوذت 

بذلك  خارقة  الوند،  نهر  مياه  من  االأكرب  الق�سم  على  اإيران 

البلدان  حول  العراق  مع  ال�سيا�سية  االتفاقيات  جميع 

املت�ساطئة«.

واأكدت اخلبرية يف املعهد العراقي لالإ�سالح االقت�سادي 

دومن  و3000  قرية   50 من  »اأكرث  اأن  الزيدي  مها  الدكتورة 

نتيجة  كبرية  باأ�سرار  منيت  خانقني  مدينة  ب�ساتني  من 

اأكادميي  املقدادي  كاظم  الدكتور 

عراقي مقيم يف ال�سويد.
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ال�صورتان: 

نهر الوند في مدينة

خانقين اأيام العز 

وفي اأيام الجفاف الحالية  

خلطر  معر�سة  الب�ساتني  اأن  م�سيفة  النهر«،  لتجفيف 

اجلفاف التام يف ال�سيف.

املفارقة اأن »ائتالف دولة القانون بزعامة رئي�س الوزراء 

اإيران  من  املتدفقة  االأنهار  قطع  �سيا�سـة  برر  املالكي  نوري 

نحو العراق. وقال ع�سو االئتالف حممد �سعدون ال�سيهود 

ان »االأزمة املائية يف جنوب العراق لي�ست ب�سبب قطع اإيران 

لالأنهر النابعة منها، واإمنا ب�سبب جفاف االأنهر القادمة منها 

بفعل احلرارة ونق�س املياه«)»�ساحات التحرير«، 7/15/ 

ت�ستغل  اإيران  اأن  اعتربت  املائية  املوارد  وزارة  لكن   .)2012

الوزير  واأكد  العراقية،  باالأرا�سي   ي�سر  ب�سكل  الوند  نهـر 

مهند ال�سعدي اأن الوزارة ناق�ست هذا املو�سوع مع اإيران عرب 

اللجان امل�سرتكة )»ال�سومرية نيوز«، 6/ 8/ 2012(.

وما  الوند  نهر  تلوث  م�ساألة  اأثاروا  النواب  من  عدد  وكان 

املواطنني  على  واقت�سادية  �سحية  اأ�سرار  من  عليه  يرتتب 

والبيئة  ال�سحة  جلنة  ع�سو  وعلل  �سفافه.  على  ال�ساكنني 

اإيران  با�ستخدام  التلوث  اأ�سباب  البزوين  جواد  النائب 

منه  يرد  ما  فبات  م�ساريع،  بعدة  اأرا�سيها  يف  العذب  املاء 

احليواين  لال�ستهالك  حتى  ت�سلح  ال  ماحلة  مبازل  جمرد 

وت�سليط  امل�سانع  خملفات  رميها  اىل  باالإ�سافة  الزراعة،  اأو 

من  اإيران  ملنع  احلكومة  بتدخل  وطالب  فيه.  الثقيلة  املياه 

زيادة م�ساريعها على هذا النهر. 

قا�سم  النائب  املائية  واملوارد  الزراعة  جلنة  ع�سو  واأكد 

الأهايل  كثرية  اأمرا�سًا  �سبب  النهر  تلوث  اأن  برج�س  ح�سني 

املنطقة )»االإخبارية«، 11/ 12/ 2011(.

هل ت�شتخدم الورقة االقت�شادية؟

بيئية  كارثة  من  التنموية  للدرا�سات  العاملي  املركز  حّذر 

كبرية قد حتل يف حمافظات العراق ال�سرقية واجلنوبية اإذا 

ما ا�ستمرت اإيران باالمتناع عن اإطالق مياه بع�س االأنهار، 

اأربع  منذ  مياهه  اإطالق  عن  متتنع  الذي  الوند  نهر  ومنها 

اإن ذلك »ت�سبب يف تدمري  �سنوات. وقال املركز يف بيان له 

نحو 10 يف املئة من االأرا�سي اخل�سبة، كما �ساهم يف هجرة 

اأرا�سيهم، واأدى اإىل  اأهايل العديد من القرى ب�سبب جفاف 

بن�سب  العراق  يف  املحا�سيل  لبع�س  الزراعي  االإنتاج  تراجع 

ترّد  مع  املئة  يف   80 اإىل  ال�سنوات  بع�س  يف  و�سلت  كبرية 

كبري يف جودتها«.

وقد نفت وزارة املوارد املائية موؤخرًا تو�سلها اإىل حل مع 

مدير  وقال  الوند.  نهر  مياه  اإطالق  ب�ساأن  االإيراين  اجلانب 

»لقد  ها�سم:  علي  الوزارة  يف  والبزل  الري  م�ساريع  عام 

اإيران  مع  ولقاءات  اجتماعات  العراقية  احلكومة  اأجرت 

الوند  املائية، وخا�سة مو�سوع نهر  العراق  بخ�سو�س ح�سة 

الذي اأقدمت على غلق �سدودها امل�سيدة عليه، ما حجب املياه 

عنه«، موؤكدًا اأن »تلك اللقاءات وجميع مذكرات التفاهم مل 

االأنهر  يف  بلد  لكل  املائية  احل�سة  حتديد  م�ستوى  اإىل  ترتق 

امل�سرتكة، حيث النقا�س يدور فقط حول ق�سايا التنمية بني 

البلدين ال غريها« )» طريق ال�سعب«، 5/ 8/ 2012(.

من جهته، اأعلن وزير التجارة خريالـله بابكر امتناعه عن 

الطرف  المتناع  االيراين  نظريه  مع  جتارية  اتفاقية  توقيع 

الوند واالأنهر االأخرى، موؤكدًا  االيراين عن حل م�سكلة نهر 

»نحن م�ستعدون لتوقيع هذه االتفاقية مبجرد اطالق مياه 

هذه االأنهر )»ال�سفري نيوز«، 15/ 8/ 2012(.

ناهدة  النائبة  النيابية  االقت�ساد  جلنة  ع�سو  وانتقدت 

املتفرج،  دياىل  حمافظة  وجمل�س  احلكومة  موقف  الدايني 

اإيران  على  لل�سغط  االقت�سادية  الورقة  ا�ستخدام  اإىل  داعية 

الرئي�سي  ال�سوق  هو  العراق  اأن  باعتبار  اخل�سو�س،  بهذا 

االأمم  اىل  امللف  بتحويل  وطالبت  االيرانية.  للمنتجات 

طريق  اىل  و�سلت  الوند  نهر  »ق�سية  اأن  م�سيفة  املتحدة، 

م�سدود، اإذ تذرع اجلانب االإيراين بعدم وجود اتفاقية �سابقة 

اإغالق  لهم  يتيح  ما  وهذا  مياهه،  من  ح�سة  للعراق  ت�سمن 

جميع منافذ النهر عن االأرا�سي العراقية«.

حيال هذا يت�ساءل كثري من العراقيني: اىل متى ت�سكت 

■ احلكومة على انتهاك حقوق العراق املائية؟ 
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هل تبنى عليها مدن امل�ستقبل؟

بحريات ا�صطناعية يف ال�صحراء

تكنولوجيا كاخليال العلمي: يتم 

جر مياه البحر اإىل ال�سحراء لإقامة 

�سل�سلة بحريات مت�سلة تتو�سطها جزر 

ا�سطناعية تقام عليها مدن للم�ستقبل 

فكرة  االن�سان  ل�سكنى  ال�سحارى  تاأهيل 

راودت ال�سركة الهند�سية اليابانية العمالقة 

املائية  ال�سبكة  »خطة  �سمن  »�سيميزو«، 

 )Desert Aqua - Net Plan( ال�سحراوية 

التي ت�سكل نحو  لال�ستفادة من ال�سحارى 

ثلث م�ساحة الياب�سة يف العامل.

اأ�سا�سية يف هذا  اأن تاأمني املياه حاجة  ومبا 

�سل�سلة  اإن�ساء  على  اخلطة  تقوم  امل�سعى، 

وملئها  ال�سحارى  يف  ا�سطناعية  بحريات 

ت�سل  قنوات  �سبكة  واإقامة  البحر  مبياه 

اإقامة معابر مائية يف  ما بينها. ومن خالل 

و�سبه  اجلافة  املناطق  وحتويل  ال�سحراء، 

تهدف  لل�سكن،  �ساحلة  اأرا�ض  اىل  اجلافة 

اخلطة، التي ما زالت يف مرحلة املحاكاة، اىل 

على  تقام  ا�سطناعية  جزر  على  مدن  بناء 

تلك البحريات.

مياه  لنقل  قوية  �سخ  حمطات  ُت�ستعمل 

م�ستوى  على  تقع  التي  البحرية  اىل  البحر 

اأعلى، وجتري منها عرب قنوات منحدرة اىل 

البحريات االأخرى بفعل اجلاذبية، لتعود يف 

النهاية اىل البحر اأو املحيط. وعند ال�سرورة، 

مواقع  يف  م�ساندة  �سخ  حمطات  تقام 

متعددة على طول القنوات املائية.

اأخرى، �سوف  باملقارنة مع مدن �سحراوية 

درجات  الكبرية  البحريات  هذه  تخف�ض 

ما  الرطوبة،  وتزيد  االأجواء  يف  احلرارة 

يحدث بيئة مريحة �ساحلة للعي�ض تتميز 

مبناخ معتدل على اجلزر اال�سطناعية ويف 

املناطق املحيطة بالبحريات. كما اأن الفوارق 

تقوي  البحر  ومياه  الرمال  بني  احلرارية 
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جديد العلم والتكنولوجيا

جزيرة ا�سطناعية

يف بحرية

مملوءة مبياه البحر

ب�سبب  الغيوم  تكوين  وت�ساعد يف  الرياح 

التبخر.

يف  االأر�ض  طبيعة  من  اخلطـة  ت�ستتفيد 

مناطق منخف�سة الن�سـاء البحريات، التي 

ويرتاوح  يبلغ قطـر كل منها 30 كيلومرتاً 

عمقها بني 20 و30 مرتاً. وتبعد كل بحرية 

مع مدينتها عن االأخرى 150 كيلومرتاً.

دون  ويحول  البحريات،  يف  املياه  حتتجز 

حتت  متوا�سل  جدار  الرتبة  يف  ارت�ساحها 

�سطح االأر�ض تبلغ �سماكته مرتين وي�سل 

ن  وتبطَّ للمياه.  النفاذة  غري  الطبقة  اىل 

بطبقة  البحريات  بني  الوا�سلة  القنوات 

القنوات  عر�ض  ويبلغ  اخلر�سانة.  من 

امل�ساحات  اأما  اأمتار.   10 وعمقها  مرتاً   50

االأعلى من االأر�ض املنخف�سة فت�سبح جزراً 

ا�سطناعية بعد غمرها مبياه البحر.

تربية  البحريات  يف  املاحلة  املياه  وتتيح 

يف  للربوتني  م�سدراً  توفر  التي  االأ�سماك 

اأ�سجار  زراعة  وميكن  قاحلة.  �سحارى 

لالأحياء  موئاًل  ت�سكل  التي  املنغروف 

البحرية.

دفيئات  يف  املاحلة  املياه  تقطري  ويتم 

زراعية الإنتاج مياه عذبة ت�ستعمل يف ري 

املزروعات. وتزرع يف املياه املاحلة نباتات 

غذائية  حما�سيل  النتاج  امللوحة  تتحمل 

اىل  اأو حما�سيل ميكن حتويلها  اأعالف  اأو 

طاقة حيوية.

النا�ض  لنقل  املياه  قنوات  وت�ستعمل 

املناطق  تطوير  يعزز  ما  والب�سائع، 

اجلزر  على  املقامة  واملدن  املجاورة 

اال�سطناعية. وت�سكل هذه اجلزر واحات 

والطبيعة،  التكنولوجيا  فيها  تتكامل 

�سم�سية  نظم  من  طاقتها  وت�ستمد 

فوتوفولطية تقام على م�ساحات وا�سعة 

من ال�سحراء اخلاوية.

يبقى حتديد اجلدوى االقت�سادية مل�سروع 

لتقييم  معمقة  درا�سات  واإجراء  كهذا، 

اأثره البيئي.

ال�صوم 24 �صاعة �صهريًا 

مفيد للقلب؟

اأفادت درا�سة طبية اأجريت موؤخرًا يف الواليات 

املتحدة اأن االمتناع كليًا عن تناول الطعام ملدة 

24 �ساعة مرة كل �سهر، مع �سرب ماء كاف، اأمر 

مفيد لل�سحة وللقلب على وجه اخل�سو�ص. فهذا 

ال�سيام »يقلل من فر�ص تطور اأمرا�ص ال�سرايني 

التاجية ومر�ص ال�سكري، كما ي�ساهم بتقلي�ص 

م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم.

الإ�صعاع النووي 

يقّل�ص ولدة الفتيات!

ك�سفت درا�سة اأملانية عن تراجع يف والدة الفتيات 

يف املناطق املجاورة ملحطات توليد الطاقة 

النووية، واأن االأطفال يف هذه املناطق اأكرث 

عر�سة للإ�سابة ب�سرطان الدم. وتوؤكد التغريات 

التي عرفتها املناطق املنكوبة يف اليابان بعد 

احلرب العاملية الثانية، وكارثة ت�سرنوبيل يف 

اأوكرانيا، هذه التحوالت يف ن�سب والدة االأطفال 

من اجلن�سني. اأما يف اأملانيا، فتم اكت�ساف اأكرب 

تراجع يف ن�سبة والدة الفتيات يف �سواحي خمزن 

»غورلينب« للنفايات النووية، حيث لوحظ 

تراجع الن�سبة ما بني العامني 1996 و2010.

بكترييا غرف الفنادق

تبني اأن من بني االأ�سياء االأكرث تلوثًا يف غرف 

الفنادق اأجهزة التحكم بالتلفزيون عن بعد، 

واأزرار االإنارة، ووجد الباحثون اأي�سًا اأن اأعلى 

م�ستوى للتلوث ظهر على االإ�سفنجة التي 

ي�ستخدمها عمال التنظيف، وامل�سكلة اأنها 

تنقل معها البكترييا من غرفة اإىل اأخرى اأثناء 

التنظيف. وظهر اأن معدالت البكترييا يف غرف 

الفنادق اأكرث مرتني اىل 10 مرات من امل�ستوى 

املقبول يف امل�ست�سفيات.

الر�صاعة الطبيعية حتمي من الكتئاب

وجدت درا�سة اأمريكية اأملانية اأن املواليد الذين 

اأر�سعوا طبيعيًا يقل لديهم خطر االإ�سابة 

باالكتئاب يف �سن الر�سد. واأ�سار الباحثون اإىل اأن 

مكونات يف حليب االأم ميكن اأن حت�ص على منو 

الدماغ بطريقة ت�ساعد على منع االكتئاب.

منتجو دواء »تاليدوميد« 

يعتذرون بعد 50 �صنة

قدمت ال�سركة االأملانية »غروننتال هارالد«، التي 

كانت تنتج دواء »تاليدوميد« قبل خم�سني �سنة، 

اعتذارها للمرة االأوىل للأ�سخا�ص الذين اأ�سيبوا 

بت�سوهات نتيجة تناول اأمهاتهم للدواء وهن 

حاملت بهم. وقال املدير التنفيذي لل�سركة اإن 

�سركته »ت�سعر باالأ�سف فعًل« ل�سمتها الطويل 

اإزاء �سحايا هذا الدواء الذي كان يباع للن�ساء 

احلوامل بهدف و�سع حد لل�سعور بالغثيان 

ال�سباحي، يف اخلم�سينات ومطلع ال�ستينات من 

القرن املا�سي.

وقدر عدد �سحايا الدواء بع�سرة اآالف طفل ولدوا 

مع ت�سوهات اأو باأع�ساء ناق�سة. و�سحب العقار 

من االأ�سواق عام 1961.

كر�صي متحرك فكريًا

ابتكر باحثون اأو�سرتاليون كر�سيًا متحركًا يعتمد 

على اأفكار االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة 

للتحرك والتنقل من مكان اإىل اآخر. وي�سع 

�ساحب الكر�سي حزامًا على راأ�سه ينقل احلركات 

املغناطي�سية اىل الكر�سي الذي يتحرك بدوره 

بح�سب رغبة �ساحبه.

جزر و�صبانخ وم�صم�ص لتجنب اخلرف

وجدت درا�سة اأملانية اأن الفيتامني C ومادة 

بيتا ـ كاروتني امل�سادين للأك�سدة قد يحميان 

من اخلرف، اإذ تبني اأن م�ستوياتهما كانت 

منخف�سة ب�سكل ملحوظ عند املر�سى الذين 

يعانون من اخلرف الب�سيط، مقارنة بامل�سنني 

ب�سكل خا�ص   C  ال�سليمني. ويتوفر الفيتامني

يف احلم�سيات، والبيتا ـ كاروتني يف اجلزر 

وال�سبانخ وامل�سم�ص.

جديد ال�صحة
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PNAS; Department of Psychiatry, University of California, San Diego :Qó°üŸG

اكت�سف باحثون مغاربة هيكلني عظميني ب�سريني يقدر عمرهما بني 6000 و14 األف عام، يف مغارة 

االكت�ساف يف حتديد  اأهمية هذا  اإحدى �سواحي مدينة مكنا�ض. وتربز  الك�سري  »احللوف« يف جماعة 

توايل الثقافات واالأزمنة بني اآخر املجموعات الب�سرية املعتمدة على القن�ض والقطف واأوىل املجموعات 

اأن التاأريخ املطلق لهذين الهيكلني  التي زاولت الزراعة والتدجني. واأفاد املعهد الوطني لعلوم االآثار 

.)C14( سيحدد خمتربيًا عرب تقنية الكربون امل�سع�

يف  مغارة  اكت�ساف  واالإ�سبان  املغاربة  وامل�ستغورين  الباحثني  من  جمموعة  اأعلنت  اأخرى،  جهة  من 

جماعة تاغرامت القروية يف طنجة، يف حماذاة جبل مو�سى القريب من م�سيق جبل طارق واملعروف 

مرتاً   35 عمق  على  االأوىل  االأر�ض،  حتت  فتحتان  وللمغارة  البيولوجي.  وتنوعه  الطبيعية  باأهميته 

والثانية على عمق 70 مرتاً، وهما منفتحتان على ف�ساء كبري يحتمل اأن يغطي م�ساحة �سا�سعة. وهي 

ت�سم ت�سكيالت �سخرية ومعدنية واأحافري حيوانات، وتوؤوي كائنات حية نادرة.

علب �صجائر موحدة الغالف 
يف اأو�صرتاليا

قانون  على  االأو�سرتالية  العليا  املحكمة  وافقت 

خطوة  يف  ال�سجائر،  علب  �سكل  توحيد  يفر�ص 

القانون،  وين�ص  التدخني.  مكافحة  اىل  ترمي 

ال�سركات  كربى  د�ستوريته  يف  طعنت  الذي 

العلب  حمل  حظر  على  البلد،  يف  للتبغ  امل�سنعة 

علمات جتارية، مع وجوب طبع حتذيرات �سحية 

عليها، اعتبارًا من كانون االأول )دي�سمرب( املقبل.

التي  العامل  يف  االأوىل  الدولة  اأو�سرتاليا  وتعترب 

يظهر  ال�سجائر،  لعلب  موحد  بغلف  تطالب 

عليها ا�سم ال�سركة املنتجة فقط، مع �سورة منّفرة 

وخلفية داكنة.

ووفقًا ملنظمة ال�سحة العاملية، يقتل التبغ نحو �ستة 

بحلول  العدد  يرتفع  وقد  �سنويًا،  �سخ�ص  مليني 

اإن  �سنويًا  مليني  ثمانية  من  اأكرث  اىل   2030 �سنة 

مل تتخذ احلكومات اإجراءات عاجلة.

دراجة طائرة

قامت  طائرة  دراجة  اأمريكية  �سركة  ابتكرت 

زالت  ما  وهي  خمتلفة.  مناطق  يف  بتجربتها 

كي  التحكم  نظام  يف  حت�سينات  اإليها  ت�سيف 

الطبيعي  واحل�ص  الطيار  حلركات  ي�ستجيب 

للتوازن.

اكت�صاف مغارتني نادرتني  يف املغرب

هيكل عظمي يف مغارة احللوف

عامل العلوم
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فويجر »يرق�ص«  على حافة املجموعة ال�صم�صية

حدود  م�سارف  اىل  و�سل   1977 عام  اأطلق  الذي   »1 ـ  »فويجر  امل�سبار  اأن  :«نا�سا«  اأعلنت 

امل�سرفون  العلماء  وقال  اخلارجي.  الف�ساء  حافة«  على  »الرق�ض  وبداأ  ال�سم�سية  املجموعة 

اإن امل�سبار قد يخرج من حدود النظام ال�سم�سي اىل الف�ساء اخلارجي »خالل اأيام اأو اأ�سهر اأو 

�سنوات«. والهدف من برنامج »فويجر« درا�سة الكواكب خارج النظام ال�سم�سي.

رحلة ماأهولة اىل نيزك �صنة 2025؟

نفذ فريق دويل ي�سم اأربعة خرباء غو�ض مهمة ا�ستمرت 12 يومًا يف املحيط االأطل�سي، الختبار 

اإمكان القيام مبهمة ماأهولة اىل اأحد النيازك �سنة 2025. اأقام اخلرباء يف خمترب »اأكواريو�ض«، 

وهو مقر لالأبحاث قبالة �ساطئ كي الرغو يف فلوريدا اأن�سئ على عمق 19 مرتاً. وتندرج املهمة 

يف  لالإقامة  وباحثني  ومهند�سني  ف�ساء  رواد  بانتظام  ير�سل  الذي  »نيمو«  برنامج  اإطار  يف 

»خمترب اأكواريو�ض«. يف هذا املخترب، يواجه امل�ساركون ظروفًا م�سابهة لتلك التي قد تواجههم 

تقنيات  بدر�ض  للخرباء  املحيط  قاع  يف  اجلاذبية  انعدام  و�سبه  العزلة  وت�سمح  الف�ساء.  يف 

التح�سري ملهمات ا�ستك�ساف نيازك يف امل�ستقبل.

ر احلياة حول جنم جديد �صكَّ

اكت�سف فريق من علماء الفلك جزيئات من ال�سكر يف الغازات املحيطة بنجم حديث التكون 

ي�سبه ال�سم�ض. وقال املر�سد االأوروبي اإن النجم يبعد عن االأر�ض 400 �سنة �سوئية، ويحتوي 

الغاز املحيط به على �سكر غليكواللديهيد ال�سروري لن�سوء اأ�سكال احلياة. ويعود الف�سل يف 

هذا االكت�ساف اىل �سبكة التل�سكوبات الال�سلكية »اأملا« املن�سوبة يف اأتاكاما �سمال ت�سيلي، يف 

اإطار برنامج تبلغ موازنته 600 مليون دوالر وت�سارك فيه اأوروبا والواليات املتحدة واليابان.

نا�صا« تر�صل قمرين لدر�ص حزامني اإ�صعاعيني حول الأر�ص

يف  كنافريال  كيب  يف  االأمريكي  اجلو  �سالح  حمطة  من   »5 ـ  »اأطل�ض  ال�ساروخ  اأُطلق 

)نا�سا(،  االأمريكية  الف�ساء  لوكالة  ا�سطناعيني علميني  قمرين  فلوريدا، حاماًل  والية 

بكوكب  املحيطني  اآلن«  »فان  االإ�سعاعيني  للحزامني  م�سح  اجراء  على  �سيعمالن 

االأر�ض. ويكتنف الغمو�ض طريقة ت�سكل احلزامني وات�ساع نطاقهما يف بع�ض االأحيان. 

اال�سعاع  خ�سية  نطاقهما  يف  الطريان  االأر�ض  حول  تدور  ف�سائية  مركبة  اأي  وتتجنب 

العايل الذي يتلف االألواح ال�سم�سية واملعدات االإلكرتونية.

نظارة الرجيم

�سنعت �سركة يابانية نظارة ت�ساعد من 

حتقيق  على  اأوزانهم  تخفي�ض  يريدون 

اأجهزة  على  حتتوي  فهي  هدفهم. 

والتطور،  ال�سغر  فائقة  تكنولوجية 

�سممت لتكبري الطعام من دون االأ�سياء 

االأخرى مثل اليدين واأدوات املائدة، مما 

الكميات  بكرب  حقيقيًا  انطباعًا  يعطي 

على  وي�ساعد  الطعام  من  املتناولة 

ال�سعور املبكر بال�سبع.

اأجرت  اأنها  املنتجة  ال�سركة  واأكدت 

جتارب على 10 اآالف متطوع متكنوا من 

تخفي�ض اأوزانهم بن�سبة 

تراوحت بني 10 و15 

�ستة  خالل  املئة  يف 

اأ�سهر ارتدوا خاللها 

هذه النظارة التي 

عليها  اأطلقت 

ا�سم  ال�سركة 

»نظارة الرجيم«.

و�صادة هوائية لراكبي الدراجات

ت�سميم  جمال  يف  تعملن  �سويديتان  ابتكرت 

امللب�ص خوذة هوائية للدراجني، تنفخ تلقائيًا يف 

الدراجة حلادث، مع املحافظة  حال تعر�ص �سائق 

قيادة  يعرتي  الذي  وال�سغف  اللئق  املظهر  على 

الدراجات النارية.

ُيلف  القما�ص  من  طوق  هي  الهوائية  اخلوذة 

للمنظومة  وميكن  الدراجة.  راكب  عنق  حول 

حادث،  وقوع  ا�ست�سعار  الطوق  يف  التكنولوجية 

�سكل  على  الهيليوم  بغاز  لنفخه  اإ�سارة  فتعطي 

ت�ستغرق  وال  الراأ�ص.  حول  تلتف  هوائية  خوذة 

هذه العملية �سوى ُع�سر من الثانية.

اخلوذة قبل النتفاخ وبعده
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�ســوق البيئــة

مناورة توتال لبنان  لمكافحة التلوث البحري

طيران الإمارات 

تفوز بجائزة 

»الطيران الهادئ«

ر�سم تو�سيحي لقالع طيران الإمارات من مطار �سان فران�سي�سكو

نظمت توتال لبنان مناورة ملكافحة التلوث البحري على �ضاطئ الدورة حيث م�ضتودع ال�ضركة، �ضمن 

�ضيا�ضتها الوقائية وتدابري حماية البيئة. 

حتمل  ونقلها  وتخزينها  النفطية  املنتجات  تلقي  عمليات  اإن  �ضوبليه  جاك  ال�ضركة  عام  مدير  وقال 

بطبيعتها خماطر تلوث البحر والرتبة، »لذلك نقوم بتقييم اأعمالنا واأ�ضاليبنا ب�ضكل دوري للحّد من 

املخاطر ال�ضلبية املحتملة على الطبيعة وما قد ينتج عن ذلك من خ�ضائر اقت�ضادية«.

وقد ت�ضّمن التمرين حماكاة حلالة تلوث بحري، حيث تدخل فريق توتال لبنان اإىل جانب الدفاع املدين 

البحري، وا�ضتخدموا معّدات الحتواء املياه امللّوثة ومنع التلوث من االنت�ضار. 

وا�ضتملت التجهيزات امل�ضتعملة على حواجز  بحـرية الحتواء النفط املت�ضـرب ومعّدات المت�ضا�ضه 

واآالت ال�ضرتداده.

واأ�ضار �ضوبليه اإىل اإجراءات وقائّية اأخرى مّت تطبيقها، منها جتهيز امل�ضتودع الرئي�ضي مبعدات ت�ضاعد 

يف منع وقوع احلوادث، وتركيب خط جديد لتلقي النفط ميّر يف خندق يف قاع البحر، وجتهيز اخلّزانات 

باأحوا�ض متنع الت�ضريب مع اآالت لك�ضف البخار وال�ضوائل وحتديد كمّية املنتج.

لونغ  جون  بجائزة  االإمارات  طريان  فازت 

2010-2011 للطريان الهادئ من مطار �ضان 

ناقلة   44 على  متفوقة  الدويل،  فران�ضي�ضكو 

املطار.  هذا  من  املدى  طويلة  رحالت  ت�ضرّي 

الناقلة  جلهود  تقديراً  اجلائزة  هذه  وتاأتي 

التي  الطائرات  �ضو�ضاء  من  للحد  املتميزة 

املناطق  يف  ال�ضكنية  التجمعات  على  توؤثر 

القريبة من املطار.

»الطريان  برنامج  رئي�ض  غي،  جيفري  وقال 

الدويل:  فران�ضي�ضكو  �ضان  الهادئ« يف مطار 

االإمارات  »داأب فريق عمليات رحالت طريان 

خالل العام املن�ضرم على االجتماع مبوظفي 

التابع  الطائرات  �ضو�ضاء  خف�ض  مكتب 

ملطار �ضان فران�ضي�ضكو بهدف حت�ضني اأداء 

حتقيق  لتوؤكد  النتيجة  وجاءت  الطائرات. 

هذا  يف  اأداء  م�ضتوى  اأف�ضل  االإمارات  طريان 

املجال«.

الدويل  فران�ضي�ضكو  �ضان  مطار  وي�ضنف 

من  احلد  جهود  وفق  الطريان  �ضركات 

باالعتماد  االإقالع،  عمليات  خالل  ال�ضو�ضاء 

اإىل 10،  على موؤ�ضر يراوح عدد نقاطه من 1 

اأداء  بحيث يعد احل�ضول على نقطة واحدة 

�ضعيفًا جداً، يف حني يعترب احل�ضول على 10 

نقاط اأداء متميزاً. وقد متكنت طريان االإمارات 

على  اأدائها  حت�ضني  من  واحد  عام  غ�ضون  يف 

وذلك  نقاط.   7.89 اإىل  نقاط   5.25 من  املوؤ�ضر 

من خالل قيامها بتحليل مئات عمليات االإقالع 

ارتفاع  اإىل  املوؤدية  العوامل  لتحديد  واملغادرة 

الرياح  قوة  تدرج  مثل  ال�ضجيج،  معدالت 

لها  اأتاح  الذي  االأمر  منخف�ضة،  ارتفاعات  على 

حتقيق عمليات اإقالع اأكرث هدوءاً.

البيئية ملجموعة  االأن�ضطة  االطالع على  ميكن 

االإمارات من خالل املوقع االإلكرتوين

www.emirates.com/environmentreport



ا�ضتوكهومل  جائزة  بيب�ضيكو  �ضركة  ُمنحت 

خلطوات  تقديراً  االأعمال،  لقطاع  للمياه، 

متميزة اتخذتها من اأجل املحافظة على املياه 

الزراعي.  االإمداد  �ضل�ضلة  ويف  عملياتها  يف 

ا�ضتخدام  كفاءة  حت�ضني  اإىل  تو�ضلت  فقد 

املياه باأكرث من 20 يف املئة لكل وحدة اإنتاج، 

موفرة 16 بليون ليرت عام 2011. واقت�ضدت 

تكاليف  من  دوالر  مليون   45 على  يزيد  ما 

و2011.   2006 عامي  بني  والطاقة  املياه 

وابتكرت جمموعة من املمار�ضات واالأ�ضاليب 

لتقليل  ممت  �ضُ العامل،  حول  الزراعية 

ا�ضتخدام املياه يف الزراعة من خالل تقنيات 

على  املزارعني  ت�ضاعد  ومعدات  حديثة  ري 

تزويد املحا�ضيل باالأ�ضمدة واملياه يف االأوقات 

اإمكانية  ال�ضركة  وفرت  كما  فعالية.  االأكرث 

الو�ضول اإىل املياه ال�ضاحلة لل�ضرب الأكرث من 

مليون �ضخ�ض.

ومتكن م�ضنع لل�ضركة يف اأريزونا من حتقيق 

على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  ليعمل  بيب�ضيكو  روؤية 

املكررة  واملياه  املتجددة،  الطاقة  م�ضادر 

اأي نفايات  ار�ضال  املئة، وعدم  بن�ضبة 75 يف 

اإىل املطامر.

ثالثة طالب ثانويين من �سنغافورة يت�سلمون جائزة ا�ستوكهولم للمياه في فئة ال�سباب 

من ولية عهد ال�سويد الأميرة فيكتوريا. وهم اخترعوا تقنية 

ت�ستخدم طين الـ »بنتونيت« لإزالة الملوثات من مياه ال�سرف ال�سحي

تطوير بال�ستيك نباتي
من  خم�س  تتعاون 

العالم  �شركات  اأ�شهر 

مواد  تطوير  على 

بال�شتيكية لتحل مكان 

على  قائمة  منتجات 

الوقود الأحفوري. 

هذه ال�شركات هي فورد 

وهينز  كول  ـ  وكوكا 

اأند  وبروكتر  ونايكي 

على  تركز  التي  غمبل، 

تطوير وا�شتعمال مواد 

واألياف م�شنوعة من بال�شتيك PET نباتي مئة في 

المئة في منتجاتها.

خفيف  وهو  طويلة،  مدة   PET البال�شتيك  يدوم 

�شنع  في  المذكورة  ال�شركات  وت�شتخدمه  الوزن 

لل�شيارات  الداخلية  والك�شوة  والأحذية  القوارير 

وغير ذلك.

من  التحول  في  الم�شاعدة  من  تتمكن  اأن  ويوؤمل 

من  جزئيًا  الم�شنوعة  البال�شتيكية  المنتجات 

النباتات الى بال�شتيك نباتي كليًا.

رها دراجة اآلية ي�سيِّ

روث الحيوانات

المراحي�س  ل�شنع  اليابانية  »توتو«  �شركة  ك�شفت 

اجتياز  يمكنها  اآلية  دراجة  عن  الحمامات  ومعدات 

بوقود  مملوء  خزان  بوا�شطة  كيلومتر   300 م�شافة 

منتج من مخلفات حيوانية.

هذه الدراجة الثالثية العجالت، التي و�شفت باأنها 

في  بمرحا�س  زودت  بالنفايات،  تعمل  مركبة  اأول 

الخلف.  في  �شخمة  ورق  لفافة  مع  المقعد  مكان 

تجريبية،  لقيادة  اأزياء  عار�شة  ركبتها  عندما  لكن 

العار�شة  اأن  التاأكيد  اإلى   TOTO �شركة  �شارعت 

الذي  الحيوي  »فالغاز  بالوقود،  الدراجة  تزود  لن 

من  بل  ب�شرية،  مخلفات  من  ي�شنع  ل  ي�شّيرها 

مخلفات الموا�شي وحماأة ال�شرف ال�شحي«.

عبر  الزبائن  بين  الوعي  ترفع  اأن  ال�شركة  وتاأمل 

منتجات  تطوير  خالل  من  الخ�شراء،  حملتها 

والمراحي�س  الد�شات  روؤو�س  مثل  للبيئة  �شديقة 

تخطط  ل  اأنها  اأعلنت  وهي  بالمياه.  المقت�شدة 

لت�شويق الدراجة ـ المرحا�س.

�ســوق البيئــة

بيب�سيكو حت�سل على »جائزة ا�ستوكهومل للمياه«

اليابان  جنوب  يف  كيتاكيو�ضو  مدينة  بداأت 

املد  حركة  بوا�ضطة  الكهرباء  لتوليد  جتربة 

اختباري  مولد  تركيب  مت  حيث  واجلزر، 

كامون  م�ضيق  يواجه  م�ضنع  نطاق  يف 

ويهدف  �ضريعة.  ية  مدِّ تيارات  ي�ضهد  الذي 

الكهرباء  توليد  قدرة  حتديد  اىل  االختبار 

والكلفة وعمليات ال�ضيانة املطلوبة.

طبيعيًا  م�ضدراً  واجلزر  املد  حركة  وتعترب 

ية اأجهزة دفع توّلد الكهرباء، با�ضتخدام االآلية ذاتها املتبعة  للطاقة، حيث تدير التيارات املدِّ

يف توليد كهرباء من الرياح.

كهرباء من المد والجزر
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تعاون بيئي بني لبنان و�ل�شنغال

يف  البيئة  وزير  )�شبتمرب(  اأيلول  يف  لبنان  زار 

لبناين.  اأ�شل  من  املتحدر  العلي،  حيدر  ال�شنغال 

ورئي�س  وعامليًا،  اأفريقيًا  بارز  بيئي  منا�شل  وهو 

مع  وبحث  اأفريقيا.  غرب  يف  اخل�شر  اأحزاب  احتاد 

العالقات  يف  اخلوري  ناظم  اللبناين  البيئة  وزير 

تفاهم  اتفاقية  لإبرام  متهيدًا  البلدين،  بني  الثنائية 

جمالت  يف  خ�شو�شًا  البيئي،  التعاون  جمال  يف 

مكافحة الت�شحر واإعادة الت�شجري وحماية ال�شاطئ 

والرثوة ال�شمكية.

�لكويت

رحلة �إىل جزيرة �أم �لنمل

رحلة  البيئة  حلماية  الكويتية  اجلمعية  نظمت 

مع  بالتعاون  النمل،  اأم  جزيرة  اىل  ا�شتطالعية 

على  لالطالع  العلمية،  لالأبحاث  الكويت  معهد 

البيولوجي  والتنوع  الت�شاري�شية  اجلزيرة  طبيعة 

متهيدًا  تاأهيلها،  اإعادة  عن  درا�شة  واإعداد  فيها 

وا�شتثمارها  طبيعية  حممية  اىل  حتويلها  لقرتاح 

لحقًا يف ال�شياحة البيئية.

م�شاحتها  وتبلغ  ع�شريج  �شاحل  قبالة  اجلزيرة  تقع 

بالنباتات  غنية  وهي  مربع.  مرت  مليون  نحو 

موائل  لوجود  املتنوعة،  احلية  والكائنات  ال�شاحلية 

والرتبة  والرملية  ال�شخرية  كالبيئة  فيها  متنوعة 

املنقولة وال�شبخات.

الكابنت  اجلمعية  يف  الغو�س  فريق  رئي�س  واأكد 

البحرية  البيئة  ا�شتثمار  اإمكان  الفيلكاوي  جا�شم 

فيها  �شمكية  م�شتعمرات  اإن�شاء  خالل  من  للجزيرة 

على  حتتوي  اأنها  خ�شو�شًا  للروبيان،  وحا�شنات 

حتتاج  اأنها  اإىل  واأ�شار  كثرية.  طينية  م�شطحات 

جتلبها  التي  النفايات  من  م�شتمر  تنظيف  اإىل 

اجلزيرة  زوار  ودعا  �شوب.  كل  من  املائية  التيارات 

اإىل عدم الذهاب اليها بال�شيارات خالل وقت اجلزر، 

الطينية  امل�شطحات  تخريب  اىل  يوؤدي  الذي  الأمر 

وان�شغاط الرتبة.

الوزيران العلي )اإىل اليمني( واخلوري يف موؤمتر �سحايف
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�أبوظبي

ور�شة حول حو�دث �لعمل

يف  التحقيق  عمليات  باإجراءات  متخ�ش�شة  تدريبية  ور�شة  املهنية  وال�شحة  لل�شالمة  اأبوظبي  مركز  عقد 

احلوادث، ح�شرها 30 ممثاًل عن 20 جهة حكومية.

عليها،  املرتتبة  واملادية  الب�شرية  واخل�شائر  العمل،  اأماكن  يف  احلوادث  م�شببات  �شرح  اىل  الدورة  تطرقت 

بال�شافة اىل تو�شيح �شبل الوقاية من ال�شابات واحلوادث املتوقعة، واأف�شل املمار�شات املتبعة يف عمليات 

التحقيق فيها، واآلية رفع التقارير اخلا�شة باحلوادث اىل ال�شلطة املخت�شة.

اإفران ـ من حممد التفراوتي

يف  االأخوين  جامعة  ا�ضت�ضافت 

ور�ضة  املغربية  اإفران  مدينة 

عمل لن�ضر نتائج بحوث التنمية 

حول  واالقت�ضادية  االجتماعية 

الغابات  موارد  اإدارة  مناذج 

يف  االأطل�ض  جبال  �ضل�ضلة  يف 

املغرب واجلزائر وتون�ض. ويركز 

املوارد  تطوير  على  امل�ضروع 

الغابوية الزراعية وغري الزراعية، 

املعي�ضية  الظروف  وحت�ضني 

يف  اجلبلية  املناطق  ل�ضكان 

وتنفيذ  الثالثة  املغاربية  البلدان 

باالأطل�ض  منطقتني  يف  العمل 

املتو�ضط.

لكروري،  اأحمد  الدكتور  واأو�ضح 

االأخوين،  جامعة  رئي�ض  نائب 

العربي  املغرب  بلدان  لدى  اأن 

ب�ضكل  تقع  غابوية  ت�ضكيالت 

�ضبه ح�ضري على جبال االأطل�ض 

هكتار.  مليون   14 نحو  وتغطي 

املنجزة  الدرا�ضات  تو�ضلت  وقد 

لتدبري  عملية  مناذج  �ضياغة  اإىل 

مواردها.

العمراين،  حمو  الدكتور  وقال 

للتنمية  البحوث  مركز  من�ضق 

الدولية يف كندا، اإن �ضكان مناطق 

االأفقر  �ضمن  ي�ضنفون  الغابات 

ا�ضتوجب   مما  الثالث،  الدول  يف 

على  ت�ضاعد  درا�ضات  اإجراء 

املناخية  ال�ضغوط  مع  التاأقلم 

امل�ضروع  اأن  واأ�ضاف  والطبيعية. 

حت�ضني  اآفاق  ر�ضم  يف  جنح 

الظروف املعي�ضية ل�ضكان املناطق 

املغاربية  البلدان  يف  اجلبلية 

امل�ضروع، ومت  امل�ضاركة يف  الثالثة 

تنفيذ نتائجه بنجاح يف منطقتني 

منوذجيتني.

من  باحثني  امل�ضروع  ويجمع 

الوطني  واملعهد  االأخوين  جامعة 

اجلزائر  يف  الغابات  لبحوث 

واملعهد الوطني لبحوث الهند�ضة 

يف  والغابات  واملياه  الزراعية 

الغابوية  واملدر�ضة  تون�ض 

للمهند�ضني يف املغرب.

جتارب ت�شاركية يف �إد�رة مو�رد �لغابات �ملغاربية

مبادر�ت يف منتدى بريوت للطاقة

الذي  للطاقة  الثالث  بريوت  منتدى  �ضهد 

مبادرات.  ثالث  )�ضبتمرب(  اأيلول  يف  عقد 

اللبناين  واملياه  الطاقة  وزير  اأعلن  فقد 

عقد  اإبرام  الوزارة  نية  با�ضيل  جربان 

�ضركة  مع   2013 �ضنة  عرو�ض  ا�ضتدراج 

رياح  مزرعة  خالل  من  الكهرباء  تنتج 

وتبيعها اإىل موؤ�ض�ضة كهرباء لبنان. و�ضوف 

ي�ضمح ذلك للبنان »باإنتاج 60 ميغاواط من 

اأمام  الهواء بعائد جيد وبكلفة متدنية جداً 

الكلفة التي نح�ضل عليها«.

ومت توقيع اتفاقية �ضراكة بني برنامج االأمم 

اإنرتكونتيننتال  وم�ضرف  االمنائي  املتحدة 

ذات  للقرو�ض  خم�ض�ضة  كفاالت  لتاأمني 

املتجددة.  والطاقة  الطاقة  بكفاءة  ال�ضلة 

نقابة  مع  تفاهم  مذكرة  الربنامج  وقع  كما 

املهند�ضني الإطالق م�ضروع »�ضخان �ضم�ضي 

�ضمن  ت�ضجيعية  باأ�ضعار  مهند�ض«  لكل 

خطة ت�ضليف طويلة االأمد.

دبي

موؤمتر »روؤى �لإ�شاءة �لعربية« 

ومعر�ض �لإ�شاءة يف �ل�شرق �لأو�شط

اأن تنفق دول جمل�س التعاون اخلليجي 252  يتوقع 

ال�شنوات  يف  الطاقة  م�شاريع  على  دولر  بليون 

جديدة  اإنتاج  حمطات  لإن�شاء  املقبلة،  اخلم�س 

ما  هذا  التوريد.  و�شبكات  التوزيع  نظم  وو�شع 

ال�شرق  يف  الإ�شاءة  ومعر�س  موؤمتر  منظمو  اأعلنه 

الأو�شط يف دبي. واأ�شاروا اإىل منو الجتاه نحو تبني 

اأن  ميكن  التي  اخل�شراء  احلديثة  الإ�شاءة  تقنيات 

ت�شاهم يف اقت�شاد 70 يف املئة من الطاقة الكهربائية 

املهدورة.

دول  اإمكان  يف  اأن  ال�شناعية  الدرا�شات  واعتربت 

 5.1 توفري  اخلليجي  التعاون  جمل�س  منطقة 

الكربون  اأوك�شيد  ثاين  انبعاثات  من  ميغاطن 

الإ�شاءة  تقنيات  ا�شتخدام  اإىل  بالتحول  �شنويًا، 

ال�شديقة للبيئة وا�شتخدام امل�شابيح املوفرة للطاقة.

جدة

25 عامًا على بروتوكول مونرتيال

يف  الأوزون  طبقة  حلماية  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 

الذكرى  مع  تزامن  الذي  )�شبتمرب(،  اأيلول   16

املكتب  نظم  مونرتيال،  برتوكول  لتوقيع  الـ25 

الإقليمي لربنامج الأمم املتحدة للبيئة ور�شتي عمل 

العامة  الرئا�شة  مع  بالتعاون  جدة،  يف  اإقليميتني 

تناولت  ال�شعودية.  يف  البيئة  وحماية  لالأر�شاد 

الأوىل دور �شبكات التوا�شل الإجتماعي الإلكرتونية 

اىل  الثانية  وتطرقت  البيئي،  الوعي  تعزيز  يف 

للمنتجات  والقليمية  الوطنية  والكودات  املعايري 

من  واحلد  العازلة  الرغاوي  قطاع  يف  واخلدمات 

املواد امل�شتنفدة لطبقة الأوزون يف املنطقة.
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هـــذه  بع�س الموا�شيع على جدول اأعمال الموؤتمر ال�شنوي الخام�س للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، الذي يعقد في 29ـ  30 ت�شرين 
الثاني )نوفمبر( 2012 في بيروت. 

للمّرة الأولى، ي�شدر اأطل�س للب�شمة البيئية ي�شتك�شف محدوديات الموارد في البلدان العربية من منظور القدرة التجديدية للطبيعة. وقد 

كلف »اأفد« �شبكة الب�شمة العالمية )GFN(، الرائدة في هذا المجال، لإنتاج الأطل�س. تقوم الدرا�شة على اأحدث البيانات، وتغطي المنطقة 

العربية، على م�شتوى البلدان المنفردة والأقاليم الفرعية والمنطقة باأ�شرها، لإتاحة تفح�س فوائد التعاون الإقليمي. 

تقرير »اأفد« حول خيارات ال�شتدامة في البلدان العربية �شوف ي�شاعد في ترويج مفهوم الح�شابات الإيكولوجية والعمل على دمجها في �شنع 

القرار. يهدف التقرير  الى عر�س الحقائق، كمقدمة لمواجهة التحديات واإيجاد م�شارات بديلة للتنمية بروح ايجابية.

كم ي�ستهلك ال�سكان من  الراأ�سمال الطبيعي ، وما م�ستوى العجز الإيكولوجي في البلدان العربية؟   •
هل يعو�ض ارتفاع اأرقام الناتج المحلي عن التدهور في الموارد الطبيعية؟  •

•	 كيف يمكن تحقيق ال�ستدامة مع ت�ساعف عدد ال�سكان العرب الى 800 مليون ن�سمة �سنة 2040؟
هل ت�ستطيع المنطقة العربية  اأن تكون مكتفية ذاتيًا بالغذاء والمياه؟  •

هل بامكان التعاون الإقليمي مع اإدارة �سليمة للموارد اأن يوفر الحل؟  •
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