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300 مليون طن من طعامنا في النفايات

كيف تقلّص
بصمتك الغذائية؟

كهرباء شمسية
أردنيون يبيعونها للدولة

عاشق األهوار
عراقي يجاهد إلحيائها

بذور جاهزة لتغّير المناخ
هل تشبع جياع العالم؟





هذا الشهر
يرفدون  الأردنيون  المواطنون  بداأ 

ال�شبكة الوطنية بكهرباء تولدها اأنظمة 

الطاقة ال�شم�شية على �شطوح منازلهم 

وموؤ�ش�شاتهم، بعد اإلغاء ال�شريبة على 

للطاقة  نموذج  هذا  ال�شم�شية.  الألواح 

البلدان  في  بالقتداء  جدير  الم�شتدامة 

العربية. وفي م�شر، نجح الباحثون في 

تجارب اإعادة تدوير ق�ش الرز، واأقنعوا 

والم�شتثمرين  والمزارعين  الحكومة 

بجدوى م�شاريع تحويله اإلى ورق وعلف ووقود. وفي ذلك حل لم�شكلة 

ال�شحابة ال�شوداء التي تخيم على �شماء م�شر في الخريف تزامنًا مع حرق 

بذور  هند�شة  حاليًا  يتم  عالمية،  مختبرات  وفي  الحقول.  في  الرز  ق�ش 

تتحمل �شغوطًا مناخية، كا�شتراتيجية للتكيف مع عواقب تغير المناخ 

على الزراعة والأمن الغذائي. وتعلو دعوات في اأنحاء العالم للتقليل من 

مكبات  اإلى  يذهب  الغذائي  الإنتاج  ثلث  اأن  تبين  بعدما  الطعام،  نفايات 

البيئة  بيوم  العالم  ويحتفل  العالم.  جياع  لإطعام  يكفي  وهو  النفايات، 

الغذائية.  الب�شمة  تقلي�ش  �شعار  تحت  )يونيو(  حزيران   5 في  العالمي 

هذه موا�شيع م�شتجدة يت�شمنها العدد، اإلى جانب مقالت متنوعة واآخر 

اأخبار البيئة العربية والعالمية. 
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غري	 �إقليمية	 منظمة	 )�أفد(	 و�لتنمية	 للبيئة	 �لعربي	 �ملنتدى	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�الأخ�شر	و�لتنمية	�مل�شتد�مة.

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

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

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

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

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

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

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

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

�ل�شيا�شات	�لبيئية	�ملالئمة.

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

و�الإعالم	�لبيئي	و�ملنظمات	غري	�حلكومية	�لنا�شطة	يف	جمال	

�لبيئة.

www.afedonline.org

و»�الأطول«	 »�الأول«	 عقدة	 جتاوزت	 �لعربية	 جمتمعاتنا	 �أن	 �عتقدنا	 كلما 
�أتباعًا،	 �لوهمية	 �الأحجام	 لثقافة	 �أن	 يبدو	 خطاأ.	 على	 �أننا	 جند	 و»�الأكــرب«،	

�أن	يحمل	�أي	 على	ح�شاب	�مل�شمون	و�لعمل	�جلاد.	فكاأن	�ملطلوب	لدى	هوؤالء	

�إجنازً�،	 يعترب	 كي	 �الأطول	 �شفة	 مبنى	 و�أي	 مهمًا،	 ليكون	 �الأول	 �شفة	 ن�شاط	

و�أن	تكون	�أي	مدينة	يتم	بناوؤها	يف	�لفيايف	هي	�الأكرب	لت�شتحق	�لتقدير.	وكاأنه	

�ملبنى	 يكون	 �أن	 �أو	 �الأوىل،	 دورته	 بعد	 ما	 �ىل	 ما	 موؤمتر	 ي�شتمر	 �أن	 مهمًا	 لي�س	

جمياًل	ومريحًا	ل�شاكنيه	وكفوءً�	يف	��شتخد�م	�لطاقة	و�ملياه،	�أو	�أن	تكون	�ملدينة	

على	 وحمافظة	 �لطبيعي	 حميطها	 مع	 متو�فقة	 �لقفار	 يف	 �ملزروعة	 �جلديدة	

حد	 �ىل	 �ل�شريعة	 �لوجبات	 منط	 �عتدنا	 فكاأننا	 �ملو�رد.	 ��شتخد�م	 يف	 �لتو�زن	

تكر�ره	يف	�لتنمية،	�لتي	تكاد	تتحول	�ىل	فور�ت	يتبعها	خمود،	الفتقارها	�ىل	

�لتخطيط	�لبعيد	�الأجل	�شمن	معايري	�ال�شتد�مة.

�ملر�جع	 عن	 �حلا�شرين	 �أحد	 �شاأل	 عربية،	 عا�شمة	 يف	 حما�شرة	 �أثناء	

فعر�شنا	 �لعربية.	 �لبيئة	 حول	 �الإنرتنت	 �شبكة	 على	 �لعربيـة	 باللغة	 �ملتو�فرة	

وو�شعت	 موؤخرً�،	 و�لتنمية«	 »�لبيئة	 جملة	 �أطلقتها	 �لتي	 �الإلكرتونية	 �لبو�بة	

عليها	كامل	مو��شيع	�ملجلة	خالل	18	عامًا،	�إ�شافة	�ىل	�لتقارير	�لتي	�أ�شدرها	

حمتوياتها	 يف	 ب�شهولة	 �لبحث	 ميكن	 و�لتي	 و�لتنمية،	 للبيئة	 �لعربي	 �ملنتدى	

يف	�أكرث	من	مئة	�ألف	�شفحة	مع	�إ�شافات	يومية	ورو�بط	�ىل	

لالأخبار	 �ملخ�ش�شة	 �لبو�بة	 هذه	 حلت	 وقد	 �أخرى.	 مو�قع	

ملجلة	 �ل�شابق	 �الإلكرتوين	 �ملوقع	 مكان	 و�الأبحاث	

عام	 �إن�شائها	 عند	 بد�أ	 �لذي	 و�لتنمية«،	 »�لبيئة	

1996	و��شتمر	منذ	ذلك	�لوقت.	تدّخل	م�شارك	�آخر	

�شبق	 مرجعيًا	 عربيًا	 بيئيًا	 موقعًا	 هناك	 باأن	 حمتجًا	

»�لبيئة	و�لتنمية«،	�إذ	»ظهر	قبل	بو�بتها	�جلديدة	

يحتوي	 �ملذكور	 �ملوقع	 �أن	 وتبني	 �أ�شهر«.	 بثالثة	

وجمموعة	 �أن�شاأته	 �لتي	 �لهيئة	 �أخبار	 على	

تكن	 ومل	 �لعامة،	 �لبيئية	 �ملو��شيع	 من	

هناك	حاجة	الإعطائه	�شفة	»�الأول«	لتربير	

توفري	 يف	 ت�شاهم	 �إ�شافة	 فكل	 ــوده.	 وج

�أكانت	 ومرغوبة،	 مطلوبة	 �لبيئية	 �ملعلومات	

�الأوىل	�أو	�لثانية	�أو	�لعا�شرة.	�ملهم	�أن	تت�شمن	

بيانات	موثوقة	و�أن	ت�شتمر.

عن	 و�لتنمية«	 »�لبيئة	 جملة	 �أعلنت	 �أن	 ما	

�لتو��شل	 �شبكات	 يف	 ح�شورها	 لتو�شيع	 خطة	

�ملنظمات	 ــدى	 �إح �شارعت	 حتى	 �الجتماعي،	

و�شفتها	 بيئية	 فاي�شبوك	 �شفحة	 �إن�شاء	 �إىل	

رغم	 وعــلــى	 �لر�شمية«.	 بـ»�ل�شفحة	

�إىل	 يومية	 �أخبار	 الإ�شافة	 �ملوظفني	 جهود	

خالل	 �ملئة	 �أع�شاوؤها	 يتجاوز	 مل	 �ل�شفحة،	

عدد	 يتجاوز	 ال	 ــام	 �الأي ومعظم	 �أ�شهر،	 �شتة	

زو�رها	و�حدً�.	مل	يكن	�ملق�شود	�إطالقًا	�لتناف�س	

و�لتنمية«	 »�لبيئة	 جملة	 �أطلقت	 حني	 �أحد	 مع	

)مار�س(	 �آذ�ر	 يف	 �لفاي�شبوك	 على	 �شفحتها	

�شهورً�،	 ��شتمرت	 حت�شري�ت	 بعد	 	،2013

ليست االستدامة فورات 
يتبعها خمود
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جملة عربية �شهرية ت�شدر عن 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

م�شتخدميها	 وعدد	 فقط،	 �أ�شبوعًا	 	14 خالل	 �ألف	 مئة	 �ىل	 �أع�شاوؤها	 لي�شل	

�أرقامه،	 �أن	 �الإلكرتوين«	 »�ملجتمع	 �شفات	 ومن	 �ألفًا.	 	12 فوق	 ما	 �ىل	 يوميًا	

ولي�س	معلوماته	فقط،	مك�شوفة	للجميع،	وال	ميكن	�لتالعب	بها.

منذ	 �شدر	 بتقرير	 يذكرنا	 »�لر�شمية«	 �لفاي�شبوك	 �شفحة	 عن	 �حلديث	

�شنتني،	مب�شاركة	جمموعة	من	�ملنظمات	�الإقليمية	و�لدولية،	كان	�ملق�شود	�أن	

بعنو�ن	 �لعربية	 �لبيئة	 و�شع	 عن	 و�لتنمية	 للبيئة	 �لعربي	 �ملنتدى	 تقرير	 ي�شبق	

»حتديات	�مل�شتقبل«،	�لذي	�شدر	عام	2008.	وب�شبب	�لتاأخري	�شنتني،	مل	يتمكن	

معدو	�لتقرير	�لعربي	ـ	�لدويل	من	�إعطائه	�شفة	»�الأول«	يف	�ملطلق،	فابتدعو�	له	

�الأخري.	 �لغالف	 ورد	على	 ما	 وفق	 �الأول«،	 و�ل�شرعي	 �لر�شمي	 »�لتقرير	 و�شف	

�لتي	 �ملنظمات	 �آر�ء	 عن	 يعرب	 »ال	 �أنه	 فيها	 فورد	 �لتقرير	 من	 �الأوىل	 �ل�شفحة	 �أما	

�أعدوه«.	ت�شورو�	تقريرً�	ر�شميًا	و�شرعيًا	 �أ�شدرته	و�حلكومات	و�ملوؤلفني	�لذين	

ال	يعرب	عن	ر�أي	�أحد،	وكاأن	ما	ي�شفع	به	هو	فقط	�أنه	حمل	�شفة	»�الأول«!

وللحديث	عن	�لر�شمي	و�ل�شرعي	�شجون.	فقد	قرر	�أحد	�ملوظفني	��شتبعاد	

نظمته	 موؤمتر	 عن	 و�لتنمية	 للبيئة	 �لعربي	 للمنتدى	 �الأخري	 �لتقرير	 تقدمي	

حكومية	 غري	 منظمة	 �ملنتدى	 �أن	 بحجة	 لديها،	 يعمل	 �لتي	 �حلكومية	 �لهيئة	

وبينها	 جمل�شه،	 يف	 مر�قب	 ع�شو	 ب�شفة	 تتمتع	 �حلكومية	 �لهيئات	 �أن	 مع	 ـ	

تقريره	 يقدم	 �ملنتدى	 كان	 نف�شها،	 �لفرتة	 خالل	 �ملوظف.	 هذ�	 بلد	 من	 بع�س	

�الإمار�تي	 �لبيئة	 وزير�	 وكان	 نريوبي،	 يف	 �لعاملي	 �لبيئي	 �لوز�ري	 �ملجل�س	 �ىل	

تقاريره	 �ملنتدى	 فيها	 قدم	 جل�شات	 خالل	 �لر�شميني	 �ملتحدثني	 و�لفل�شطيني	

لربنامج	 �حلاكم	 و�ملجل�س	 �ملناخ	 لتغري	 �لعاملية	 و�لقمة	 	20+ ريو	 قمة	 يف	

بن	 �شلطان	 بن	 خالد	 �الأمري	 كان	 ذلك،	 وبعد	 للبيئة.	 �ملتحدة	 �الأمم	

للمياه،	 �لعربي	 للمجل�س	 �لفخري	 �لرئي�س	 عبد�لعزيز،	

�لقاهرة	�ىل	»در�س	تو�شيات	 يف	 �لعام	 يدعو	موؤمتره	

لو�شع	 و�لتنمية،	 للبيئة	 �لعربي	 �ملنتدى	 تقرير	

�ملياه	 يخ�س	 ما	 وتنفيذ	 و�الأبحاث	 �ملائية	 �خلطط	

خلف�س	�لب�شمة	�لبيئية	للدول	�لعربية«.

�ملا�شي	 �ل�شهر	 �ملنتدى	 تقرير	 تقدمي	 وعقب	

من	 بدعوة	 �لكويت،	 يف	 �لبيئية	 �لب�شمة	 عن	

�الإعــالن	 مت	 �لبيئة،	 حلماية	 �لعامة	 �لهيئة	

�أ�شباب	 ال�شتق�شاء	 وطنية	 مبادرة	 عن	 ر�شميًا	

و�شبل	 �لكويت	 يف	 �لبيئية	 �لب�شمة	 �رتفاع	

�أطلقت	 ـــار�ت	 �الإم كانت	 بعدما	 خف�شها،	

مبادرة	مماثلة.

من	ح�شن	�حلظ	�أن	ثقافة	�الأحجام	�لوهمية	

يف	 فهناك	 �لعربية.	 �ل�شاحة	 يف	 وحدها	 لي�شت	

حتقيق	 على	 تقوم	 جدية	 مبادر�ت	 �ملقابل	

نحو	 �لفعلي	 بالتغيري	 تقا�س	 نتائج	

�الأف�شل،	يف	عمل	م�شتمر	وفق	خطة	

بعيدة	�ملدى.

نجي��ب �شع��ب

nsaab@afedonline.org • www.najibsaab.com
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أقوال وأرقام

 8 ـ 10 باليين دوالر
�مل�شروعة	 غري	 �ل�شنوية	 �لتجارة	 حجم	 تقدير	

�أ�شجار	 قطع	 با�شتثناء	 �لربية،	 باالأحياء	

�لغابات	و�ل�شيد	غري	�مل�شروع	لالأ�شماك.	وهي	

�ملخدر�ت،	 جتارة	 بعد	 �لثانية	 �ملرتبة	 حتتل	

ويقاربها	تهريب	�لب�شر	وتهريب	�ل�شالح.

35.000
عدد	�الأنو�ع	�لنباتية	و�حليو�نية	�لتي	حتميها	

�ملهددة	 باالأنو�ع	 �لدولية	 �لتجارة	 �تفاقية	

.CITES	باالنقر��س

%3000
�زدياد	�لقتل	غري	�مل�شروع	حليو�نات	�لكركدّن	

عامي	 بني	 �أفريقيا	 جنوب	 يف	 �لقرن(	 )وحيد	

200٧	و2011.	وقد	قتل	668	كركدنًا	عام	2012.

%80
على	 يعتمدون	 �لذين	 �لعامل	 �شكان	 ن�شبة	

�الأولية.	 �ل�شحية	 للرعاية	 تقليدية	 عالجات	

حيو�نات	 و�أع�شاء	 �لربية	 �لنباتات	 وتدخل	

برية	يف	بع�س	هذه	�لعالجات.

نعم

ال أعرف

ال

استطالع
أيار )مايو( 2013 

على موقع 
www.afedmag.com

هل إنتاج الكهرباء
من الطاقة النووية

خيار جيد للبلدان العربية؟

نعم ٪17 	●

ال ٪64 	●

ال أعرف ٪18 	●

»الرؤية البيئية 2030 إلمارة أبوظبي 
تشكل أساساً لصنع القرارات البيئية

في القطاعات كافة«
1 محمد البواردي،	�لع�شو	�ملنتدب	لهيئة	�لبيئة	ـ	�أبوظبي،	موؤكدً�	�أن	على	�جلميع،	مبا	يف	ذلك	�ملوؤ�ش�شات	

�حلكومية	و�خلا�شة،	�أن	تعمل	على	تكامل	خطط	حماية	�لبيئة	يف	�إطار	��شرت�تيجية	طويلة	�ملدى.

»سنواصل التنقيب عن غاز الشيست، وإن شاء الـله نستخرجه«

2 علي العري�ش،	رئي�س	�حلكومة	�لتون�شية،	موؤكدً�	عزم	�حلكومة	على	��شتخر�ج	�لغاز	�ل�شخري	كاأحد	�حللول	

للحد	من	�عتماد	تون�س	على	��شتري�د	�ملحروقات.	ويلقى	هذ�	�مل�شعى	معار�شة	�شديدة	من	�جلماعات	�لبيئية	

�لتي	حتذر	من	�ملخاطر	�لبيئية	و�ل�شحية	ال�شتخر�جه.

»اتفاق 2015 ال يمكن أن يكون جامداً 
كالحجر وال متجمداً في الزمن«

3 كري�شتيانا فيغريي�ش،	�الأمينة	�لتنفيذية	التفاقية	�الأمم	�ملتحدة	ب�شاأن	تغرّي	�ملناخ،	يف	�جتماع	بون	�ل�شهر	

�ملا�شي.	وقد	�أعلنت	�الأمم	�ملتحدة	عن	تو�فق	و��شع	بني	موفدي	160	دولة	على	�أن	�أي	�تفاق	جديد	يجب	�أن	

يت�شم	باملرونة	لزيادة	�لقيود	على	�النبعاثات	من	دون	حاجة	�إىل	مزيد	من	�لتفاو�س،	�إذ�	�شاءت	�ال�شتنتاجات	

�لعلمية	ب�شاأن	تفاقم	�لفي�شانات	و�جلفاف	و�رتفاع	م�شتويات	�لبحار	يف	�ل�شنو�ت	�ملقبلة.

ن العالم قليالً. سوف أطير حول العالم »أود أن أحسِّ
وأفعل ما أستطيعه من أجل البيئة«

4 ليوناردو دي كابريو،	�ملمثل	�الأمريكي	بطل	فيلم	»تيتانيك«،	معلنًا	�أنه	�أخذ	��شرت�حة	طويلة	من	�لتمثيل،	

	)WWF(	�لطبيعة	حلماية	�لعاملي	�ل�شندوق	�أطلقها	�لتي	�أع�شائي«	عن	�أيديكم	»�رفعو�	حملة	يف	و�نخرط

ملكافحة	قتل	�لفيلة	و�لنمور	ووحيد	�لقرن	من	�أجل	�لتجارة	بعاجها	وقرونها	وعظامها	وجلودها.	وقد	جمع	�ملز�د	

�خلريي	�لذي	�أقامته	موؤ�ش�شته	�ل�شهر	�ملا�شي	يف	نيويورك	39	مليون	دوالر	�شتخ�ش�س	لهذه	�لق�شية.

»إذا أراد تورستين سيوتفيت أن يبني سدوداً، فليفعل ذلك في 
النروج. ولكن ال يحق له أن يأتي الى ساراواك ويدمر حياتنا وغاباتنا«

5 زعماء قبائل يف ماليزيا،	يف	ر�شالة	�إىل	ملك	�لرنوج	هار�لد	�خلام�س	يطالبونه	با�شتدعاء	رجل	�أعمال	نروجي	

يرئ�س	�شركة	كربى	تبني	�شدودً�	لتوليد	�لطاقة	يف	�شار�و�ك.
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عن	 �الجابة	 يف	 للم�شاهمة	 »�أفد«	 تقرير	 يطمح	

�لطاقة	 قطاع	 ي�شتجيب	 كيف	 �الآتية:	 �الأ�شئلة	

تغرّي	 من	 �حلد	 تد�بري	 بها	 تتحكم	 عاملية	 الأ�شو�ق	 �لعربي	

تعزيز	 �شبل	 هي	 وما	 �ملتجددة	 �لطاقة	 فر�س	 هي	 ما	 �ملناخ؟	

�ملنطقة	 يف	 �لنووية	 �لطاقة	 م�شتقبل	 هو	 ما	 �لطاقة؟	 كفاءة	

مالئمة	 �شيا�شات	 توجد	 هل	 �لتحديات؟	 هي	 وما	 �لعربية؟	

كيف	 �لطاقة؟	 يف	 �ال�شتثمار	 على	 �خلا�س	 �لقطاع	 لت�شجيع	

ي�شاهم	قطاع	�لطاقة	يف	�لتنمية	�مل�شتد�مة؟

�لطاقة	هي	مو�شوع	�لتقرير	�ل�شاد�س	يف	�شل�شلة	»و�شع	

�ل�شوء	 يلقي	 وهو	 »�أفد«،	 ي�شدرها	 �لتي	 �لعربية«،	 �لبيئة	

�القت�شادية	 �لتنمية	 يف	 �لطاقة	 لقطاع	 �ملحوري	 �لدور	 على	

متلك	 �لتي	 تلك	 خ�شو�شًا	 �لعربية،	 للبلد�ن	 �الجتماعية	 	 ـ	

مو�رد	هيدروكربونية	و�فرة.

�لطلب	 من	 �ملئة	 يف	 	98 من	 �أكرث	 و�لغاز	 �لنفط	 ويغطي	

�لكفاءة،	 يف	 و�نخفا�س	 كبري	 هدر	 مع	 �لطاقة،	 على	 �لعربي	

وبتعزيز	 �لكربونية.	 �لب�شمة	 يف	 حاد	 �رتفاع	 �ىل	 يوؤدي	 ما	

�لناجت	 �إىل	 �لدوالر�ت	 باليني	 �إ�شافة	 ميكن	 �لطاقة	 كفاءة	

�ملحلي	�الإجمايل	يف	�ملنطقة.

من	 �شخمة	 مو�رد	 �أي�شًا	 متلك	 �لعربية	 �لبلد�ن	 لكن	

�لرياح،	 وطاقة	 �ل�شم�شية	 �لطاقة	 خا�شة	 �ملتجددة،	 �لطاقة	

عربي	 مليون	 	60 فهناك	 هذ�،	 ومع	 بعد.	 ��شتغاللها	 يتم	 مل	

لكفاءة	 وميكن	 �حلديثة.	 �لطاقة	 خدمات	 من	 حمرومون	

على	 �حل�شول	 فر�س	 حت�شني	 �ملتجددة	 و�لطاقة	 �لطاقة	

�لريفية	 �ملناطق	 يف	 خ�شو�شًا	 �لفقر،	 على	 و�لق�شاء	 �لطاقة	

و�لنائية.

ويف	حني	�أن	�لزر�عة	�شتكون	�لقطاع	�الأكرث	تاأثرً�	بتغرّي	

�خلليج	 منطقة	 فان	 �لعربية،	 �لبلد�ن	 معظم	 يف	 �ملناخ	

�ال�شتهالك	 يف	 حمتمل	 النخفا�س	 خا�س	 ب�شكل	 معر�شة	

�لكربون.	 �نبعاثات	 تخفيف	 تد�بري	 ب�شبب	 للنفط،	 �لعاملي	

يف�شي	 �شوف	 �ملبادرة«	 »عدم	 م�شار	 يف	 �مل�شي	 فاإن	 لذ�	

وي�شرع	 �لنفط،	 �شادر�ت	 يف	 حمتوم	 �نخفا�س	 �ىل	 باملنطقة	

ن�شوب	�حتياطاتها،	ما	يهدد	فر�س	�لنمو	يف	�مل�شتقبل.

ملناق�شة	 م�شتقلة	 �أر�شية	 �مل�شتوى	 �لرفيع	 �ملوؤمتر	 يتيح	

من	 جمموعة	 قبل	 من	 �لطاقة	 حول	 »�أفد«	 تقرير	 نتائج	

تو�شيات	 ل�شدور	 متهيدً�	 �ل�شيا�شة،	 و�شانعي	 �خلرب�ء	

وخريطة	طريق	مقرتحة.

الطاقة املستدامة 
التوقعات

والتحديات
والخيارات

»أفد« يعقد مؤتمره السنوي يف الشارقة

يعقد املنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( مؤتمره السنوي 
السادس يف الشارقة يف 28 و 29 تشرين األول )أكتوبر( 2013، 

وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي، عضو املجلس األىلع لإلمارات وحاكم الشارقة. ويشارك 

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

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

وصانعي القرار
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي

أهداف التقرير

تقدمي حتليل واقعي  	●

علمي لو�شع الطاقة يف 

املنطقة العربية.

اإلقاء ال�شوء على  	●

التحديات الرئي�شية 

لقطاع الطاقة العربي.

مناق�شة خيارات ال�شتدامة  	●

املتعلقة بالطاقة.

اقرتاح م�شارات عمل  	●

خمتلفة لت�شهيل التحول 

الطاقوي يف املنطقة.
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مواضيع التقرير
�ملنطقة	 يف	 وم�شتقبلها	 �لطاقة	 �أو�شاع	 �لتقرير	 ي�شتعر�س	

�لعربية،	ويحلل	�الجتاهات	�مل�شتقبلية	يف	ع�شرة	ف�شول:

1. النفط وما بعده: هل بلغ الذروة؟

�لعربية		 �ملنطقة	 يف	 �لنفط	 ل�شناعة	 �حلالية	 �الجتاهات	 	

�الحتياطات	 �لعاملية.	 �ل�شوق	 يف	 �لعربي	 �لنفط	 ودور	

و�لنتائج	 �لتو�شع	 و�إمكانات	 �الإنتاجية	 و�لقدر�ت	 �لنفطية	

�جليو�شيا�شية	لتحول	�لطلب	�لعاملي	على	�لطاقة.

2.	الغاز الطبيعي: وقود التحول النظيف

�لفو�ئد	�القت�شادية	و�لبيئية	للغاز	�لطبيعي،	وكيف	تتاأثر	 	

�لنطاق	 �لو��شع	 بالتطوير	 �لعربية	 و�لغاز	 �لنفط	 �شناعات	

للغاز	�ل�شخري،	خ�شو�شًا	يف	�لواليات	�ملتحدة	و�ل�شني.	

يف	 �لطبيعي	 �لغاز	 ودور	 �حلدود	 عرب	 �لغاز	 نقل	 �شبكات	

�لتحول	�ىل	�لطاقة	�مل�شتد�مة	يف	�لبلد�ن	�لعربية.

3.	 آفاق الطاقة املتجددة

�ملنطقة	 يف	 �ملتجددة	 �لطاقة	 ملو�رد	 �لهائلة	 �لقدر�ت	 	

و�لكتلة	 و�ملياه	 و�لرياح	 �ل�شم�س	 طاقة	 خ�شو�شًا	 �لعربية،	

�حليوية،	مل	ت�شتغل	بال�شكل	�لو�يف.	فر�س	تطوير	�شوق	

�لطاقة	�ملتجددة	يف	�ملنطقة.

4.		مستقبل الطاقة النووية

حمطات	 لبناء	 خططًا	 �لعربية	 �لبلد�ن	 بع�س	 و�شعت	 	

حياة	 دورة	 كامل	 �إد�رة	 يف	 �لنجاح	 لكن	 نووية،	 طاقة	

ودر��شة	 �لتحتية،	 �لبنى	 حت�شري	 يتطلب	 �لنووية	 �لطاقة	

�ملخ�شب	 �ليور�نيوم	 على	 باحل�شول	 �ملتعلقة	 �لتحديات	

وتخزين	�لنفايات	�لنووية		و�لتخل�س	منها.

5.		كفاءة الطاقة

يف	 للطاقة	 ��شتخد�مًا	 �الأكثف	 من	 هي	 �لعربية	 �ملنطقة	 	

يف	 و�رتفاع	 �لكفاءة	 يف	 و�نخفا�س	 كبري	 هدر	 مع	 �لعامل،	

و�الجتماعية	 �القت�شادية	 �لفو�ئد	 هي	 ما	 �النبعاثات.	

و�لبيئية،	وكيف	ميكن	تطوير	�شوق	عربية	لكفاءة	�لطاقة.

6.		العالقة بين الطاقة واملياه والغذاء

�ملنطقة	�لعربية	غنية	بالطاقة،	وهي	�أي�شًا	من	�أفقر	�ملناطق	 	

باملياه.	�لطاقة	و�ملياه	مرت�بطان	ب�شكل	وثيق.	كيف	ميكن	

خطط	 مع	 و�ملياه	 �لطاقة	 ��شتهالك	 تخفي�س	 خطط	 �إدماج	

تخفيف	�آثار	تغرّي	�ملناخ	و�لتكّيف	معها.

٧.		خيارات تخفيف مسببات تغّير املناخ

فو�ئد	 �لكربونية	 �النبعاثات	 من	 �لتخفيف	 تد�بري	 تولد	 	

�لكربون	 �حتجاز	 يوفر	 وبيئية.	 و�جتماعية	 �قت�شادية	

�أن	 ر	 يقدَّ �لتي	 �النبعاثات	 لتخفي�س	 و�عدً�	 خيارً�	 وتخزينه	

تبلغ	19	يف	�ملئة	من	�النبعاثات	�لعاملية	بحلول	�شنة	2050.

8.		التكّيف مع املخاطر املناخية

�لطاقة	 ونظام	 �لتحتية	 �لبنى	 تاأثر	 تقييم	 �ل�شروري	 من	 	

عامة	بتغري	�ملناخ،	وحتديد	دور	�لطاقة	يف	تكّيف	�ملجتمع،	

�لبنية	 قدرة	 لتح�شني	 خيار�ت	 وتطوير	 �لفقر�ء،	 خ�شو�شًا	

�لتحتية	للطاقة	على	�لتكّيف.

9.		تمويل إمدادات الطاقة: دور القطاع الخاص

تتيح	�ملقاربات	�لتمويلية	�خلالقة	�جتذ�ب	مبالغ	كبرية	من	 	

م�شادر	خا�شة	مب�شاهمة	حمدودة	من	�ملو�رد	�حلكومية،	

�إىل	 �ملنطقة	 حتتاج	 �لطاقة.	 �إمد�د�ت	 خيار�ت	 لتو�شيع	

�شيا�شة	�إطارية	لت�شجيع	�ال�شتثمار	�خلا�س	يف	�لطاقة.

10.		التحول الى الطاقة املستدامة

يف	 و�لغاز	 �لنفط	 �حتياطات	 من	 تبقى	 ما	 ��شتخد�م	 ميكن	 	

�ملنطقة	لتمويل	حتول	�شل�س	�ىل	�قت�شاد�ت	متنوعة	مبنية	

على	�لر�أ�شمال	�لب�شري	ومو�رد	�لطاقة	�لنظيفة		و�ملتجددة.	

و�لعلماء	 �خلرب�ء	 كبار	 من	 فريق	 يعمل	

تقرير	 على	 �ل�شيا�شات	 و�شانعي	 و�لباحثني	

»�أفد«	حول	�لطاقة.	ي�شرتك	يف	حترير	�لتقرير	

�شيا�شات	 �شبكة	 رئي�س	 الع�شري،	 حممد  د. 

و�لرئي�س	 	)REN21( 	 �ملتجددة	 �لطاقة	

�لعاملي		 �لبيئة	 ملرفق	 �ل�شابق	 �لتنفيذي	

مدير	 عبداجلليل،	 اإبراهيم  ود.  	،)GEF(

و�لبيئة	 للطاقة	 �الأكادميي	 ز�يد	 �ل�شيخ	 كر�شي	

�لبحرين.	 يف	 �لعربي	 �خلليج	 جامعة	 يف	

�شعب	 جنيب  �ملنتدى	 عام	 �أمني	 ويتوىل	

�لتقرير	 على	 �مل�شرفة	 �للجنة	 عمل	 بتن�شيق	

د. عدنان بدران،	رئي�س	جامعة	 و�لتي	ت�شم	

ود.  �ل�شابق،	 �الأردين	 �لوزر�ء	 ورئي�س	 �لبرت�ء	

�لتنفيذي	 �ملدير	 العو�شي،	 عبدالرحمن 

�لبحرية،	 �لبيئة	 حلماية	 �الإقليمية	 للمنظمة	

�جلمعية	 رئي�س	 الإيراين،	 خالد  واملهند�ش 

و�لبيئة	 �لطاقة	 ووزير	 �لطبيعة	 حلماية	 �مللكية	

�شهاب  عدنان  ود.	 �الأردن،	 يف	 �ل�شابق	

للتقدم	 �لكويت	 ملوؤ�ش�شة	 �لعام	 �ملدير	 الدين،	

�لعلمي	ورئي�س	�لبحوث	و�الأمني	�لعام	�ل�شابق	

يف	�أوبك.

د.  	 �لتقرير:	 يف	 �مل�شاركون	 �لكتّاب	 وي�شمل	

و�ل�شرق	 �لنفط	 برنامج	 مدير	 فّتوح،	 ب�ّشام 

�لطاقة،	 لدر��شات	 �أك�شفورد	 ملعهد	 �الأو�شط	

وكري�شتني لين�ش،	�ملديرة	�لتنفيذية	ل�شبكة	

	،)REN21( 	 �ملتجددة	 �لطاقة	 �شيا�شات	

ق�شم	 �ل�شابق،	 �لرئي�س	 روغرن،	 هولغر  ود. 

�لدولية	 �لوكالة	 يف	 �لنووية	 �لطاقة	 تخطيط	

دربو�ش،	 حكيم   ود.  �لذرية،	 للطاقة	

لدر��شات	 �أك�شفورد	 معهد	 يف	 باحث	 زميل	

�لهند�شة	 �أ�شتاذ	 �شعبان،	 فريد  ود.  �لطاقة،	

بريوت،	 يف	 �الأمريكية	 �جلامعة	 �لكهربائية،	

�ملركز	 �لتنفيذي،	 �ملدير	 املطرية،	 طارق  ود. 

�الإقليمي	للطاقة	�ملتجددة	وكفاءة	�لطاقة،	ود. 

�خلليج	 جامعة	 �ملياه،	 �أ�شتاذ	 زباري،	 وليد 

�لعربي،	واملهند�ش ماهر عزيز،	وكيل	وز�رة	

يف	 و�لبيئة	 �لطاقة	 وم�شت�شار	 �ل�شابق	 �لبيئة	

من	 الربعي	 و�شهاب	 ال�شيد،	 وطارق  م�شر،	

�شركة	بوز	�أند	كومباين	�ال�شت�شارية.

فريق العمل

و�لعلماء	 �خلرب�ء	 كبار	 من	 فريق	 يعمل	

تقرير	 على	 �ل�شيا�شات	 و�شانعي	 و�لباحثني	

�لتقرير	 حترير	 يف	 ي�شرتك	 �لطاقة.	 حول	 »�أفد«	

�شيا�شات	 �شبكة	 رئي�س	 الع�شري،	 حممد  د. 

�لطاقة	�ملتجددة		)REN21(	و�لرئي�س	�لتنفيذي	

د.  	،)GEF( 	 �لعاملي	 �لبيئة	 ملرفق	 �ل�شابق	

اإبراهيم عبداجلليل،	مدير	كر�شي	�ل�شيخ	ز�يد	

�خلليج	 جامعة	 يف	 و�لبيئة	 للطاقة	 �الأكادميي	

�ملنتدى	 عام	 �أمني	 ويتوىل	 �لبحرين.	 يف	 �لعربي	

جنيب �شعب	تن�شيق	عمل	�للجنة	�مل�شرفة	على	

رئي�س	 بدران،	 عدنان  د.  ت�شم	 و�لتي	 �لتقرير	

جامعة	�لبرت�ء	ورئي�س	�لوزر�ء	�الأردين	�ل�شابق،		

�لتنفيذي	 �ملدير	 العو�شي،	 عبدالرحمن  د. 

�لبحرية،	 �لبيئة	 حلماية	 �الإقليمية	 للمنظمة	

�جلمعية	 رئي�س	 الإيراين،	 خالد  املهند�ش 

و�لبيئة	 �لطاقة	 ووزير	 �لطبيعة	 حلماية	 �مللكية	

الدين،	 �شهاب  عدنان  د.	 �الأردن،	 يف	 �ل�شابق	

�لعلمي	 للتقدم	 �لكويت	 ملوؤ�ش�شة	 �لعام	 �ملدير	

ورئي�س	�لبحوث	و�الأمني	�لعام	�ل�شابق	يف	�أوبك.

وبني	�ملوؤلفني	�مل�شاركني	يف	�لتقرير:		د. ب�ّشام 

�الأو�شط	 و�ل�شرق	 �لنفط	 برنامج	 مدير	 فّتوح،	

كري�شتني  �لطاقة،	 لدر��شات	 �أك�شفورد	 ملعهد	

�شيا�شات	 ل�شبكة	 �لتنفيذية	 �ملديرة	 لين�ش،	

هولغر  د.  	،)REN21( 	 �ملتجددة	 �لطاقة	

�لطاقة	 تخطيط	 ق�شم	 �ل�شابق،	 �لرئي�س	 روغرن،	

�لذرية،	 للطاقة	 �لدولية	 �لوكالة	 يف	 �لنووية	

معهد	 يف	 باحث	 زميل	 دربو�ش،	 حكيم   د. 

�شعبان،	 فريد  د.  �لطاقة،	 لدر��شات	 �أك�شفورد	

�أ�شتاذ	�لهند�شة	�لكهربائية،	�جلامعة	�الأمريكية	

يف	بريوت،	د. طارق املطرية،	�ملدير	�لتنفيذي،	

�ملركز	�الإقليمي	للطاقة	�ملتجددة	وكفاءة	�لطاقة،	

�خلليج	 جامعة	 �ملياه،	 �أ�شتاذ	 زباري،	 وليد  د. 

وز�رة	 وكيل	 عزيز،	 ماهر  املهند�ش  �لعربي،	

يف	 و�لبيئة	 �لطاقة	 وم�شت�شار	 �ل�شابق	 �لبيئة	

من	 الربعي	 �شهاب	 و	 ال�شيد  طارق  م�شر،	

�شركة	بوز	�أند	كومباين	�ال�شت�شارية.
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ً البحر ليس مكبا
هذه ال�صمكة العمالقة الزاهية الألوان م�صنوعة بكاملها من نفايات بحرية 

ُوجدت جانحة على �صاطئ في اليابان، بينها اأوعية بال�صتيكية ودمى 

 Yodigawa Technique واأ�صالك. وقد اأبدعها فنانون من مجموعة

وعر�صوها في 19 اأيار )مايو( �صمن مهرجان �صيتو�صي للفنون في ميناء اأونو 

في غرب اليابان.

ولئن يكن �صنع التحف الفنية من القمامة و�صيلة ممتعة لتنظيف ال�صواطئ 

من بع�س القمامة، فهو لتذكير النا�س باأن البحر لي�س مكبًا للنفايات... اإل 

اإذا اأرادوا  اإحاللها مكان الأ�صماك عاجاًل اأم اآجاًل.   )ال�صورة: اأ اأف ب(

البيئة في شهر
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البيئة في شهر

المغرب يطلق محطة 
للطاقة الشمسية

بناء  اأ�صغال  ر�صميًا  املغرب  اأطلق 

ال�صم�صية  الطاقة  اإن��ت��اج  حمطة 

التي  ورزازات،  مدينة  يف  املركزة 

ُتعد بداية م�صروع �صخم من خم�س 

من  امل��غ��رب  �صتمّكن  حم��ط��ات 

الطاقة.  جمال  يف  تبعيته  تقلي�س 

وذلك بح�صور امللك حممد ال�صاد�س. 

وهي ُتعد الأكرب على ال�صعيد العاملي 

ويهدف  م��ي��غ��اواط.   160 بطاقة 

للطاقة  الطموح  امل��غ��رب  م�صروع 

ا�صتثمارات  اجتذاب  اإىل  ال�صم�صية 

لإنتاج  دولر  باليني  ت�صعة  بقيمة 

األفي ميغاواط بحلول �صنة 2020.

والدتان للطهر العربي 
في متنزه الصحراء

احليوانات  واإكثار  حماية  مركز  �صهد 

العربية الربية املهددة بالنقرا�س يف 

البيئة  لهيئة  التابع  ال�صحراء،  متنزه 

ال�صارقة،  يف  الطبيعية  واملحميات 

العربي  الطهر  م��ن  اث��ن��ني  ولدة 

هذه  عدد  فارتفع  واأنثى،  ذكر  النادر، 

احليوانات يف املركز اىل 27.

اأن��در  اأح��د  العربي  الطهر  ويعترب 

التي  احل��ج��م  ال��ك��ب��رة  الثدييات 

اجلزيرة  �صبه  على  وجودها  يقت�صر 

يف  حم���دود  وب�صكل  ال��ع��رب��ي��ة، 

ُعمان  �صلطنة  من  اجلبلية  املناطق 

والإمارات.

شابة سعودية
على قمة إفرست

جنحت �صابة �صعودية ال�صهر املا�صي 

جبال  يف  اإفر�صت  قمة  ت�صلق  يف 

�صعودية  اأول  بذلك  لتكون  هماليا، 

ت�صل اإىل اأعلى قمة يف العامل.

 25 العمر  م��ن  امل��ح��رق  ره��ا  وتبلغ 

جامعة  من  متخرجة  وه��ي  �صنة، 

والدها  وقال  الإمارات.  يف  ال�صارقة 

ح�صن املحرق اإن ابنته حققت حلمها 

اإذ  العامل،  يف  جبال  �صبعة  بت�صلق 

اأوروب��ا  يف  جباًل  ت�صلقت  اأن  �صبق 

اجلنوبي  القطب  وق��ارة  وتنزانيا 

اأن  »حلمها  واأ�صاف:  والأرجنتني. 

تثبت قدرتها على حتمل ال�صعاب«.

شحنة عاج مهرَّبة 
في دبي

ميناء  يف  اجلمارك  م�صوؤولو  �صبط 

جبل علي يف دبي ال�صهر املا�صي 259 

حاوية  يف  الفيلة  اأنياب  من  قطعة 

اأثاث  اأنها  على  كينيا  من  �صحنت 

منزيل.

الثانية من نوعها  ال�صحنة هي  وهذه 

منذ  دب��ي  جمارك  ت�صبطها  التي 

 ،2013 )نوفمرب(  الثاين  ت�صرين 

ق��درت  ن��اب��ًا   215 ���ص��ادرت  عندما 

قيمتها بنحو اأربعة ماليني دولر يف 

كونغ،  هونغ  اإىل  كينيا  من  طريقها 

عليها  ُكتب  اأكيا�س  يف  اأخفيت  وقد 

»فا�صوليا حمراء«.
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سوء معاملة األبقار يوقف 
تصديرها من أوستراليا إلى مصر

الأو�صرتاليني  املوا�صي  م�صدري  جمل�س  اأعلن 

عر�س  بعد  م�صر  اإىل  املا�صية  ت�صدير  علق  اأنه 

عن  املدافعني  النا�صطني  اأح��د  �صوره  فيلم 

»مروعًا«  معاملة  �صوء  يك�صف  احليوان،  حماية 

اأنها  الأو�صرتالية  الزراعة  وزارة  وذكرت  لالأبقار. 

ت�صلمت ن�صخة من الفيلم، وطلبت من ال�صلطات 

امل�صرية التحقيق.

ورحبت رئي�صة الوزراء الأو�صرتالية جوليا غيالرد 

وح�صية  »اأي  اإن  وقالت  الت�صدير.  تعليق  بقرار 

جميعًا،  ا�صمئزازنا  تثر  حيوان  �صد  متار�س 

يريدون  ل  احليوانات  هذه  يربون  الذين  والنا�س 

اأن يروا اأي �صخ�س يعاملها بطريقة وح�صية«.

حذرت املنظمة العربية للتنمية الزراعية من خطر 

البلطي  اأ�صماك  من  جديدة  �صاللت  ا�صتجالب 

مما  العربية،  املائية  البيئات  اإىل  واإدخالها  النيلي 

البيئي  والتوازن  املائية  بالبيئة  الإخالل  اإىل  يوؤدي 

واملخزون ال�صمكي والأمن الغذائي.

اجتماعات  خالل  ن�صرة  �صدور  بعد  التحذير  جاء 

يف  وال��زراع��ة  لالأغذية  الوراثية  امل���وارد  هيئة 

مت  النيلي  البلطي  من  عينات  اأن  فيها  جاء  روما، 

الع�صرين  القرن  ت�صعينات  مطلع  منذ  ت�صديرها 

اآ�صيا، حيث  من م�صر وغانا وكينيا وال�صنغال اإىل 

وحققت  وراثي،  حت�صني  عمليات  عليها  اأجريت 

جناحات عالية يف زيادة الإنتاج واملخزون ال�صمكي 

العديد  يف  العمل  فر�س  وزيادة  الدخل  وحت�صني 

من الدول. كما اأ�صارت الن�صرة اإىل اأن دوًل اأفريقية 

الأ�صناف  تلك  م��ن  عينات  ا�صتجالب  تعتزم 

لإكثارها يف مزارع ال�صتزراع ال�صمكي.

واأو�صت املنظمة بالتعامل مع هذه احلالت مبزيد 

تهدد  خماطر  لأي  حت�صبًا  واحلذر،  احلر�س  من 

واأهابت  العربية.  املنطقة  يف  املائية  البيئة  كائنات 

للمخاطر  تقييم  لإجراء  واملخت�صني  بامل�صوؤولني 

اإىل  اجل��دي��دة  ال�صاللت  اإدخ���ال  على  املرتتبة 

املنطقة، ومقارنتها بالفوائد التي ميكن حتقيقها.

تحذير من إدخال البلطي النيلي المعّدل 
الى مياه المنطقة العربية

م�سهد من الفيلم على التلفزيون الأو�سترالي

البلطي النيلي

شجرة لكل مولود بغدادي
اإه��داء  تت�صمن  م��ب��ادرة  بغداد  اأم��ان��ة  اأطلقت 

العائالت البغدادية التي ترزق مبواليد جدد �صتوًل 

اأو يف  لأ�صجار معّمرة، لزرعها يف حدائق منازلها 

بعمر  مقرتنة  تكون  كي  العامة  احلدائق  اإح��دى 

الطفل الوليد.

اإىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإط��الق  من  الأم��ان��ة  وتهدف 

املنزلية  حدائقهم  زراعة  على  املواطنني  ت�صجيع 

رقعة  وتو�صيع  بها،  والعناية  العامة  واحلدائق 

جهود  ودع��م  العا�صمة،  يف  اخل�صراء  امل�صاحة 

وارتفاع  الرتابية  والعوا�صف  الت�صحر  مكافحة 

درجات احلرارة.

سياسة أردنية لتغير المناخ
التغر  »�صيا�صة  الأردنية  البيئة  وزارة  اأطلقت 

مع  بالتعاون   »2020  �  2013 ل���الأردن  املناخي 

الوطني  واملركز  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج 

الر�صد  عملية  على  تركز  وهي  الطاقة.  لبحوث 

والإبالغ والتحقق من التقدم يف �صيا�صات التكيف 

وتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة، وتعترب الأوىل 

من نوعها يف منطقة ال�صرق الأو�صط، واخلام�صة 

على م�صتوى العامل.

ال��وق��ود  ح��رق  ع��ن  الناجتة  ال��غ��ازات  وت�صكل 

من  املئة  يف   80 نحو  الطاقة  لإنتاج  امل�صتخدم 

جممل النبعاثات يف الأردن، بح�صب مدير املركز 

الوطني لبحوث الطاقة وليد �صاهني.

غاز حيوي للفلسطينيين من روث حيواناتهم
يف  تعي�س  التي  املهم�صة  الأ�صر  بع�س  تقوم 

ال�صفة  يف  اأريحا  بق�صاء  العوجا   منطقة  يف 

وروث  امل��ن��ازل  خملفات  بتحويل  الغربية 

حتى  اأو  والتدفئة  للطبخ  وقود  اإىل  احليوانات 

لتوليد الكهرباء. وذلك بعد ت�صميم وت�صنيع 

اأيدي  على  املخلفات  من  الغاز  لإنتاج  وحدات 

يف  الربية  احلياة  حماية  جمعية  من  خرباء 

فل�صطني.

حيوي  غاز  اإىل  الع�صوية  املخلفات  وحُت��ول 

بعد  فيه،  تتحلل  خ��زان  داخ��ل  )بيوغاز( 

ومير  الناجت  الغاز  يجمع  ثم  اإليها،  املاء  اإ�صافة 

يف اأنابيب اإىل املواقد.  ول تزيد كلفة اخلزان 

الأمم  برنامج  من  بتمويل  دولر،   500 على 

ا�صتخدام  تو�صيع  بداأ  وقد  الإمنائي.  املتحدة 

ال�صرائيلي  الت�صييق  ظل  يف  التقنية  هذه 

على م�صتوردات الوقود.

غّواصون في جبال اليمن!
اأعلنت ال�صلطات اليمنية عن ن�صر فريق من الغوا�صني للعمل يف ال�صاحية اجلنوبية للعا�صمة �صنعاء، 

تركا  عرو�صان  بينهم  من  املا�صية،  الأ�صهر  خالل  اأ�صخا�س  عدة  فيه  غرق  الذي  كمران«  »�صد  يقع  حيث 

ل�صرد  د�صمة  مادة  فيها  غرقا  التي  البحرة  وباتت  املاء.  يف  احتفالهما  حلظة  ي�صور  اخلليوي  هاتفهما 

باجلن  م�صكونة  البحرة  اأن  تزعم  وهي  املنطقة،  �صكان  بني  تنت�صر  التي  اخلرافية  واحلكايات  الأ�صاطر 

واأن ثعبانًا �صخمًا يبتلع من ينزل فيها.

ويلقى ع�صرات اليمنيني حتفهم �صنويًا يف حوادث غرق، خ�صو�صًا يف املنا�صبات. ويق�صد �صكان املناطق 

اجلبلية بحرات ال�صدود والربك ال�صغرة ملمار�صة هواية ال�صباحة بعيدًا من عيون النا�س.

�سنع خزانات البيوغاز في ال�سفة
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البيئة في شهر

طائرة »سوالر إمبالس« الشمسية
بدأت رحلتها عبر الواليات المتحدة

ال�صم�صية،  بالطاقة  العاملة  اإمبال�س«  »�صولر  الختبارية  الطائرة  انطلقت 

الأجواء  خاللها  وجتوب  فرن�صي�صكو  �صان  من  تبداأ  رحلة  يف  املا�صي،  ال�صهر 

الأمركية من الغرب اإىل ال�صرق و�صوًل اإىل نيويورك. 

ت�صتمد »�صولر اإمبال�س« طاقتها من 12 األف خلية �صم�صية على اجلناحني، 

الكهربائية  ال�صيارة  ت�صتعمله  ما  تعادل  تخزين  بقدرة  بطاريات  ت�صحن 

ومتو�صط  مرت،   8500 اإىل  تبلغه  الذي  الأق�صى  الرتفاع  وي�صل  »تي�صال«. 

�صرعتها 69 كيلومرتًا يف ال�صاعة فقط.

واأندريه  بيكار  برتران  ال�صوي�صريان  الطياران  امل�صروع  موؤ�ص�صا  ويعتزم 

بور�صربغ  القيام بجولة حول العامل �صنة 2015 على منت طراز حمدث من هذه 

 2012 )يونيو(  حزيران  يف  قارتني  بني  لها  رحلة  باأول  قامت  التي  الطائرة، 

عندما طارت بني اإ�صبانيا واملغرب. 

ال�صورة: »�صولر اإمبال�س« فوق ج�صر غولدن غايت يف �صان فرن�صي�صكو.

مستوى CO2 األعلى 
منذ 3 ماليين عام

الأر�س  نظم  اأبحاث  حمطة  �صجلت 

على بركان مونا  لوا يف هاواي، التابع 

يوميًا  معدًل  الأمركية،  للحكومة 

الكربون  اأوك�صيد  ثاين  لرتكيزات 

املليون.  يف  جزء   400 هو  اجلو  يف 

هذه  فاإن  العلماء،  تقديرات  وبح�صب 

الن�صبة مل ت�صجل منذ 3 ماليني عام، 

احل��رارة  درج��ات  معدل  ك��ان  حني 

يف  جليد  هناك  يكن  ومل  كثرًا  اأعلى 

املياه  القطب ال�صمايل وكان م�صتوى 

اأعلى رمبا بع�صرات الأمتار. وتقي�س 

املحطة م�صتويات CO2 منذ 1958.

سيارات أجرة كهربائية 
في هونغ كونغ

الأج��رة  �صيارات  رابطة  ا�صتاأجرت 

يف  ال�صغرة  العام  النقل  وحافالت 

 45 ي�صم  اأوليًا  ا�صطوًل  كونغ  هونغ 

مقابل  يف  كهربائية،   BYD �صيارة 

�صهريًا.  الواحدة  لل�صيارة  دولر  األف 

ويبلغ ثمن ال�صيارة 58 الف دولر.

الأجرة  �صيارات  عدد  زيادة  ويتوقع 

عوادمها  ت�صدر  ل  التي  الكهربائية 

غ�صون  يف   5000 اإىل  انبعاثات  اأي 

رئي�صية  خطوة  يف  �صنوات،  ثالث 

مدينة  يف  الهواء  تلوث  لتخفي�س 

هونغ كونغ.
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د�صنت  كولومبيا،  يف  النب«  »طريق  غرار  على 

لهذه  ت��رّوج  وب��داأت  الكينوا«  »طريق  بوليفيا 

يف  يزرعونها  الإنكا  كان  التي  الذهبية«  »احلبة 

جبال الأنديز. الطريق املمتدة 1500 كيلومرت، من 

دروب متعرجة وممّرات قدمية و�صهول �صا�صعة، 

يف  وبوتو�صي  واأورورو  لباز  مقاطعات  عرب  متر 

هذه  اإنتاج  يرتكز  وفيها  الأنديز.  جبال 

ت�صمح،  ال��ت��ي  احل��ب��وب 

احلكومة  توؤكد  ما  على 

ب��اإخ��راج  البوليفية، 

ال�صكان  جم��م��وع��ات 

الريفية يف هذه املنطقة 

من الفقر.

للكينوا،  الرئي�صي  وامل�صدر  املنتج  بوليفيا  وتعترب 

العاملية.  ال�صوق  من  املئة  يف   70 على  ب�صيطرتها 

العاملية  الكينوا  »�صنة  املتحدة  الأمم  اأعلنت  وقد 

من  متكنت  التي  الأنديز  ل�صعوب  تكرميًا   ،»2013

�صبعة  منذ  يزرع  الذي  الغذاء  هذا  على  املحافظة 

اآلف �صنة.

النباتي  الغذاء  هو  الكينوا  اأن  خرباء  ويفيد 

على  ي��ح��ت��وي  ال���ذي  ال��وح��ي��د 

الأح���م���ا����س الأم��ي��ن��ي��ة 

وقيمته  الأ���ص��ا���ص��ي��ة، 

الغذائية اأهم من البي�س 

واحل���ل���ي���ب ومي��ك��ن 

مقارنتها باللحوم.

األمير تشارلز يغلق متجره
لبيع الخضار والفاكهة

ال��ع��ه��د  ويل  ق�����رر 

ال��ربي��ط��اين الأم���ر 

ت�������ص���ارل���ز اإغ�����الق 

املنتجات  لبيع  متجره 

ب�صبب  ال��ع�����ص��وي��ة 

الأرباح وارتفاع  تراجع 

 2005 عام  املتجر  افتتح  وكان  الإنتاج.  تكاليف 

تنتجها  التي  الع�صوية  والفاكهة  اخل�صار  لبيع 

مقاطعة  يف  هايغروف  الريفي  ق�صره  مزرعة 

مزرعته  من  اللحم  جانب  اإىل  غلو�صرت�صاير، 

لرتبية الأبقار.

حذار الفضالت البشرية
في مياه المسابح

ال�صيطرة  اأعدتها »مراكز  تدفع خال�صة درا�صات 

على الأمرا�س« يف الوليات املتحدة اإىل التفكر 

اأظهرت  فقد  الأحوا�س.  يف  ال�صباحة  قبل  مليًا 

الوليات  اأنحاء  يف  م�صبحًا   161 من  عينات 

التي  كويل«،  »اإي  ببكتريا  املياه  تلوث  املتحدة 

تعترب »الف�صالت الب�صرية« م�صدرها الرئي�صي.

قبيل  ال�صتحمام  على  العلماء  يح�س  لذلك 

التوجه اىل حمام ال�صباحة. وبح�صب تقديراتهم، 

من  غرام   0.14 مقداره  مبا  م�صتخدم  كل  ي�صاهم 

وهذا  امل�صبح،  مياه  يف  الب�صرية«  »الف�صالت 

او  العر�صية«  »احلوادث  يت�صمن  ل  املقدار 

ا�صابات الإ�صهال، ح�صبما اأوردت جملة »تامي«.

عدم  منها  تو�صيات،  عدة  الدرا�صة  وا�صعو  وقدم 

الذهاب اىل امل�صبح اإذا كان املرء م�صابًا بالإ�صهال، 

تغير  اأو  املرحا�س  ا�صتخدام  عند  اليدين  وغ�صل 

حفا�صات الأطفال، وتفادي ابتالع مياه امل�صبح.

اأن  ك�صفت  �صابقة  كثرة  اأبحاثًا  اأن  اإىل  ي�صار 

عن  يتوانون  ل  امل�صابح  م�صتخدمي  من  العديد 

التبول فيها.

دول وسط أفريقيا
فقدت ثلثي فيلتها

غابات  يف  الفيلة  عدد  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت 

املئة  يف   62 بن�صبة  تراجع  الو�صطى  اأفريقيا  دول 

ال�صيد  نتيجة  الأخرة،  الع�صر  ال�صنوات  خالل 

على  للح�صول  النطاق  الوا�صع  ال�صرعي  غر 

العاج.  وقال غول كارون، امل�صووؤل يف ال�صندوق 

العاملي ل�صون الطبيعة يف منطقة و�صط اأفريقيا: 

»الو�صع تغر يف �صكل كبر. مل نعد نتحدث عن 

�صيد  عن  بل  حمرتف،  وغر  قانوين  غر  �صيد 

اإجرامية  ع�صابات  تنظمه  �صناعي  قانوين  غر 

بال�صالح  مدججة  الوطنية  للحدود  عابرة 

ومنظمة جيدًا«.

قررت منظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة 

نطاق  على  احل�صرات  تربية  ت�صجيع  )ف��او( 

للبيئة،  ومراعية  مربحة  وبطريقة  وا�صع 

النامية.  البلدان  يف  اجلوع  مكافحة  بهدف 

بالربوتني  »غنية  احل�صرات  اأن  واأو�صحت 

وتكاثر  من��و  مب��ع��دلت  وتتمتع  وامل��ع��ادن 

طوال  البيئة  يف  ب�صيط  تاأثر  ولها  مرتفعة 

فرتة حياتها«.

اإط��الق  مبنا�صبة  للمنظمة،  تقرير  واأ���ص��ار 

احل�صرات،  تربية  لت�صجيع  خم�ص�س  برنامج 

اإىل اأن احل�صرات فعالة جدًا يف حتويل الغذاء 

الطعام  من  كيلوغرامني  فكل  »حلم«.  اإىل 

فيما  احل�صرات،  من  كيلوغرامًا  ينتجان 

تتطلب الأبقار ثمانية كيلوغرامات من العلف 

لإنتاج كيلوغرام واحد من اللحم.

على  رائجة  غر  احل�صرات  اأطباق  تكن  ولئن 

بليوين  نحو  ف��اإن  الغربية،  البلدان  موائد 

واأفريقيا  اآ�صيا  بلدان  يف  ياأكلونها  �صخ�س 

واأمركا الالتينية. 

من  معروف  ن��وع  مليون  نحو  اأ�صل  وم��ن 

نوع،   1900 نحو  النا�س  ياأكل  احل�صرات، 

واخلناف�س  واجل��ن��ادب  اجل���راد  خ�صو�صًا 

والدبابر  والنحل  الفرا�س(  )يرق  والي�صاريع 

وال�صرا�صر والنمل.

»فاو« تنصح بأكل الحشرات

تدشين طريق الكينوا في بوليفيا

ح�سرات وق�سريات للبيع في �سوق كورية
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300 مليون طن من طعامنا في النفايات كل سنة

قلّص بصمتك الغذائية
فكّر... كُلْ... وفّر...

موضوع الغالف
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ثلث اإلنتاج العالمي من الغذاء يضيع تلفاً أو 

إهداراً، وهو يكفي إلطعام جياع العالم. وتقدر 

الخسارة بمئتي بليون دوالر سنوياً في البلدان 

الصناعية، في ما عدا خسارة المياه والطاقة 

والمواد واأليدي العاملة وغيرها من مستلزمات 

إنتاج الغذاء وتوزيعه. تقليص » البصمة الغذائية« 

هو شعار يوم البيئة العالمي لهذه السنة

يتم  اإهدار نحو 30 يف املئة 

من حم�صول احلبوب العاملي، 

و40 اإىل 50 يف املئة من 

حما�صيل الفواكه واخل�صر 

واجلذور، و20 يف املئة من 

البذور الزيتية واللحوم 

والألبان والبي�ض، 

و30 يف املئة من الأ�صماك

ابحثوا يف اأكيا�س نفاياتكم اليومية، جتدوا اأن جزءًا 

كبريًا منها ف�ضالت طعام، بينها ما هو تالف ومنها 

ما زال �ضاحلًا لالأكل.

اأو يرمى، ومعظمه  ثلث الطعام الذي ينتجه العامل يتلف 

يف  وامل�ضتهلكون  التجار  يرمي  حيث  ال�ضناعية  البلدان  يف 

الب�ضري. هذا ما ك�ضفته  اأطعمة �ضاحلة لال�ضتهالك  القمامة 

درا�ضة علمية حديثة ملنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم 

�ضنويًا  تهدر  التي  الطعام  كمية  اأن  اأظهرت  للبيئة،  املتحدة 

قيمتها  يف  تعادل  طن،  مليون   300 نحو  تبلغ  العامل  حول 

 2.3 نحو  البالغ  العاملي  احلبوب  حم�ضول  ن�ضف  الغذائية 

بليون طن �ضنويًا. وح�ضة البلدان الغنية من هذه »النفايات« 

222 مليون طن، ما يقارب جممل الإنتاج الغذائي يف اأفريقيا 

لإطعام  تكفي  وهي  طن.  مليون   230 البالغ  ال�ضحراء  جنوب 

نحو 900 مليون �ضخ�س جائع يف العامل.

حم�ضول  من  املئة  يف   30 نحو  اإهدار  اإىل  الدرا�ضة  وت�ضري 

الفواكه  حما�ضيل  من  املئة  يف   50 اإىل  و40  العاملي،  احلبوب 

واللحوم  الزيتية  البذور  من  املئة  يف  و20  واجلذور،  واخل�ضر 

والألبان والبي�س، و30 يف املئة من الأ�ضماك.

يف عامل يربو عدد �ضكانه على �ضبعة باليني ن�ضمة، ويقدر 

ل   ،2050 �ضنة  بحلول  باليني  ت�ضعة  من  اأكرث  اىل  ازديادهم 

فهو  اأخالقيًا.  ول  بيئيًا  ول  اقت�ضاديًا  ل  الطعام،  لهدر  مربر 

والأيدي  والأ�ضمدة  واملياه  والأر�س  والطاقة  املال  هدر  يعني 

العاملة الالزمة لإنتاج الغذاء وتوزيعه.

دولر  بليون   200 نحو  الطعام  هدر  من  اخل�ضارة  وتبلغ 

اأي�ضًا،  بيئية  خ�ضارة  لكنها  ال�ضناعية.  البلدان  يف  �ضنويًا 

�ضياع  يعني  ما  املياه،  من  املئة  يف   75 نحو  ت�ضتهلك  فالزراعة 
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البقر  حلم  من  كيلوغرام  كل  اأن  واعلم  املتناق�س.  املورد  هذا 

ورمي  املياه.  من  ليرت  األف   15 نحو  ا�ضتهلك  مائدتك  على 

ن�ضف �ضطرية همربغر يوازي رمي كمية املياه التي ت�ضتهلك 

يف ال�ضتحمام حتت الد�س ملدة �ضاعة كاملة. وين�ضحب الهدر 

اأي�ضًا على ا�ضتخدام مزيد من املواد الكيميائية مثل الأ�ضمدة 

واملبيدات، ومزيد من الوقود للنقل.

املطامر  اىل  تذهب  التي  ال�ضخمة  الطعام  كمية  وت�ضكل 

املتعفن يطلق  العاملي، فالطعام  م�ضاهمة كبرية يف الحرتار 

مرة   23 فعالية  واأكرث  الدفيئة  غازات  من  وهو  امليثان،  غاز 

احلراري.  لالحتبا�س  كم�ضبب  الكربون  اأوك�ضيد  ثاين  من 

من  املئة  يف   30 من  اأكرث  يف  العاملي  الزراعة  قطاع  وي�ضاهم 

انبعاثات غازات الدفيئة.

بصمتنا الغذائية
يف البلدان النامية، يحدث معظم الهدر يف مراحل مبكرة من 

واإدارية  مالية  قيود  اإىل  يعزى  اأن  وميكن  الغذائية،  ال�ضل�ضلة 

التربيد.  ومرافق  التخزين  ويف  احل�ضاد  تقنيات  يف  وفنية 

من  المدادات،  �ضل�ضلة  تقوية  طريق  عن  منه  احلد  وميكن 

والنقل  التحتية  البنية  يف  وال�ضتثمار  املزارعني  دعم  خالل 

وتو�ضيع ال�ضناعة الغذائية و�ضناعة التو�ضيب.

وتلعب قيود التجارة العاملية دورًا كبريًا 

النامية،  البلدان  حما�ضيل  خ�ضارة  يف 

لعدم  منها  كبرية  كميات  ُترف�س  التي 

ال�ضكل.  اأو  اللون  موا�ضفات  تلبيتها 

ويف كثري من البلدان الأفريقيـة، تقدر 

مراحل  يف  الغذائية  احلبوب  خ�ضائر 

من  املئة  يف   25 بنحو  احل�ضاد  بعد  ما 

جممل املح�ضول.

الدخل  ذات  البلدان  يف  اأما 

الطعام  فيهدر  واملرتفع،  املتو�ضط 

من  لحقة  مراحل  يف  غالبًا 

�ضلوك  ويوؤدي  المدادات.  �ضل�ضلة 

امل�ضتهلكني دورًا كبريًا  يف البلدان 

الدرا�ضة  حددت  وقد  ال�ضناعية. 

جهات  بني  التعاون  يف  نق�ضًا 

الغذائية،  ال�ضل�ضلة  يف  موؤثرة 

بني  اتفاقات  باإبرام  ون�ضحت 

لزيادة  وامل�ضرتين  املزارعني 

رفع  اأن  كما  التعاون.  م�ضتوى 

والتجار  ال�ضناعات  لدى  الوعي 

اعتماد  عن  ف�ضاًل  وامل�ضتهلكني، 

الذي  الطعام  حلفظ  مفيدة  و�ضائل 

مهمة  اجراءات  هي  حاليًا،  ُيرمى 

لتخفي�س مقدار اخل�ضائر والهدر.

يرمى  مثاًل،  املتحدة  الوليات  يف 

الطعام.  كل  من  املئة  يف   30 معدله  ما 

الأكرب  املكون  هي  الع�ضوية  والنفايات 

للنفايات يف املطامر الأمريكية، التي تعترب 

وتهدر  امليثان.  لنبعاثات  الأكرب  امل�ضدر 

من  طن  مليون   6.7 نحو  بريطانيا  يف  الأ�ضر 

مليون  الـ21.7  ثلث  نحو  اأي  �ضنة،  كل  الطعام 

طن التي ت�ضرتيها، وهذا يعني اأن 32 يف املئة من 

اأن  ويقدر  يوؤكل.  ل  �ضنويًا  ُي�ضرتى  الذي  الطعام  كل 

متت  لو  اخل�ضارة  هذه  من  املئة  يف   60 تفادي  الإمكان  يف 

اإدارة املواد الغذائية ب�ضكل اأف�ضل.

ب�ضكل  لالأر�س  التجديدية  القدرة  العامل  �ضكان  يتجاوز 

موضوع الغالف

أحّب بقايا طعامك

من كل األطعمة املزروعة 
واملصنَّعة يف الواليات 

املتحدة تذهب إلى النفايات، 
ما يعني خسارة تصل إلى 

165 بليون دوالر سنويًا، علمًا 
أن 10% من السكان يعتبرون 

»غير آمنين غذائيًا«

الصناعة
%2

مطاعم الوجبات
 السريعة

%13

مطاعم
 الوجبات الكاملة

%20

املؤسسات
%10

مصادر نفايات األطعمة
يف الواليات املتحدة

املتاجر
%11 املنازل

%44

%40 - %20

)NRDC( امل�صدر:  املجل�س الوطني للدفاع عن  املوارد

برنامج  اأطلقها  الفاي�ضبوك  على  م�ضابقة  عنوان  طعامك«  بقايا  »اأحب 

الأمم املتحدة للبيئة، داعيًا »مواطني العامل« اإىل تقدمي و�ضفات لتح�ضري 

اأطعمة من بقايا الثالجة. وذلك يف منا�ضبة يوم البيئة العاملي يف 5 حزيران 

اخف�س  وّفر،  ُكل،  »فكر،  �ضعار  ال�ضنة  هذه  يحمل  الذي   ،2013 )يونيو( 

ب�ضمتك الغذائية«.

و�ضفات  على  لالطالع  بامل�ضابقة  اخلا�ضة  ال�ضفحة  دخول  وميكن 

اخل�ضار  اأخرجوا  العامل،  اأنحاء  من  م�ضاركون  رها  ح�ضَّ لأطباق  و�ضور 

بها  وابتكروا  البال�ضتيكية،  العلب  واأفرغوا  الثالجة،  اأ�ضفل  من  الذاوية 

www.facebook.com/GreenUp.UNEP  .اأطعمة لذيذة ومغذية
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يف  مما  اأكرث  موارد  حاليًا  وي�ضتهلكون  ينتجون  لأنهم  كبري، 

ولذلك  بكثري،  الفعلية  حاجتهم  من  اأكرث  م�ضى،  وقت  اأي 

يوّلدون كميات هائلة من النفايات.

تعد  مل  التي  البيئة،  على  ب�ضدة  ال�ضكاين  النمو  وي�ضغط 

طريقة  اأن  كما  قبل.  من  كانت  كما  وافرة  الطبيعية  مواردها 

من  امل�ضوؤول  غري  وتخل�ضنا  املتجددة  غري  للموارد  ا�ضتهالكنا 

نفاياتنا تغري يف نظمنا الإيكولوجية ب�ضكل ي�ضعب اإ�ضالحه 

يف اأحيان كثرية. حتى املوارد املتجددة، مثل املياه والأخ�ضاب 

والأ�ضماك، ُت�ضتنزف �ضريعًا. 

وغري  املتجددة  للموارد  ال�ضخم  ال�ضتهالك  وي�ضاهم 

هم  والفقراء  البيولوجي.  للتنوع  �ضخمة  بخ�ضارة  املتجددة 

على  املبا�ضر  لعتمادهم  نظرًا  التغريات،  بهذه  تاأثرًا  الأكرث 

الأ�ضماك  �ضيد  مثل  رزقهم،  ك�ضب  يف  الطبيعية  املوارد 

ومنتجات الغابات والزراعة على نطاق �ضغري.

مأدبة دولية من محاصيل مرفوضة
حكوميون  وم�ضوؤولون  وزراء  لبى 

وممثلو منظمات عاملية دعوة اإىل ماأدبة 

معدة  اأطباقًا  لياأكلوا  نريوبي،  يف  ع�ضاء 

من خ�ضر وفواكه اأنتجتها املزارع الكينية 

بحجة  الأوروبية  الأ�ضواق  ورف�ضتها 

ال�ضكلية.  املوا�ضفات  ا�ضتيفائها  عدم 

وقد جمعت املاأدبة نحو 500 مندوب من 

الوزاري  البيئي  املنتدى  يف  امل�ضاركني 

الكينية  العا�ضمة  يف  عقد  الذي  العاملي 

يف �ضباط )فرباير( املا�ضي.

واخل�ضر  الفواكه  ترف�س  ما  وغالبًا 

اأو  اللون  مثل  جمالية  لأ�ضباب  اأوروبيًا 

املثال،  �ضبيل  على  فاللوبياء،  ال�ضكل. 

متامًا،  ال�ضحيح  بالطول  تكون  اأن  يجب 

املاألوف  على  طولها  يزيد  التي  تلك  اأما 

علفًا  تقدميها  اإىل  املزارعون  في�ضطر 

الطلبات  تلغى  ما  وكثريًا  للموا�ضي. 

وتف�ضد  املح�ضول.  جني  بعد  الأوروبية 

ُتطعم  اأو  املرفو�ضة،  الزراعية  املنتجات 

اأكرث  ينتجون  املزارعني  لأن  للموا�ضي، 

مما ت�ضتطيع الأ�ضواق املحلية ا�ضتيعابه.

الربيطاين  املاأدبة  منظم  وقال 

تري�ضتان �ضتيوارت، وهو موؤ�ض�س حملة 

ي�ضنفون  املزارعني  اإن   ،»5000 »اإطعام 

باأنها  اأوروبا  يف  ال�ضوبرماركت  متاجر 

اأ�ضواأ الزبائن يف اخلارج. واأ�ضاف: »هذه 

الهدر  من  ب�ضيطًا  جزءًا  تظهر  الوليمة 

ال�ضخم الذي ل مربر له، حتى يف بلدان 

من  املاليني  يعاين  حيث  كينيا،  مثل 

»ب�ضعة«  وفواكه  خ�ضر  هدر  اإن  اجلوع. 

اإنتاجنا  نظم  يف  متاأ�ضل  لالأكل  �ضاحلة 

وا�ضتهالكنا«.

مندوبون حكوميون

يف �صيافة

تري�صتان �صتيوارت

يف كثري من البلدان الأفريقية، تقدر خ�صائر 

احلبوب الغذائية يف مراحل ما بعد احل�صاد

بنحو 25 يف املئة من جممل املح�صول

ممار�ضة  علينا  لزامًا  و�ضار  اخلطر،  حّد  الآن  بلغنا  لقد 

ال�ضتهالك امل�ضتدام الذي يقوم على مبداأ »اإفعل اأكرث واأف�ضل 

واإنتاج  املوارد  ا�ضتهالك  تقلي�س  خالل  من  اأقل«،  بكمية 

تعزيز  مع  والتلوث،  البيئي  التدهور  وتخفيف  النفايات، 

نوعية احلياة للجميع.

الدولية  التجارة  اأنظمة  وحت�ضني  احلكومي  التخطيط 

عامالن رئي�ضيان يف التقليل من هدر املواد الغذائية. لكن 

املوؤ�ض�ضات  لإ�ضراك  حا�ضم  اأمر  املو�ضوع  هذا  اإىل  التوعية 

الأ�ضبوعيـة  للوجبـات  التخطيط  خالل  فمن  والأفراد. 

مثاًل،  حت�ضريها،  واإعادة  الطعام  بقايا  حلفظ  طرق  وتعلم 

املال  وتوفري  املهدرة  الأطعمة  تقليل  املنازل  لربات  ميكن 

الذي تنفقه العائلة على الغذاء. 

واإذا حر�ضنا على تقلي�س »ب�ضمتنا الغذائية«، ف�ضوف 

■ ن�ضتطيع اأي�ضًا تخفي�س اأثر الب�ضرية على كوكبنا. 
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ممكنة  غري  »التنمية  اأن  هي  ب�ضيطة  حقيقة  ثمة 

بال  ممكنة  غري  امل�ضتدامة  والتنمية  طاقة،  بال 

اأن امل�ضار احلايل  طاقة م�ضتدامة«. وهناك اجماع وا�ضع على 

النواحي  من  م�ضتدامًا  لي�س  العامل  يف  الطاقوية  للتنمية 

القت�ضادية والبيئية والجتماعية.

اللجنة  اأ�ضدرت   ،1987 عام  �ضنة،  وع�ضرين  �ضت  قبل 

تقرير  برونتالند،  بلجنة  املعروفة  والتنمية،  للبيئة  العاملية 

»م�ضتقبلنا امل�ضرتك«. قدم التقرير مفهوم التنمية امل�ضتدامة 

يدمروا  اأن  دون  من  رزقهم  النا�س  يك�ضب  اأن  تقت�ضي  التي 

لتلبية  ال�ضرورية  الإيكولوجية  والنظم  الطبيعية  املوارد 

احتياجاتهم واحتياجات الأجيال القادمة.

اليوم، على رغم بع�س التقدم، ما زالت التنمية امل�ضتدامة 

عملية  حقيقة  ت�ضبح  مل  لكنها  عمومًا،  عليه  متفقًا  مفهومًا 

وت�ضتمر  الطاقة.   قطاع  يف  خ�ضو�ضًا  الأر�س،  على  يومية 

جلنة  منها  حذرت  التي  امل�ضتدامة  غري  الجتاهات  معظم 

احلالت.  بع�س  يف  تت�ضارع  هي  بل   ،1987 عام  بورنتالند 

على �ضبيل املثال، اأ�ضبح الطلب ال�ضنوي للب�ضرية على املوارد 

واأ�ضبحت  الوقت،  ذلك  يف  كان  ما  �ضعفي  نحو  الطبيعية 

انبعاثات ثاين اأوك�ضيد الكربون اأعلى 40 يف املئة.

 9 نحو  اىل  باليني   7 من  العامل  �ضكان  عدد  ارتفاع  ومع 

باليني بحلول �ضنة 2040، ومع توقع ازدياد عدد امل�ضتهلكني 

ال�ضنوات  خالل  باليني   3 مبقدار  الو�ضطى  الطبقة  من 

ب�ضكل  املوارد  على  الطلب  يرتفع  �ضوف  املقبلة،  الع�ضرين 

كبري. وبحلول �ضنة 2030، �ضوف يحتاج العامل اىل طعام اأكرث 

اأكرث 30  املئة ومياه  35 يف  اأكرث  املئة على الأقل وطاقة  50 يف 

جديدة  قيودًا  البيئية  املحدوديات  تفر�س  حني  يف  املئة،  يف 

على الإمدادات.

اأكرث  وا�ضتهالكها،  امل�ضتدامة  غري  الطاقة  اإنتاج  وي�ضاهم 

غازات  وتراكم  البيئة  تدهور  يف  اآخر،  ب�ضري  ن�ضاط  اأي  من 

الدفيئة يف الغالف اجلوي.

كمية  امل�ضتقبل  يف  الطاقوية  التنمية  حتدد  و�ضوف 

انبعاثات ثاين اأوك�ضيد الكربون و�ضرعة ارتفاع م�ضتوياته يف 

كومباين«  اأند  »ماكينزي  �ضركة  وبح�ضب  اجلوي.  الغالف 

املئة  يف   70 من  اأكرث  بناء  بعد  يبداأ  مل  العاملية،  ال�ضت�ضارية 

�ضنة  بحلول  العامل  يف  املطلوبة  الطاقوية  التحتية  البنية  من 

2030، و�ضيكون معظمها يف بلدان نامية.

16% من كهرباء العالم متجددة
يف  الطاقة  نظم  ا�ضتدامة  ب�ضاأن  اليوم  تتخذ  التي  القرارات 

تخفي�س  على  قدرتنا  يف  بعيد  حد  اىل  توؤثر  �ضوف  امل�ضتقبل 

تغري  اآثار  وتخفيف  ال�ضحية  الأو�ضاع  وحت�ضني  الهواء  تلوث 

املناخ خالل العقود الثالثة اأو الأربعة املقبلة. يف العام 2009، 

�ضكل الوقود الأحفوري 81 يف املئة من اإجمايل الطاقة الأولية 

العاملية، ومتثل انبعاثات ثاين اأوك�ضيد الكربون الناجمة عن 

النبعاثات  من  املئة  يف   65 نحو  وا�ضتهالكها  الطاقة  اإنتاج 

العاملية.

حتقيق  اأن   )IEA( الدولية  الطاقة  وكالة  اأفادت  وقد 

مطلوبة  اأنها  العلمـاء  يحت�ضب  التي  الكربونية  التخفي�ضات 

الكهرباء  من  املئة  يف   28 توليد  يقت�ضي   2020 �ضنة  بحلول 

بحلول  املئة  يف   47 اإىل  و�ضوًل  متجددة،  م�ضادر  من  العاملية 

يف   16 نحو  املتجددة  الطاقات  فت�ضكل  اليوم  اأما   .2035 �ضنة 

املئة من الإمـدادات الكهربائية العامليـة.

وبح�ضب »تقرير الو�ضع العاملي للطاقات املتجددة 2012« 

احلادي  للقرن  املتجددة  الطاقة  �ضيا�ضة  �ضبكة  عن  ال�ضادر 

الأخرية  ال�ضت  ال�ضنوات  �ضهدت   ،)REN 21( والع�ضرين 

اأنحاء  يف  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيات  تطور  يف  كبريًا  منوًا 

وازدادت  العاملي.  الركود  فرتة  اأثناء  ذلك  يف  مبا  العامل، 

ا�ضتثمارات الطاقة بن�ضبة عالية بلغت 630 يف املئة بني عامي 

العاملي،  القت�ضاد  تعرث  رغم   ،2011 العام  ويف  و2010.   2004

وعلى  دولر.  بليون   257 املتجددة  الطاقة  يف  ال�ضتثمار  بلغ 

الطاقة  قدرة  يف  ال�ضايف  ال�ضتثمار  جتاوز  عاملي،  م�ضتوى 

 40 بنحو  الأحفوري  الوقود  طاقة  يف  ال�ضتثمار  املتجددة 

الأقوى،  النمو  ال�ضم�ضية  الطاقة  قطاع  و�ضهد  دولر.  بليون 

�ضعر  وهبط  حكومي.  ودعم  الأ�ضعار  بانخفا�س  معـززًا 

الوحـدات الفوتوفولطيـة )PV( بنحو 50 يف املئة خالل العام 

2011، وهو الآن اأدنى 75 يف املئة مما كـان قبل اأربع �ضنوات.

نائب  الع�ضري  حممد  الدكتور 

املنتدى  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

وهو  والتنمية،  للبيئة  العربي 

الطاقة  �ضيا�ضات  �ضبكة  رئي�س 

املتجددة للقرن احلادي والع�ضرين  

يف  اأعلى  وزميل   )REN 21(

والرئي�س  املتحدة  الأمم  موؤ�ض�ضة 

البيئة  ملرفق  ال�ضابق  التنفيذي 

.)GEF( العاملي

بقلم محمد العشري

رأي

طاقات متجددة
لمركز عربي

متقدم عالمياً
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وما زالت طاقة الرياح يف طليعة امل�ضادر املتجددة بن�ضبة 

وبات  جديد،  قيا�ضي  رقم  اإىل   2011 عام  ارتفعت  التي  منوها 

ي�ضتغلها اأكرث من 80 بلدًا.

وهناك تطور لفت على النطاق العاملي، هو تغري النت�ضار 

اجلغرايف للطاقة املتجددة، التي مل يعد تبّني تكنولوجياتها 

مقت�ضرًا على العامل املتقدم. فاأكرث من ن�ضف القدرة احلالية 

اآ�ضيا.  يف  خ�ضو�ضًا  النامي،  العامل  يف  هو  املتجددة  للطاقة 

الأ�ضواق،  لنمو  موؤ�ضرات  عدة  يف  ال�ضدارة  ال�ضني  وحتتل 

يف   15 اىل  املتجددة  الطاقة  لزيادة  الوطنية  خطتها  بف�ضل 

املئة من جممل ا�ضتهالكها الطاقوي بحلول �ضنة 2020. وهي 

والنظم  الرياح  لتوربينات  الأول  ب  املركِّ  2010 العام  يف  كانت 

وتقوم  املائية.  للطاقة  الأكرب  واملنتج  ال�ضم�ضية،  احلرارية 

النبعاثات  على  حدود  لفر�س  خطط  بو�ضع  اأي�ضًاً  ال�ضني 

وفق  لي�س  وذلك  كربى،  واأقاليم  مدن  �ضبع  يف  ومقاي�ضتها 

التزامات دولية، بل لأنها تريد حتفيز مزيد من ال�ضتثمارات 

والتغريات والتكنولوجية.

قدرة  جممل  يف  عامليًا  اخلام�ضة  املرتبة  الهند  وحتتل 

الطاقات  اعتماد  يف  حاليًا  تتو�ضع  وهي  احلالية،  الرياح  طاقة 

والوحدات  )بيوغاز(  احليوي  الغاز  مثل  الريفية،  املتجددة 

الفوتوفولطية ال�ضم�ضية. وتنتج الربازيل تقريبًا كل الإيثانول 

اأن�ضاأت حمطات جديدة  امل�ضتخرج من ال�ضكر يف العامل، وقد 

ف�ضاًل  احليوية،  والكتلة  والرياح  املياه  بطاقة  الكهرباء  لتوليد 

عن نظم ت�ضخني املياه بالطاقة ال�ضم�ضية.

طاقة للفقراء
حتى الآن، كان منو الطاقة املتجددة مدفوعًا بال�ضيا�ضات اىل 

املتجددة  للطاقات  العاملي  الو�ضع  تقرير  وبح�ضب  كبري.  حد 

�ضيا�ضات  بلدًا   119 من  اأكرث  اعتمد   REN 21 عن  ال�ضادر 

كبري  اأثر  لها  كان  املتجددة،  للطاقة  حمددة  واأهدافًا  حكومية 

منافع  وحتقيق  ال�ضناعات  وتطوير  ال�ضتثمارات  جذب  يف 

اجتماعية وطنيًا وحمليًا.

و�ضول  تعـزيز  يف  هـامًا  دورًا  املتجـددة  الطاقـة  وتوؤدي 

 1.3 من  اأكرث  فهناك  الع�ضرية.  الطاقة  خدمات  اىل  الفقراء 

بليون �ضخ�س ل ت�ضلهم الكهرباء، و2.7 بليون �ضخ�س بال 

و�ضائل طبـخ نظيفة. ويقيم اأكـرث من 95 يف املئة من هوؤلء 

�ضـرق  وجـنوب  الهند  ويف  الأفريقيـة  ال�ضحـراء  جـنوب 

اآ�ضيـا.

 shale( ال�ضخري  الغاز  اأحدث  الأخرية،  ال�ضنوات  خالل 

gas( حتوًل �ضريعًا يف م�ضتقبل الطاقة يف الوليات املتحـدة، 
فالوليات  العامل.  يف  اأخرى  مناطق  اىل  عدواه  تنت�ضر  وقد 

من  اأجزاء  ان  اإذ  املورد،  هذه  ممتلكة  وحدها  لي�ضت  املتحدة 

كندا واملك�ضيك والأرجنتني والربازيل واأوروبا وال�ضني وعدة 

وي�ضاهم  الغاز.  من  كبرية  كميات  فوق  جتثم  اأفريقية  بلدان 

الغاز ال�ضخري الآن بثلث اإمدادات الغاز يف الوليات املتحدة، 

وقد ي�ضل اىل الن�ضف تقريبًا بحلول �ضنة 2035.

وكالة  اأ�ضدرت   ،2012 )نوفمرب(  الثاين  ت�ضرين   12 يف 

 .»2012 العامل  يف  الطاقة  »م�ضتقبل  تقرير  الدولية  الطاقة 

يف  ال�ضعودية  لتجاوز  مهياأة  املتحدة  الوليات  اأن  فيه  وجاء 

اإنتاج النفط بحلول �ضنة 2020، و�ضوف ت�ضبح م�ضّدرًا �ضافيًا 

ذاتيًا  مكتفية  و�ضتكون   ،2020 �ضنة  بحلول  الطبيعي  للغاز 

اأن  اأي�ضًا  الوكالة  واأفادت   .2035 �ضنة  بحلول  تقريبًا  بالطاقة 

الطلب العاملي على الطاقة �ضوف ينمو باأكرث من الثلث بحلول 

�ضنة 2035، واأن ال�ضني والهند وال�ضرق الأو�ضط �ضوف حتقق 

نحو 60 يف املئة من ذلك النمو.

الطاقة  موارد  من  كبرية  وفرة  العربية  املنطقة  لدى 

اأكرث  توليد  على  كو«،  اأند  »بوز  �ضركة  وفق  قادرة،  املتجددة 

يف  الطاقة  على  احلايل  الطلب  جممل  اأ�ضعاف  ثالثة  من 

العامل. ومن الوا�ضح اأن لدى املنطقة فر�ضة ل�ضتغالل الطاقة 

الطاقوي،  واأمنها  القت�ضادي  منوها  دعم  اأجل  من  املتجددة 

ولحتالل موقع هام يف الأ�ضواق الدولية.

عربية  بلدان  عدة  اأظهرت  الأخرية،  ال�ضنوات  خالل 

اعتماد  مع  املتجددة،  الطاقة  انت�ضار  لدعم  متناميًا  اندفاعًا 

هذه  ولتلبية  امل�ضاندة.  وال�ضيا�ضات  الأهداف  من  مزيد 

احلدود  عرب  التعاون  تعزيز  اأي�ضًا  يجب  الطموحة،  الأهداف 

والأجنبيـة  والقليميـة  الوطنيـة  ال�ضتثمـارات  وا�ضتقطاب 

■ يف املنطقة. 

لدى المنطقة العربية وفرة كبيرة من موارد 

الطاقة المتجددة القادرة، وفق شركة »بوز أند كو«، 

على توليد أكثر من ثالثة أضعاف مجمل الطلب الحالي 

على الطاقة في العالم. من الواضح أن لدى المنطقة 

فرصة الستغالل الطاقة المتجددة من أجل دعم نموها 

االقتصادي وأمنها الطاقوي، والحتالل موقع هام في 

األسواق الدولية

حمطة لتوليد الطاقة احلرارية يف مدينة اجلبيل ال�صناعية يف ال�صعودية
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ب�صمان �صمريات اأمام نظام 

الكهرباء ال�صم�صية على 

�صطح منزله يف الفحي�ض

مواطنون يبيعون
الكهرباء الشمسية

لشبكة األردن
خالد الخوجا )عّمان(

بيع  على  قادرًا  �ضمريات  ب�ضمان  املهند�س  اأ�ضبح 

قام  اأن  بعد  للكيلوواط،  قر�ضًا   12 ب�ضعر  الكهرباء 

طبقتني،  من  املكون  منزله  يف  �ضم�ضيًا  لوحًا   16 برتكيب 

تعمل على تزويد جميع الأجهزة الكهربائية واملكيفات وحتى 

ال�ضخان ال�ضم�ضي بالكهرباء.

الق�ضوى  قدرتها  ال�ضافية  ال�ضم�س  اأيام  يف  املرايا  تولد 

فائ�س  وُيرفد  املنزل،  احتياجات  تكفي  كيلوواط  اأربعة  وهي 

الكهرباء اىل ال�ضبكة الوطنية. ويقول �ضمريات، الذي ي�ضكن 

�ضركة  اإن  عّمان،  العا�ضمة  من  القريبة  الفحي�س  مدينة  يف 

الحكومة أطلقت »ثورة« لتركيب الخاليا الشمسية

الكهرباء ركبت »�ضاعة« خا�ضة لر�ضد كمية الكهرباء الداخلة 

العامة.  ال�ضبكة  اإىل  الألواح  من  رة  امل�ضدَّ والكمية  املنزل  اإىل 

وي�ضيف اأن هناك فائ�ضًا كبريًا من الكهرباء املنزلية يخرج اإىل 

ال�ضبكة، خ�ضو�ضًا يف ف�ضل ال�ضيف. ويتم ا�ضتهالك الكهرباء 

من ال�ضبكة العامة اأثناء الليل وعند تراكم الثلوج، لأن النظام 

ال�ضم�ضي ل يعمل بكامل فعاليته يف هذه الأوقات.

والأ�ضالك  القواطع  مع  الألواح  كلفة  اأن  �ضمريات  ويو�ضح 

 1،4 يعادل  الأردين  )الدينار  دينار   5600 بلغت  والرتكيب 

يف  �ضنوات،  خم�س  خالل  �ضدادها  يتوقع  اأمريكي(،  دولر 

حني �ضي�ضتمر النظام يف العمل اأكرث من 25 عامًا ول يحتاج 

اإل اإىل تنظيف الألواح من الغبار. وي�ضري اىل اأن الغاء �ضريبة 
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العّداد الذي ير�صد كمية 

الكهرباء الداخلة اإىل بيت 

�صمريات والكمية امل�صّدرة 

اإىل ال�صبكة العامة

عائلته  حتفيز  يف  �ضاهم  الألواح  هذه  عن  واملبيعات  الدخل 

ثمنها  كان  بعدما  ال�ضم�ضية،  الألواح  تركيب  على  واأقاربه 

�ضابقًا ي�ضل اإىل اأكرث من 10 اآلف دينار، اأي اأن اإلغاء ال�ضريبة 

اقتطع 45 يف املئة من املبلغ الإجمايل.

والنظام اجلديد مل يخف�س قيمة ا�ضتهالك الكهرباء فقط، 

بل بات يدر دخاًل. ففي ال�ضابق، كانت فاتورة الكهرباء ترتاوح 

بني 75 دينارًا و110 دنانري �ضهريًا، فانخف�ضت اىل اأقل من 13 

دينارًا، بالإ�ضافة اإىل فائ�س كهربائي مدفوع الثمن ا�ضتفادت 

منه ال�ضبكة احلكومية.

إعفاءات إضافية
�ضمريات لي�س الوحيد الذي ينتج الكهرباء ال�ضم�ضية ويبيعها 

للحكومة، بل ي�ضاركه يف ذلك 75 مواطنًا وموؤ�ض�ضة. ويقول 

مدير ال�ضبكة الكهربائية والتخطيط ال�ضرتاتيجي يف �ضركة 

ال�ضركة  اإن  عبدالـله  ح�ضن  املهند�س  الأردنية  الكهرباء 

مت  ال�ضم�ضية  الطاقة  وحدات  من  كيلوواط  األف   15 ا�ضتقبلت 

�ضخها اإىل ال�ضبكة الوطنية.

�ضدور  بعد  اإل  الكهرباء  بيع  �ضمريات  اإمكان  يف  يكن  مل 

للعام   13 )رقم  اجلديد  الطاقة  قانون  من  ال�ضاد�ضة  املادة 

2012( الذي يجيز لأي �ضخ�س التقدم بعر�س مبا�ضر للوزارة 

لغايات  موقع  اأي  لتطوير  الوزراء  جمل�س  اإليه  يعهد  ملن  اأو 

العا�ضرة  املادة  ا�ضتغالل م�ضادر الطاقة املتجددة. كما تن�س 

من القانون على اأنه »يجوز لأي �ضخ�س، مبا يف ذلك من�ضاآت 

طاقة  اأنظمة  لديها  التي  وامل�ضاكن  ال�ضغرية  املتجددة  الطاقة 

متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، اأن يبيع الطاقة الكهربائية 

لهم  واملرخ�س  باجلملة  بالتزويد  لهم  للمرخ�س  املولدة 

بالتزويد بالتجزئة«.

�ضركة  �ضاحب  وهو  جميل،  عاكف  املهند�س  يقول 

اإقباًل  هناك  اإن  الكهر�ضم�ضية،  والأنظمة  املعدات  ل�ضترياد 

من مواطنني و�ضركات على امتالك هذه الطاقة املجانية، اإل 

اأن الإعفاء ال�ضريبي ي�ضمل الألواح فقط، بينما جهاز التحكم 

خا�ضعة  زالت  ما  الألواح  وحمالت  الكهربائية  والأ�ضالك 

على  الكلي  العتماد  نظام  يكتمل  »ل  وي�ضيف:  لل�ضريبة. 

لتخزين  بطاريات  تركيب  خالل  من  اإل  ال�ضم�ضية  الطاقة 

وهذا  الغائمة.  الأجواء  وخالل  الليل  اأثناء  فيها  الكهرباء 

يتطلب م�ضاهمة احلكومة يف تخفي�س اأ�ضعارها املرتفعة من 

اأجل تاأمني نظام كهربائي متكامل«.

الدكتور  الأردنية  اجلامعة  يف  الطاقة  مدير  ويو�ضح 

اأحمد ال�ضالمية اأن درا�ضات علمية اأظهرت اأن كمية الإ�ضعاع 

الأردن  يف  الواحد  املربع  املرت  على  ال�ضاقطة  ال�ضم�ضي 

اأن  اأي  ال�ضنة،  يف  نفط  برميل  يعطيه  ما  تعادل  طاقة  تعطي 

نفط  برميل  مليون  طاقة  يعطي  اأن  ميكن  املربع  الكيلومرت 

يوم  يف  ال�ضاقطة  ال�ضم�ضي  الإ�ضعاع  كمية  واأن  ال�ضنة،  يف 

واحد على حمافظة معان ميكن اأن ت�ضد احتياجات العامل من 

الطاقة يف يوم.

»تشميس« المنشآت الحكومية
الألواح  ينتج  الذي  الأردن  يف  الوحيد  هو  فيالدليفا  م�ضنع 

ال�ضم�ضية لتوليد الكهرباء، وي�ضّدر معظم اإنتاجه اإىل اخلارج 

تزيد  التي  والكلفة  املحلية  ال�ضوق  يف  الطلب  �ضعف  ب�ضبب 

على كلفة املنتجات ال�ضينية.

ويبلغ حجم الكهرباء املولدة يف الأردن واملتاحة يف النظام 

الكهربائي نحو 2600 ميغاواط. وت�ضري الأرقام الر�ضمية اىل 

اأن فاتورة الطاقة بلغت 3،6 بليون دينار عام 2011، اأي 18 يف 

املئة من الناجت املحلي الإجمايل، وارتفعت عام 2012 اىل 4،7 

الناجمة  الإ�ضافية  الكلفة  اأن  احلكومة  وقدرت  دينار.  بليون 

عن ا�ضتخدام الوقود الثقيل يف اإنتاج الكهرباء تراوح بني 3 و4 

امل�ضري  الطبيعي  الغاز  نقل  توقف  اإثر  يوميًا،  دينار  ماليني 

بعد �ضل�ضلة تفجريات يف اخلط الناقل اىل الأردن عام 2011.

اإىل  الكهرباء  تنظيم  هيئة  بها  قامت  درا�ضات  وت�ضري 

املنزليني  امل�ضرتكني  من  املئة  يف   40 اأقدم  حال  يف  اأنه، 

لكل  كيلوواط   2 بقدرة  �ضم�ضية  طاقـة  اأنظمة  تركيب  على 

اإجمايل كمية الطاقة املولدة من هذه الأنظمة  م�ضرتك، فاإن 

 176 توفري  يعني  ما  �ضاعة،  ميغاواط   1750 تبلغ  اأن  ميكن 

احلكومي  الدعم  من  املئة  يف   12 ت�ضكل  �ضنويًا  دينار  مليون 

لقطاع الكهرباء.

الدكتور  الكهرباء  تنظيم  هيئة  مفو�ضي  مدير  ويوؤكد 

لرتكيب  نه�ضوية  ثورة  حاليًا  تقود  الهيئة  اأن  حامد  حممد 

يف  برتكيبها  احلكومة  تبداأ  ف�ضوف  ال�ضم�ضية.  اخلاليا 

من�ضاآتها، وهناك جامعات ر�ضمية ومن�ضاآت ودوائر حكومية 

وم�ضانع كربى قامت برتكيب اأنظمة �ضم�ضية. وتنظم حملة 

هذه  من  ال�ضتفادة  على  اجلهات  كل  حلث  وا�ضعة  اإعالمية 

مل�ضاريع  دينار  مليون   66 احلكومة  خ�ض�ضت  وقد  الأنظمة. 

■ الطاقة املتجددة خالل �ضنة 2013. 

بدأ توليد الكهرباء الشمسية 
ينتشر يف األردن بعد صدور  

قانون يسمح للمواطنين 
واملصانع واملؤسسات 

بتركيب أنظمة كهرشمسية 
بكلفة معقولة وبيع الفائض 

للشبكة العامة
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نحو تغيير إيجابي
يف بيئة اإلمارات

مفت�صو هيئة البيئة يك�صفون على اإحدى املن�صاآت ال�صناعية

اأبوظبي  ـ   »البيئة والتنمية«

هيئة  اأطلقتها  التي  البيئية  البيانات  بوابة  ت�ضم 

بيئة  حول  جمعها  مت  معلومات  اأبوظبي  يف  البيئة 

تبادل  على  الهيئة  وتعمل  الت�ضعينات.  بداية  منذ  الإمارة 

نظم  ا�ضتخدام  نتائج  حول  اإقليمية  هيئات  مع  البيانات 

البيئة  حلماية  احلديثة  والتكنولوجية  اجلغرافية  املعلومات 

واحلياة الفطرية.

الهيئة  تقرير  ت�ضمنها  التي  املتطورة  املعامل  اأحد  هذا 

البيئة وال�ضحة وتعزيز  للعام 2012 حول جهودها يف حماية 

اأبوظبي.  اإمارة  يف  امل�ضتدامة  والتنمية  البيولوجي  التنوع 

من  اأن  للهيئة،  العام  الأمني  املبارك،  خليفة  رزان  واعتربت 

اأهم الإجنازات التي حتققت خالل 2012 »البدء بتوفري بيانات 

حديثة يف اإطار دورنا ك�ضلطة ذات م�ضداقية علمية«.

اإدارة  مركز  اإطالق  حتققت  التي  الأخرى  الأعمال  ومن 

عمليات الطوارئ املعتمد دوليـًا، وافتتاح 10 حمطات اإ�ضافية 

تقرير هيئة البيئة يف أبوظبي عن العام 2012

ومراقبة  القائمة،  ال�ضبكة  اىل  و�ضمها  الهواء  جودة  لر�ضد 

الآبار، والعمل  املياه اجلوفية وتنظيم منح ت�ضاريح حفر  اآبار 

احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  وال�ضركات  واجلامعات  املدار�س  مع 

اأفراد  بني  البيئي  وال�ضلوك  الوعي  يف  اإيجابي  تغيري  لإحداث 

املجتمع.

يف  البواردي  اأحمد  حممد  للهيئة  املنتدب  الع�ضو  وقال 

هيئة  ا�ضطلعت   ،1996 عام  اإن�ضائها  »منذ  التقرير:  مقدمة 

اأبوظبي  حكومة  روؤية  تنفيذ  يف  دورها  باأداء  اأبوظبي  ـ  البيئة 

الأجندة  يف  عنها  عربت  التي  امل�ضتدامة  التنمية  جمال  يف 

التنمية  بني  توازن  خلق  اىل  و�ضعت   ،2030 ال�ضيا�ضية 

القت�ضادية والجتماعية وحماية البيئة«.

الصناعة والمياه والتنوع الحيوي
و259  بيئيًا  ترخي�ضًا   1427 باإ�ضدار   2012 عام  الهيئة  قامت 

ترخي�ضًا ملخازن املواد الكيميائية. واأجرت 676 زيارة تفتي�ضية 

الت�ضريح.  ب�ضروط  التام  اللتزام  ل�ضمان  مرخ�ضة  ملن�ضاآت 

البحوث 
العلمية والرقابة 

البيئية ووضع 
السياسات 

البيئية 
وتنفيذها 

مهمات رئيسية 
تضطلع بها 

هيئة البيئة يف 
أبوظبي
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رزان املبارك تقدم التقرير الأول جلرد النبعاثات

وو�ضعت  البيئية،  الطوارئ  عمليات  اإدارة  مركز  وعززت 

اعُتمد  كما  النفايات.  لإدارة  امل�ضتوى  عالية  ا�ضرتاتيجية 

دوري  ب�ضكل  الرتفيهية  ال�ضواطئ  مياه  جودة  ملراقبة  برنامج 

حلماية ال�ضحة العامة، وتاأكدت حماية نحو 60 األف مرت مربع 

لزيادة  خطة  نفذت  كما  الرمي.  جزيرة  على  القرم  اأ�ضجار  من 

ال�ضرقي  الكورني�س  عند  القرم  اأ�ضجار  منطقة  باأهمية  الوعي 

ملدينة اأبوظبي.

لتحلية  حمطة   30 اإن�ضاء  ت�ضمل  متكاملة  خطة  و�ضمن 

ال�ضم�ضية،  الطاقة  با�ضتخدام  امللوحة  العالية  اجلوفية  املياه 

من  متفرقة  مواقع  يف  حمطة   22 اإجناز   2012 العام  يف  مت 

باأهمية  الوعي  لزيادة  اإعالمية  حملة  ونفذت  اأبوظبي.  اإمارة 

ترخي�س  على  احل�ضول  متطلبات  املزارع  اأ�ضحاب  التزام 

موافقة  على  احل�ضول  دول  من  احلفر  وعواقب  الآبار،  بحفر 

الهيئة. كما مت تكثيف الزيارات التفتي�ضية للمزارع املنت�ضرة 

يف الإمارة ملراقبة �ضحب املياه اجلوفية، خ�ضو�ضًا يف املنطقة 

على  للرتبة  �ضامل  م�ضح  م�ضروع  جنز 
ُ
واأ والعني.  الغربية 

امل�ضتوى الوطني.

اإمارة  يف  البيولوجي  التنوع  ح�ضر  م�ضروع  تنفيذ  وبداأ 

الفر�ضة  اإتاحة  مع  الغربية،  املنطقة  من  ابتداء  اأبوظبي 

البيانات.  جمع  يف  للم�ضاهمة  واملتطوعني  للجمعيات 

وينفذ برنامج فح�س بيطري �ضامل للحيوانات الربية �ضمن 

ال�ضحية  حالتها  لتح�ضني  حت�ضينها  مع  احل�ضر،  ُم�ضيجات 

على املدى البعيد. وُنقل 20 راأ�ضًا من املها العربي اإىل منطقة 

زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  مبادرة  اإطار  يف  الأردن،  يف  رم  وادي 

اأجهزة  تركيب  ومت  العربي.  املها  توطني  لإعادة  نهيان  اآل 

البحرية  اليا�ضات  حممية  يف  البحر  اأبقار  من  اأربع  على  تتبع 

وحممية مَرّوح للمحيط احليوي.

وقام خرباء الهيئة مبراقبة الطيور الربية �ضمن 60 موقعًا 

 48 اإىل  تنتمي  نوعًا   180 فر�ضدوا  اأبوظبي،  اإمارة  اأرجاء  يف 

الفالمنغو  اأو  الفنتري،  طائر  عاد   ،2012 �ضيف  ويف  عائلة. 

الرطبة.  لالأرا�ضي  الوثبة  حممية  يف  جمددًا  ليتكاثر  الكبري، 

التنوع  لر�ضد  �ضامل  تقييم  اإجراء  على  العمل  وي�ضتمر 

البيولوجي يف جبل حفيت يف العني.

فبداأ  الأ�ضماك،  م�ضايد  لإدارة  مبادرات  الهيئة  واأطلقت 

يف  الأ�ضماك  مل�ضايد  والقت�ضادي  الجتماعي  امل�ضح  تنفيذ 

تنظيم  ومعايري  �ضيا�ضات  لو�ضع  م�ضروع  واأطلق  اأبوظبي، 

قطاع ال�ضتزراع ال�ضمكي.

غازات  انبعاثات  جرد  من  الأوىل  املرحلة  واأجنزت 

املعنيـة  احلكوميـة  اجلهات  مع  بالعمل  اأبوظبي  يف  الدفيئة 

الطاقة  خ�ضو�ضًا  لالنبعاثات،  الرئي�ضية  بالقطاعات 

الأرا�ضي.  وا�ضتخدامات  والنفايات  والزراعة  وال�ضناعة 

الهـواء  نوعيـة  مراقبـة  �ضبكة  اإىل  حمطات   10 واأ�ضيفت 

جلمع بيانات اأكرث دقة من خمتلف اأنحـاء الإمـارة. وي�ضتمـر 

ر�ضــد العوا�ضف الرتابيـة.

تشجيع المجتمعات المستدامة
البيئية،  الرتبية  على  مدّر�ضًا   627 بتدريب  الهيئة  قامت 

و�ضارك اأكرث من 22 األف طالب يف 768 رحلة ميدانية. كما 

ورق«،  بال  »يوم  مبادرة  يف  وموؤ�ض�ضة  فرد  األف   300 �ضارك 

ثاين  غاز  من  طنًا   14 نحو  انبعاث  من  احلد  يف  جنحوا 

اأوك�ضيد الكربون.

التحول  على  اجلمهور  حلث  جهودها  الهيئة  وتوا�ضل 

ل�ضتخدام اأكيا�س �ضديقة للبيئة. وقد اأ�ض�ضت جمموعة من 

»ال�ضفراء البيئيني«. وهي ت�ضتمر يف تقدمي الدعم جلمعية 

العاملي  ال�ضندوق  مع  بالتعاون  الفطرية  للحياة  الإمارات 

ل�ضون الطبيعة، كواحدة من اأهم املوؤ�ض�ضات غري احلكومية 

ال�ضريكة يف برامج الهيئة، ومن �ضمنها »اأبطال الإمارات«.

نظام  ملتطلبات  »المتثال  م�ضروع   2012 خالل  ونفذ 

البيئة وال�ضحة وال�ضالمة«. ونظمت جولة اإعالمية بعنوان 

»رافق مفت�ضًا بيئيًا ليوم واحد«، للتعرف على دور املفت�ضني 

واملن�ضاآت  املوؤ�ض�ضات  التزام  من  للتاأكد  املتبعة  واخلطوات 

العاملة بالقوانني واللوائح وال�ضروط البيئية.

من  تفاعلية  اإلكرتونيـة  ن�ضخـة  الهيئة  واأطلقت 

»بوابة«  وفتحت  اأبوظبي«.  لإمارة  البيئي  »الأطل�س 

للمواطنني  يت�ضنى  بحيث  الإلكرتونية،  للخدمات 

طلب  احلكومية  والهيئات  واملوؤ�ض�ضـات  والزوار  واملقيمني 

خدماتها عرب الإنرتنت.  ■

اأيار  يف  اأبوظبي  ـ  البيئة  هيئة  اأعلنت 

جرد  م�ضروع  نتائج   2013 )مايو( 

اإمارة  يف  الدفيئة  غازات  انبعاثات 

قدم  الذي   ،2010 للعام  اأبوظبي 

وال�ضناعة  الطاقة  لقطاعات  بيانات 

والتغري  والنفايات  والغابات  والزراعة 

هذا  ويعترب  الأرا�ضي.  ا�ضتخدام  يف 

عملية  يف  الأوىل  اخلطوة  امل�ضروع 

وفقًا  دقيقة  معلومات  لتقدمي  م�ضتمرة 

يتم  بحيث  العاملية،  املمار�ضات  لأف�ضل 

من  بدعم  وذلك  عامني.  كل  حتديثها 

اتفاقية الأمم املتحدة لتغري املناخ.

اأوك�ضيد  ثاين  اأن  اجلرد  اأظهر 

الكربون كان على راأ�س قائمة انبعاثات 

وجاء   ،%78.6 بن�ضبة  الدفيئة  غازات 

تبعته   ،%8.8 بن�ضبة  ثانيًا  امليثان  غاز 

امل�ضبعة  الفلورية  الكربونية  املركبات 

النيرتوز  واأوك�ضيد   ،%7.6 بن�ضبة 

بن�ضبة %5.

غازات  انبعاثات  ن�ضبة  اأن  وتبني 

والغاز(  )النفط  الطاقة  لقطاع  الدفيئة 

%18.1لقطاع  مقابل  يف   ،%72 بلغت 

لقطاع  و%6.9  ال�ضناعية،  العمليات 

يف  للتغريات  و%4.7  النفايات، 

و2.4  والغابات،  الأرا�ضي  ا�ضتخدام 

للقطاع الزراعي.

ال�ضنوية  النبعاثات  حجم  وبلغ 

طن  مليون   100 نحو  اأبوظبي  لإمارة 

من ثاين اأوك�ضيد الكربون.

اإ�ضافية  ومعلومات  للتفا�ضيل 

لهيئة  الإلكرتوين  املوقع  زيارة  ميكن 

 www.ead.ae   البيئة ـ اأبوظبي

جرد انبعاثات غازات الدفيئة يف أبوظبي
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عادل فاخر )بغداد(

القطاع  لإنقاذ  »ح�ضاد«  م�ضروع  تنفيذ  العراق  بداأ 

مقدمة  دولر  مليون   80 بكلفة  املرتاجع،  الزراعي 

من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبدعم فني من املركز 

الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )اإيكاردا(.

يف  بغداد  هي  حمافظات  ثالث  يف  اأوًل  امل�ضروع  ينفذ 

ليمتد  ال�ضمال،  يف  واأربيل  اجلنوب  يف  والب�ضرة  الو�ضط 

تباعًا اىل املحافظات العراقية الأخرى.

ب�ضب  حقيقية،  بكارثة  العراقي  الزراعي  الو�ضع  وينذر 

ن�ضب  وارتفاع  املياه  و�ضحة  الزراعية  امل�ضاحات  انخفا�س 

امللوحة يف اجلنوب، ف�ضاًل عن تدين الدعم احلكومي للقطاع 

الزراعي. وقد تراجعت ن�ضبة امل�ضاحات الزراعية اأكرث من 60 

حتى  كانت  بعدما  دومن  األف   400 اىل  وانخف�ضت  املئة،  يف 

مرت  األف  )الدومن  دومن  ماليني  ت�ضعة  من  اأكرث   2000 العام 

مربع(. وذلك ب�ضبب تدين الدعم احلكومي للقطاع الزراعي، 

املناطق  يف  امللوحة  ن�ضب  وارتفاع  الواردة،  املياه  و�ضح 

اجلنوبية.

الدكتور  العراقية  الزراعة  لوزارة  الفني  الوكيل  اأو�ضح 

الذي  امل�ضروع،  تنفيذ  من  »الغاية  اأن  القي�ضي  �ضمد  مهدي 

مشروع تدعمه »إيكاردا« لرفع قدرات الفالحين

وتعزيز اإلنتاجية وتشجيع االستثمار يف القطاع الزراعي

يطّور الزراعة 
يف العراق

حصاد
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فالح يعمل يف اأر�صه على اأحد روافد نهر دجلة

تطوير  هي   ،2013 اأول  من  اعتبارًا  �ضنوات  خلم�س  ميتد 

اإدخال  عن  ف�ضاًل  الفالحني،  دخل  وزيادة  عمومًا  الزراعة 

خربات  خالل  من  الزراعة  جمال  يف  احلديثة  التقنيات 

اإيكاردا، و�ضيتم تعزيز قدرات كوادر وزارة الزراعة عرب دورات 

ا�ضتثمارات  يف  زيادة  املح�ضلة  لتكون  متقدمة،  تدريبية 

التي  امل�ضاكل  وحل  الغذائي  الأمن  وتعزيز  اخلا�س  القطاع 

تواجه زراعة القمح ب�ضكل خا�س«.

العراق  يف  الأمريكية  التنمية  وكالة  بعثة  مدير  وقال 

ال�ضتثمار  فر�س  �ضيدعم  »امل�ضروع  اإن  اأ�ضتال  توما�س 

واأ�ضاليب  تقنيات  اإدخال  خالل  من  كفاءته،  ورفع  الزراعي 

اإنتاجية  اأكرث  ت�ضبح  كي  الزراعية  امل�ضاريع  مل�ضاعدة  حديثة 

وقدرة تناف�ضية. و�ضتوؤدي الإ�ضالحات اىل فتح الأ�ضواق اأمام 

مزيد من ال�ضتثمارات«.

الواقع الزراعي في العراق
فقد   .2003 العام  منذ  العراق  يف  الزراعي  الإنتاج  تدهور 

اقت�ضاد  اإجراءات  تطبيق  نحو  القت�ضادية  ال�ضيا�ضة  حتولت 

عن  م�ضراعيها  على  اخلارجية  التجارة  اأبواب  وفتح  ال�ضوق، 

طريق اإلغاء الدعم احلكومي للمزارعني، وتخفي�س الر�ضوم 

اجلمركية واإلغائها على غالبية املنتجات الزراعية امل�ضتوردة. 

املحلي،  الزراعي  الإنتاج  تعر�س  الإجراءات  هذه  وبنتيجة 

ال�ضلع  من  ال�ضديدة  للمناف�ضة  واحليواين،  النباتي  ب�ضقيه 

الإنتاج  تكاليف  انخفا�س  مبيزة  حتظى  التي  امل�ضتوردة 

العراقيون  الزراعيون  املنتجون  فتعر�س  النوعية.  وجودة 

للخ�ضائر، وجلاأ عدد كبري منهم اىل العزوف عن الإنتاج.

حدث ذلك يف ظل العجز الوا�ضح لدى وزارة الزراعة اإزاء 

مطالب الفالحني امل�ضتمرة لتوفري و�ضائل الدعم، التي اأ�ضبح 

وارتفـاع  الزراعي  الإنتاج  لتعرث  �ضببًا  توفريها  عن  العجز 

ل�ضراء  الداخليـة  ال�ضـوق  على  الفالحـون  ويعتمـد  تكاليـفه. 

الأ�ضمدة واملبيدات وقطع الغيار باأ�ضعار عالية.

إحياء المزارع الموروثة
ينفذ م�ضروع »ح�ضاد« على اأكرث من حمور. واملحور الرئي�ضي 

فيه هو تطوير زراعة القمح كمًا ونوعًا وحمايته من الأمرا�س 

الزراعة  تقنية  ا�ضتخدام  هي  الأخرى  واملحاور  وامللوحة. 

واملكافحة  والوقاية،  لالإنتاج  املتكاملة  والإدارة  احلافظة، 

املتكاملة لالآفات، وا�ضتخدام تقنيات التطعيم املتكاملة.

ويركز امل�ضروع على املكافحة يف ثالثة اأن�ضطة مهمة هي: 

ت�ضيب  التي  والآفات  النخيل،  ت�ضيب  التي  الآفات  مكافحة 

البقوليات، وال�ضداأ الذي ي�ضيب اأوراق القمح.

التقنيات  توفري  اىل  »اإيكاردا«  مع  التعاون  ويهدف 

الري  وتقنيات  والبقوليات،  احلنطة  كباذرات  احلديثة، 

الكلفة،  عالية  التقنيات  وهذه  التنقيط.  وخ�ضو�ضًا  احلديثة 

العراق،  يف  الظروف  مع  يتنا�ضب  مبا  حتويرها  بداأ  وقد 

التقنية  تفكيك  خالل  من  العك�ضية«  »الهند�ضة  با�ضتخدام 

املتمثل  الزراعي  الإر�ضاد  الرئي�ضية  الركائز  ومن  وتقليدها. 

بنقل اخلربات اىل الفالح من خالل املراكز البحثية.

�ضالح  الدكتور  العراق  يف  »اإيكاردا«  مكتب  مدير  واأكد 

الزراعية  التناف�ضية  القدرة  �ضريفع  »امل�ضروع  اأن  بدر  حم�ضن 

الزراعة،  لدعم  جديدة  تقنيات  اإيكاردا  و�ضتقدم  العراق.  يف 

الوعي  وزيادة  الزراعي  الإر�ضاد  م�ضتوى  رفع  على  و�ضتعمل 

الزراعي لدى املزارعني«. واأ�ضاف اأن تنفيذ امل�ضروع �ضيوؤدي 

يف  الغذائي  الأمن  ودعم  املزارعني  دخل  زيادة  اىل  بنتائجه 

وال�ضعري  القمح  بزراعة  النهو�س  اخلطة  ت�ضمل  اإذ  البالد، 

وحما�ضيل الب�ضتنة والبقوليات.

ويعترب الإر�ضاد الزراعي احللقة الرئي�ضية لتطوير القطاع 

املعلومات  تب�ضيط  ذلك  يف  مبا  الفالح،  مع  الفاعل  والتعامل 

ح�ضني  يقول  ال�ضدد  هذا  ويف  اإليه.  ونقلها  والتكنولوجيا 

قا�ضم )53 عامًا(، وهو مزارع من منطقة الرا�ضدية الزراعية 

جميع  امل�ضروع  ي�ضمل  اأن  املزارعون  »ياأمل  بغداد:  �ضمال 

معظم  اأن  خ�ضو�ضًا  ع�ضرة،  الثماين  العراق  حمافظات 

للعراق  الثاين  املورد  هي  والزراعة  زراعية،  العراق  مناطق 

لتعود  الدعم  هذا  اىل  نحتاج  »نحن  م�ضيفًا:  النفط«،  بعد 

احلياة اإىل املزارع التي ورثناها من اآبائنا واأجدادنا«.

الكرنة  منطقة  من  عامًا(   44( �ضعيد  اأحمد  املزارع  اأما 

بداأ  »امل�ضروع  اأن  فريى  العراق  جنوب  الب�ضرة  حمافظة  يف 

بطيئًا ول نعول عليه كثريًا. اأرا�ضينا خ�ضبة وقابلة لزراعة 

دعم  هو  اإليه  نحتاج  وما  واخل�ضر،  الفواكه  اأ�ضناف  كل 

ن�ضد  لكي  املياه  موارد  وتعزيز  الأ�ضمدة  توفري  يف  حكومي 

من  اأف�ضل  اإنتاجنا  اأن  املوؤكد  فمن  املحلية،  ال�ضوق  حاجة 

■ امل�ضتورد«. 
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تاأثريات  املناخ  لتغري  تكون  اأن  العلماء  يتوقع 

بع�س  يف  الزراعي  الإنتاج  على  دراماتيكية 

مناطق العامل. فمن اأعرا�ضه ازدياد حدوث موجات اجلفاف 

وا�ضتدادها، وارتفاع معدل درجات احلرارة، وازدياد الأمطار 

يف بع�س املناطق. ومبا اأن الزراعة تعتمد على املناخ اىل حد 

املحا�ضيل.  على  كبرية  تاأثريات  التغريات  لهذه  فان  بعيد، 

وعلى رغم اختالف تقديرات اخل�ضائر الزراعية، فهناك اإجماع 

وا�ضع النطاق على اأن املحا�ضيل �ضوف تتاأثر اإىل حّد ما انهيارًا 

اأو تناق�ضًا.

ت�ضررًا  الأكرث  هي  العامل  يف  احل�ضا�ضة  املناطق  و�ضتكون 

مناطق  اأن  جزئيًا  ذلك  و�ضبب  الغذائي.  الإنتاج  بانخفا�ضات 

اآ�ضيا  من  كثرية  واأجزاء  الأفريقية  ال�ضحراء  جنوب  مثل 

اأكرب  ب�ضكل  وتعاين  املا�ضي،  يف  مما  اأدفاأ  مناخًا  حاليًا  تواجه 

لزدياد  اآخر  مهم  �ضبب  وهناك  والفي�ضانات.  اجلفاف  من 

الفتقار  هو  املتقدم،  العامل  مع  باملقارنة  املناطق  هذه  تاأثر 

واعتماد  تطوير  يتم  مل  وما  املناخ.  تغري  مع  التكيف  لقدرة 

يف  النخفا�س  هذا  ف�ضيوؤدي  فعالة،  تكيف  ا�ضرتاتيجيات 

النا�س.  ملاليني  الغذائي  الأمن  انعدام  اإىل  الزراعي  النتاج 

اأن عدد الأ�ضخا�س املعر�ضني  وقد قدر برنامج الغذاء العاملي 

للجوع �ضوف يزداد بن�ضبة تراوح بني 10 و20 يف املئة بحلول 

�ضنة 2050 نتيجة تغري املناخ.

بذور  »هند�ضة«  حاليًا  يتم  الأخطار،  هذه  مواجهة  يف 

مع  للتكيف  كا�ضرتاتيجية  حمددة،  مناخية  �ضغوطًا  تتحمل 

عواقب تغري املناخ على الزراعة وعلى الأمن الغذائي.

استغالل مناخي
منذ اآلف ال�ضنني، تكيف املزارعون مع التغريات املناخية من 

املثال، يتم حفظ  البذور«. على �ضبيل  خالل عملية »اختيار 

بذور املحا�ضيل التي حتتاج اىل قليل من املياه، ويعاد زرعها 

لتنمو يف فرتات اجلفاف. لكن عملية الختيار الطبيعي هذه 

عقودًا  وحتى  �ضنوات  املنا�ضبة  البذور  ت�ضتغرق  وقد  بطيئة، 

التكنولوجيا  ا�ضتخدمت  لذلك  كافية.  حما�ضيل  تغّل  لكي 

حما�ضيل  لتطوير  الأخرية  ال�ضنوات  يف  الزراعية  احليوية 

تقاوم مبيدات الأع�ضاب ومبيدات الآفات. ويتم ادخال عن�ضر 

نف�ضه،  الوقت  ويف  الوراثية.  الهند�ضة  با�ضتعمال  املقاومة 

عمدت ال�ضركات ذاتها التي طورت حما�ضيل تتحمل مبيدات 

الأع�ضاب والآفات اىل تطوير هذه املبيدات.

حولت  الأفق،  يف  والغذائية  املناخية  الأزمات  لحت  واإذ 

ما  اىل  تركيزها  الزراعية  احليوية  التكنولوجيا  �ضركات 

 Climate-ready( املناخ«  لتغري  »جاهزة  بذورًا  يدعى 

لتكت�ضب  تطويرها  يتم  وراثيًا  معدلة  بذور  وهذه   .)seeds
وازدياد  احلرارة  درجات  وارتفاع  للجفاف  مقاومة  قدرات 

املت�ضاقطات. وقد عمدت كربى �ضركات البذور يف العامل، مبا 

فيها مون�ضانتو و�ضينجنتا ودوبون بيونري وBASF وباير، اإىل 

اىل  نظرًا  للجفاف،  مقاومة  بذور  تطوير  على  اأبحاثها  تركيز 

اأن املياه من العوامل الرئي�ضية املقيدة للزراعة. ويتم ت�ضويق 

تتحمل  التي  الذرة  مثل  املناخ،  لتغري  اجلاهزة  البذور  فكرة 

الرتويج  يتم  كما  املناخ.  تغري  مع  للتكيف  كو�ضيلة  اجلفاف، 

ل�ضتعمال التكنولوجيا احليوية والبذور اجلاهزة لتغري املناخ 

كا�ضرتاتيجية للحكومات و�ضانعي ال�ضيا�ضة واملجتمع املدين 

لكن  الغذائي.  الأمن  خماوف  وك�ضر  املناخ  تغري  مع  للتكيف 

هناك اأي�ضًا قدرًا كبريًا من النتقاد لهذا الرتويج.

الكربى  البذور  �ضركات  اأن  الناقدة  الأ�ضوات  وتعترب 

مكا�ضبها  اأجل  من  والغذائية  املناخية  الأزمات  ت�ضتغل 

املثال،  �ضبيل  على  الدولية   ETC فمجموعة  التجارية. 

حماية  جهود  يف  املوؤثرة  املدين  املجتمع  منظمات  من  وهي 

ترويج  و�ضفت  الإن�ضان،  وحقوق  والثقايف  البيولوجي  تنوع 

ويرى  مناخي«.  »ا�ضتغالل  باأنه  املناخ  لتغري  اجلاهزة  البذور 

حني  يف  عمليًا،  البذور  هذه  جناح  يثبت  مل  اأنه  النقاد  بع�س 

اأن  املتحدة  الوليات  يف  املهتمني«  العلماء  »احتاد  لحظ 

اأكرث من  اأنها تنتج حما�ضيل  الذرة املقاومة للجفاف مل يثبت 

اأن �ضركات  اأ�ضناف اأخرى من الذرة. ومن النتقادات القوية 

جتاريًا،  الرائجة  املحا�ضيل  على  اأبحاثها  تركز  الكربى  البذور 

ل  املتقدم،  العامل  تطعم  التي  املحا�ضيل  على  اأي  الذرة،  مثل 

اآن �ضعب باحثة يف دائرة القانون 

والعلوم  القت�ضاد  كلية  يف 

LSE يف جامعة لندن.  ال�ضيا�ضية 

الأبحاث  اإىل  املقال  هذا  ي�ضتند 

دكتوراه  لطروحة  جتريها  التي 

للبذور  القانونية  النواحي  حول 

تغرّي  لتحمل  املعّدلة  الزراعية 

حقوق  بني  ال�ضراع  خا�ضة  املناخ، 

الخرتاع  براءات  يف  ال�ضركات 

على  احل�ضول  يف  اجلياع  وحقوق 

اأبحاثها  بداأت  كانت  وهي  الغذاء. 

مبرا�ضالت  املو�ضوع  هذا  يف 

عبدالفتاح  حممد  الدكتور  مع 

امل�ضري  البيئي  العامل  الق�ضا�س، 

اآذار  يف  رحل  الذي  العاملي 

)مار�س( 2012.

بقلم آن صعب

بذور جاهزة 
لتغير المناخ

رأي
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اإىل  املحتاجة  النامية  البلدان  يف  املزارعون  ي�ضتعملها  التي 

بذور ميكنها التكيف مع تغري املناخ.

هل تشبع جياع العالم؟
ثمة �ضكوك اأي�ضًا حيال فكرة اأن زيادة الإنتاج الغذائي �ضوف 

العامل  يف  الغذاء  اإنتاج  اأن  ويقدر  اجلوع.  وترية  تخف�س 

فان  لذلك  اأكرث.  بل  قاطبة،  العامل  �ضكان  لإطعام  يكفي 

اأي�ضًا  بل  فح�ضب،  اإنتاج  م�ضكلة  لي�س  الغذائي  الأمن  انعدام 

للغربيني  ُتيح 
اأ واإذا  عليه.  واحل�ضول  الغذاء  توزيع  م�ضكلة 

هند�ضة  نتيجة  الذرة  من  مزيد  على  احل�ضول  الأثرياء 

اإن  العامل.  جياع  ذلك  ي�ضبع  فلن  للجفاف،  مقاومة  �ضاللت 

احل�ضول على البذور اجلاهزة لتغري املناخ هو امل�ضاألة الأكرث 

اإثارة للجدل. وقد تقدمت �ضركات البذور بطلبات للح�ضول 

على حقوق ح�ضرية م�ضونة برباءات ملا طورته من �ضاللت 

ت�ضتثمر  ل  اأنها  تها  وحجَّ املناخ.  تغري  مع  تتكيف  حما�ضيل 

ت�ضتطع  مل  ما  البذور  هذه  تطوير  اأبحاث  يف  �ضخمة  اأمواًل 

حماية ابتكاراتها بحقوق ملكية ح�ضرية. وهي احلجة ذاتها 

للح�ضول  ال�ضيدلنية  امل�ضتح�ضرات  �ضركات  ت�ضوقها  التي 

على براءات لأدويتها.

حتمل البذور اجلاهزة لتغري املناخ اأماًل كبريًا وجدًل كبريًا 

يف اآن. واأمام الو�ضع امللّح وعدم اليقني يف ما يتعلق بعواقب 

تغري املناخ على الزراعة والنتاج الغذائي، ي�ضبح اجلو مالئمًا 

لرتويجها. وعلى كل حال، اإذا كان من املمكن اأن تتكيف هذه 

الزراعية،  املحا�ضيل  اإنتاجية  وتوؤّمن  املناخ  تغري  مع  البذور 

من  ولكن  للتكيف.  كا�ضرتاتيجية  رف�ضها  اخلطاأ  من  فيبدو 

جهة اأخرى، ل يجوز اإنكار املخاوف والنتقادات ب�ضاأن البذور 

اجلاهزة لتغري املناخ واحلقوق احل�ضرية اخلا�ضة بها.

التكنولوجيا  اأن  �ضيثبت  هل  هو:  ال�ضوؤال  فان  لذلك 

هي  املناخ  لتغري  جاهزة  لبذور  املنتجة  الزراعية  احليوية 

الأزمات  اإن  اأم  املناخ،  تغري  مع  للتكيف  ناجحة  ا�ضرتاتيجية 

كي  القوية  لل�ضركات  كذريعة  ُت�ضتخدم  والغذائية  املناخية 

■ تزيد اأرباحها؟ 

املجموعة الكاملة ملنشورات
 

يف جميع املناطق اللبنانية

جبل لبنان
املكتبة العلمية

�ضارع املقاومة والتحرير، حارة حريك

هاتف: 01-559566

مكتبة غاندي

مقابل ال�ضراي، عاليه 

هاتف: 05-557199

مكتبة زياد

اجلديدة، �ضارع احلكمة

هاتف: 01-892721

مكتبة معو�ض

بناية معو�س، قرب كافيه جنار، جل الديب

هاتف: 04-711202

»البيئة  جملة  من�شورات  عن  ال�شادرة  للكتب  الكاملة  املجموعة  على  احل�شول  ميكن  الآن 

والتنمية«، وجملدات املجلة منذ العام ١٩٩٦، والعداد القدمية، من مكتبات خمتارة يف جميع 

املحافظات اللبنانية.

بادر اىل زيارة جناح البيئة يف املكتبات الآتية:

ال�شمال
مكتبة دار ال�شمال

اأول طريق املينا، مقابل بنك عودة، طرابل�س

هاتف: 06-206800

البقاع
قرطا�شية �شمري بّري

جالل ـ �ضتورة

هاتف: 08-541115

مكتبة اأنطوان بجميع فروعها:

احلمراء

ABC  الأ�ضرفية

 ABC  ضبيه�

اأ�ضواق و�ضط بريوت
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وذلك  البيئية،  الب�صمة  لدرا�صة  وطنية  مبادرة  اإطالق  عن  الكويت  اأعلنت 

لتقديم  الكويت  في  للبيئة  العامة  الهيئة  ا�صت�صافتها  عمل  ور�صة  خالل 

تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( حول »خيارات البقاء والب�صمة 

يطلق  الذي  الثاني  العربي  البلد  والكويت  العربية«.  البلدان  في  البيئية 

برنامجًا لدرا�صة �صبل تخفيف ب�صمته البيئية، بعد الإمارات.

الأعلى  المجل�س  ورئي�س  ال�صحة  وزير  برعاية  عقدت  التي  الور�صة،  افتتح 

الدكتور  للبيئة  العامة  الهيئة  عام  مدير  الهيفي،  محمد  الدكتور  للبيئة 

اأن »على الكويت مواجهة تحديات التنمية  اأ�صار الى  �صالح الم�صحي، الذي 

با�صتخدام متوازن للموارد والحفاظ على البيئة«. وقال الدكتور عبدالرحمن 

ا�صتحالة  »يثبت  التقرير  اإن  للمنتدى،  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  العو�صي، 

اأ�صا�س  لأنها  البيئة،  و�صحة  الموارد  على  المحافظة  دون  من  التنمية  دوام 

النمو القت�صادي الم�صتدام«. وعر�س اأمين عام المنتدى نجيب �صعب اأبرز 

نتائج التقرير، التي بينت اأن العرب ي�صتهلكون �صعفي ما يمكن لأنظمتهم 

الطبيعية توفيره وتجديده. 

الكويت  موؤ�ص�صة  في  البحوث  دائرة  مدير  يو�صف،  محمود  الدكتور  واأدار 

العالمي  الت�صنيف  العربية من  البلدان  العلمي، جل�صة حول موقع  للتقدم 

البرامج  مدير  غالي،  األي�صاندرو  الدكتور  فيها  تحدث  البيئية،  للب�صمة 

و�صالح  �صعب  نجيب  وناق�صه  البيئيـة،  للب�صمـة  العالميـة  ال�صبكـة  في 

غرفة  في  التدريب  مركز  مدير  ب�صارة،  جا�صم  الدكتور  اأدار  كما  الم�صحي. 

تجارة و�صناعة الكويت، جل�صـة نقا�س �صارك فيها موؤلفـو ف�صول التقرير. 

في  القت�صاديين  الم�صت�صارين  كبير  �صادق،  عبدالكريم  الدكتور  فتحدث 

ال�صندوق الكويتي للتنمية، عن الأمن الغذائي وال�صتدامة الزراعية. وعر�س 

للطاقة  الأكاديمي  زايد  ال�صيخ  كر�صي  مدير  الجليل،  عبد  ابراهيم  الدكتور 

في  وا�صتهالكها  الطاقة  انتاج  لو�صع  العربي،  الخليج  جامعة  في  والبيئة 

المنطقة العربية. وقدم ب�صار زيتون تحلياًل للتحولت ال�صكانية في البلدان 

العربية واأثرها على الب�صمة البيئية.

الكويت تطلق مبادرة وطنية للبصمة البيئية يف تقديم تقرير »أفد«

الكبري  الأزرق  جمعية  نظمت 

ال�صاطئ  لتنظيف  وطنية  حملة 

اللبناين، مب�صاركة 6000 مواطن 

رفعوا �صعار »كل مواطن خفري«. 

انــطــلــقــت احلــمــلــة مــن بــريوت 

وتــوزع  الرو�صة،  �صخرة  قبالة 

وجمعيات  طالب  من  املتطوعون 

�صاطئيًا  موقعًا   60 على  اأهلية 

الناقورة  حتى  �صماًل  العبدة  من 

غط�س  نــوادي  وقامت  جنوبًا. 

وزوارق �صيد بتنظيف قعر البحر 

املياه واجلزر واملنحدرات  و�صطح 

ال�صخرية والكهوف البحرية.

ــس الــلــبــنــاين  ــ� ــي و�ـــصـــارك اجل

واملغاوير  الغط�س،  بعمليات 

ال�صخرية  املــنــحــدرات  بت�صلق 

�صاهم  كما  عنها.  النفايات  لإزالة 

الأحمر  وال�صليب  املــدين  الدفاع 

بتقدمي  املــ�ــصــاركــة  والـــــوزارات 

الــدعــم. و�ــصــاركــت قـــّوات حفظ 

ال�صالم الدولية يف احلملة.

جمعية الأزرق الكبري ع�ضو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»األزرق الكبير« 
تنظف الشاطئ 

اللبناني

البحرين،  في  العالي  التعليم  لمجل�س  العام  الأمين  حمزة،  ريا�س  الدكتور  ا�ضتقبل 

والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  العام  الأمين  والتعليم،  التربية  وزارة  في  بمكتبه 

البيئة  و�ضع  حول  للمنتدى  الخام�س  التقرير  حمزة  اإلى  �ضعب  وقدم  �ضعب.  نجيب 

العربية، بعنوان »خيارات البقاء والب�ضمة البيئية للبلدان العربية«. وتم البحث في 

تقرير  اإعداد  في  البحرين  جامعات  لإ�ضراك  والمجل�س،  المنتدى  بين  التعاون  �ضبل 

حول البرامج البيئية في الجامعات ومراكز الأبحاث العربية. 

تعاون بين »أفد« وجامعات البحرين
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لدرا�ضات  اأوك�ضفورد  معهد  ا�ضت�ضاف 

التقرير  حول  ت�ضاوريًا  اجتماعًا  الطاقة 

للبيئة  العربي  المنتدى  يعده  ال��ذي 

الم�ضتدامة  الطاقة  عن  )اأفد(  والتنمية 

في  �ضارك  وق��د  العربية.  البلدان  في 

�ضعب  نجيب  العام  الأمين  الجتماع 

الدكتور  للتقرير  الم�ضارك  والمحرر 

برنامج  ومدير  عبدالجليل  ابراهيم 

المعهد  في  الأو���ض��ط  وال�ضرق  النفط 

خم�ضة  وعر�س  فتوح.  ب�ضام  الدكتور 

ف�ضولهم  م�ضودات  التقرير  موؤلفي  من 

هولغر  )د.  النووية  الطاقة  خيار  عن: 

دربو�س(،  حكيم  )د.  الغاز  روغنر(، 

لينز(،  )كري�ضتين  المتجددة  الطاقة 

النفط )د. ب�ضام فتوح ولورا األكتيري(، 

الطاقة  ام��دادات  على  المناخ  تغير  اأثر 

)د. ابراهيم عبدالجليل(.

الأع�ضاء  الهيئات  من  عدد  انتدب  وقد 

في  لتمثيلهم  خ��ب��راء  المنتدى  ف��ي 

داغر  ليلى  الدكتورة  بينهم  الجتماع، 

الجامعة  في  الطاقة  اقت�ضاد  اأ�ضتاذة 

جا�ضم  والدكتور  بيروت،  في  الأميركية 

غرفة  في  التدريب  مركز  مدير  ب�ضارة 

و�ضيريل  الكويتية،  وال�ضناعة  التجارة 

اآفردا،  �ضركة  في  م�ضاريع  مدير  جبور 

الطاقات  تطوير  مدير  كوك  وجيم�س 

المتجددة في �ضركة بتروفاك، والدكتور 

الطاقة  فقر  م�ضت�ضار  �ضيال  ف���وؤاد 

اأوبك  �ضندوق  في  الخا�ضة  والبرامج 

للتنمية الدولية )اأوفيد(. كما �ضارك في 

مجال  في  العاملين  من  عدد  النقا�ضات 

كبير  �ضتيوارت  بيتر  بينهم  الطاقة، 

انترفاك�س،  وكالة  في  الطاقة  محللي 

ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  فارين  وبيل 

وريت�ضارد  الطاقة،  �ضيا�ضات  تطوير 

�ضركة  في  المحللين  كبير  مالين�ضون 

مروه  وجميل  ا�ضبكت�س«،  »انرجي 

م�ضت�ضار قمة المناخ في الدوحة.

قدم  الخم�ضة،  الف�ضول  مناق�ضة  وعقب 

المالحظات  من  مجموعة  الم�ضاركون 

الموؤلفون  �ضيعمل  والق��ت��راح��ات 

ال�ضيغة  في  اإدخالها  على  والمحررون 

النهائية للتقرير. 

في  المو�ضع  الجتماع  قبل  اأنه  ويذكر 

عقد  قد  المنتدى  ك��ان  اأوك�ضفورد، 

اأخرى  ف�ضول  لبحث  ت�ضاورية  لقاءات 

والكويت  عّمان  في  وذلك  التقرير،  من 

والمنامة. 

الموؤتمر  في  التقرير  اإط��الق  و�ضيتم 

ال�ضنوي للمنتدى الذي يعقد في ال�ضارقة 

في 28 و29 ت�ضرين الأول )اأكتوبر( 2013 

الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  برعاية 

ع�ضو  القا�ضمي،  محمد  بن  �ضلطان 

المجل�س الأعلى للدولة وحاكم ال�ضارقة. 

�ضركتا  الموؤتمر  تنظيم  في  وي�ضارك 

تتخذان  اللتان  الهالل   ونفط  بتروفاك 

من ال�ضارقة مقرًا رئي�ضيًا.

اجتماع تشاوري يف أوكسفورد
حول تقرير »أفد« عن الطاقة

�سعب وعبد �لجليل يتو�سطان �لم�ساركين في �جتماع �أوك�سفورد

»نفط الهالل«
تتأهل للتنقيب 

يف املواقع 
البحرية اللبنانية

اللبنانية  احلكومة  اختارت 

جلولة  الهالل«  »نفط  �ضركة 

 46 �ضمن  الرتاخي�س  منح 

العامل  دول  خمتلف  من  �ضركة 

للتناف�س على امتيازات التنقيب 

اللبنانية.  البحرية  املناطق  يف 

و�ضيكون على ال�ضركات املتاأهلة 

يف  النهائية  عرو�ضها  تقدمي 

ت�ضرين  نهاية  اأق�ضاه  موعد 

عن  ويعلن  )نوفمرب(،  الثاين 

�ضباط   يف  الفائزة  ال�ضركات 

)فرباير( 2014.

مدير  القا�ضي،  ال�له  عبد  وقال 

عام ال�ضتك�ضاف والنتاج ع�ضو 

نفط  ل�ضركة  التنفيذية  اللجنة 

الهالل: »لدى لبنان ثروة غنية 

�ضرق  يف  والغاز  النفط  من 

نفط  يف  ونحن  املتو�ضط.  البحر 

خا�ضة  �ضركة  اأقدم  الهالل، 

قطاع  يف  متخ�ض�ضة  اإقليمية 

ا�ضتك�ضاف وانتاج النفط والغاز، 

قائمة  �ضمن  باختيارنا  فخورون 

على  للتناف�س  املوؤهلة  ال�ضركات 

الطاقة  وزارة  من  بامتياز  الفوز 

واملياه اللبنانية، وهذا دليل على 

قدرات �ضركة نفط الهالل«.

الذي  العقد  �ضيغة  ومتزج 

توقيعه  اإىل  احلكومة  ت�ضعى 

مع الفائزين بني عقود م�ضاركة 

ومن  المتياز.  وعقود  النتاج 

العطاءات  تقييم  يتم  اأن  املتوقع 

منها  عوامل،  عدة  اإىل  ا�ضتنادًا 

وبرنامج  القت�ضادي،  العامل 

امل�ضوحات  حجم  مثل  العمل 

املزمع  الآبار  وعدد  الزلزالية 

ومتطلبات  وعمقها،  حفرها 

والأمني.  والبيئي  ال�ضحي  الأثر 

عاملية  ب�ضمعة  ال�ضركة  وتتمتع 

بالعتبارات  التقيد  جمال  يف 

البيئية.

نفط الهالل ع�ضو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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ابتكرت �صركة فيليب�س نوعًا جديداً 

من اإ�صاءة الديودات الباعثة لل�صوء 

في  فاعلية  الأكثر  )LED(يعتبر 

العالم من ناحية الأقت�صاد بالطاقة 

الإ�صاءة  تطبيقات  كل  وينا�صب 

الباحثون  تمكن  فقد  الــعــامــة. 

اأنبوب  تطوير  من  فيليب�س  في 

 Tubular Light( بتقنية  اإ�صاءة 

Emitting Diode TLED(  ينتج 
اإ�صاءة بقوة 200 �صمعة لكل واط، 

اأبي�س عالي الجودة،  تعطي �صوءاً 

التي  الفلورية  بالإ�صاءة  مقارنة 

�صمعة/  100 بقوة  اإ�صاءة  تنتج 

والإ�ـــصـــاءة  ــى،  ــص ــ� اأق كــحــد  واط 

بقوة  اإ�صاءة  تنتج  التي  التقليدية 

15 �صمعة/واط.

ونظراً لأن الإ�صاءة ت�صتهلك اأكثر من 

19 في المئة من الطاقة الكهربائية 

هذا  فـــاإن  الــعــالــم،  م�صتوى  على 

البتكار الجديد يعد بتوفير كبير في 

الطاقة والكلفة، ومن المقرر اإطالق 

�صنة  الأ�صواق  في   TLED اإ�صاءة 

ب�صكل  �صت�صتخدم  حيث   ،2015

وا�صع في المكاتب وال�صركات، على 

اأن ت�صتخدم في البيوت في المراحل 

الالحقة. 

فيليب�س ع�ضو في

المنتدى العربي للبيئة والتنمية 

»فيليبس« تبتكر اإلضاءة
األكثر فاعلية يف العالم

األقى الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب �ضعب المحا�ضرة الرئي�ضية 

في الجل�ضة العلمية الأولى لموؤتمر منظمة المدن العربية ال�ضاد�س ع�ضر، الذي ع�قد 

ثاني،  اآل  خليفة  بن  حمد  ال�ضيخ  قط�ر  اأمير  �ضمو  الموؤتم�ر  رع�ى  وق�د  الدوح�ة.  في 

وافتتحه نيابة عنه رئي�س الوزراء وزير الخارجية ال�ضيخ حمد بن جا�ضم.

وقدم �ضعب في محا�ضرته تقريري المنتدى عن القت�ضاد الأخ�ضر والب�ضمة البيئية 

في البلدان العربية. و�ضارك في الجل�ضة الدكتور �ضيف الحجري، ع�ضو مجل�س امناء 

المنتدى ورئي�س  مركز اأ�ضدقاء البيئة في قطر.

www.afedonline.org   لقراءة الن�س الكامل يمكن زيارة موقع المنتدى

 املنتدى يشارك يف ندوة زايد السادسة »أفد« يف مؤتمر منظمة املدن العربية
يف جامعة الخليج العربي يف البحرين

ال�ضتثمار يف الطاقة املتجددة يجب اأن 

التي  اخلليجية،  للبلدان  اأولوية  يكون 

الأخ�ضر  القت�ضاد  اعتماد  بها  يجدر 

هذا  القت�ضادي.  منوها  على  للحفاظ 

يف  عقد  اإقليمي  موؤمتر  به  اأو�ضى  ما 

اأجمع �ضتة ع�ضر خبريًا،  البحرين. وقد 

ال�ضاد�ضة  زايد  »ندوة  يف  �ضاركوا 

يف  العربي  اخلليج  جامعة  يف  للبيئة« 

التعاون  جمل�س  بلدان  اأن  على  املنامة، 

ن اأمناط الإنتاج 
ِّ

اخلليجي يجب اأن حت�ض

املياه  حتلية  وعمليات  وال�ضتهالك 

للبيئة.  �ضديقة  تكون  بحيث  املاحلة 

ق�ض�س  الأخ�ضر:  »القت�ضاد  وكان 

جناح من دول جمل�س التعاون« عنوان 

بتنظيم  يومني،  دام  الذي  اللقاء  هذا 

العربي  اخلليج  جامعة  من  م�ضرتك 

واملنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( 

وبدعم من موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل 

نهيان.

�ضعب  جنيب  »اأفد«  عام  اأمني  األقى 

الأخ�ضر  القت�ضاد  حول  رئي�ضية  كلمة 

يف  البيئية  الب�ضمة  لتقلي�س  كاأداة 

باأحدث  وا�ضت�ضهد  العربية.  البلدان 

الأخ�ضر  القت�ضاد  حول  »اأفد«  تقارير 

اأن  كيف  لي�ضرح  البيئية  والب�ضمة 

امل�ضار  هو  اأخ�ضر  اقت�ضاد  اىل  التحول 

اأن  الأ�ضرع اىل منو م�ضتدام. وحذر من 

ت�ضتطيع  ما  �ضعفي  ي�ضتهلكون  العرب 

نظمهم الإيكولوجية تقدميه وجتديده، 

اإفال�س  من  حالة  يف  املنطقة  ي�ضع  ما 

املوارد.

ف�ضول  موؤلفي  من  عدد  وحتدث 

ابراهيم  الدكتور  ومنهم  »اأفد«،  تقارير 

زايد  ال�ضيخ  كر�ضي  رئي�س  عبداجلليل 

العربي،  اخلليج  جامعة  يف  للبيئة 

كبري  �ضادق  عبدالكرمي  والدكتور 

امل�ضت�ضارين القت�ضاديني يف ال�ضندوق 

الكويتي للتنمية، وفلورنتني في�ضر من 

املتو�ضط،  يف  الطاقة  كفاءة  م�ضروع 

امل�ضتدامة  الطاقة  جوانب  فتناولوا 

امل�ضتدام  والإنتاج  الأبنية  يف  والكفاءة 

ابراهيم  الدكتور  وناق�س  للغذاء. 

نا�ضيونال  اخلرايف  من  الغ�ضني، 

الع�ضو يف »اأفد«، اأداء حمطة ال�ضليبية 

التي  الكويت  يف  ال�ضرف  مياه  ملعاجلة 

ومن  ت�ضغيلها.  وتتوىل  ال�ضركة  بنتها 

لربامج  عر�س  الأخرى  امل�ضاركات 

قدمه  ال�ضعودية  يف  املتجددة  الطاقة 

امللك  مدينة  من  خنكار  ح�ضام  الدكتور 

عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، و�ضرح 

لأنظمة الأبنية ال�ضكنية الكفوءة طاقويًا 

الكويت  يف  حديثًا  اعتمادها  مت  التي 

قدمه الدكتور وليد �ضكرون.

رئي�س  العوهلي،  خالد  الدكتور  وقال 

»القت�ضاد  اإن  العربي،  اخلليج  جامعة 

الأخ�ضر هو من الأهداف ال�ضرتاتيجية 

قوي  برنامج  لديها  التي  للجامعة، 

التوجه  هذا  يدعم  البيئية  لالدارة 

�ضعب  تباحث  وقد  ال�ضرتاتيجي«. 

برامج  لتنفيذ  التعاون  يف  والعوهلي 

تقرير  ذلك  يف  مبا  امل�ضتقبلية،  »اأفد« 

البيئية  والأبحاث  البيئية  الرتبية  حول 

اخلليج  وجامعة  العربية.  البلدان  يف 

يف  موؤ�ض�س  اأكادميي  ع�ضو  العربي 

الأخرية  ال�ضنوات  �ضهدت  وقد  »اأفد«، 

برامج  يف  املوؤ�ض�ضتني  بني  �ضراكة 

وتدريب  الأبحاث  فيها  مبا  متنوعة، 

الطالب.
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�لدكتور خالد �لعوهلي 



في  الــهــنــد�ــصــة  طـــالب  �صيتمّكن 

من  بيروت  في  الأميركية  الجامعة 

للتكييف  نظام  وا�صتخدام  تطوير 

الطاقة  بوا�صطة  يعمل  الــهــوائــي 

هبة  بف�صل  وذلك  فقط،  ال�صم�صية 

 Deutsche Eco AG من  م�صتركة 

و»الغرفة الفنية الدولية«.

الهبة  على  الح�صول  ولمنا�صبة 

�صم�صية  األواح  من  الموؤّلفة  العينية 

التعليمي  النظام  في  ل�صتخدامها 

اأقيم احتفال في  الكهربائي ال�صوئي، 

الجامعة، بح�صور بيار خوري، ممثاًل 

وال�صفيرة  اللبناني،  الطاقة  وزيــر 

ـ  �صيفكر  ماريا  بيرجيتا  الألمانية 

الدكتور  الجامعة  ورئي�س  اإيبرلي، 

بيتر دورمان، واليا�س عي�صى رئي�س 

 ،Deutsche Eco AG ادارة  مجل�س 

وممثلين عن الغرفة الفنية الدولية. 

التي  ال�صم�صية  ــواح  الأل و�صت�صّكل 

»بكتل«  مبنى  �صطح  على  رّكــزت 

حقاًل  والعمارة  الهند�صة  كلية  في 

الم�صتمّرة  والختبارات  للتجارب 

فيما  الخ�صراء،  الطاقة  مجال  في 

تتيح في الوقت نف�صه ت�صغيل نظام 

الطاقة  من  كّمية  وتوليد  التبريد 

الكهربائية ت�صل اإلى 2 كيلوواط. 

اأنظمة  اأن  اأيــ�ــصــًا  المعلوم  ومــن 

نقية  مياهًا  توّلد  الهوائي  التكييف 

الجو. وهذا  الرطوبة من  عبر �صحب 

 15 على  بالح�صول  ي�صمح  النظام 

لل�صرب  ال�صالحة  المياه  من  ليتراً 

�صا�صة  على  يحتوي  وهو  اليوم.  في 

دائرة  في  تركيبها  تم  رقمية  عر�س 

�صتمكن  الميكانيكية،  الهند�صة 

الكهرباء  كمية  تحديد  من  الطالب 

المنتجة بوا�صطة الطاقة ال�صم�صية.

الجامعة الأميركية في بيروت ع�ضو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

الطاقة الخضراء يف الجامعة األميركية

اأطلقت اأفريدا، كربى ال�ضركات يف جمال احللول البيئية على م�ضتوى منطقة ال�ضرق 

يف  ال�ضرية  الوثائق  لإتالف   Proshred »برو�ضرد«  خدمة  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط 

مواقع العمل يف ال�ضعودية. وهي اخلدمة الأوىل من نوعها يف اململكة.

تتوفر خدمة »برو�ضرد« يف اأكرث من 30 موقعًا يف الوليات املتحدة وال�ضرق الأو�ضط، 

معقولة  باأ�ضعار  الوثائق  لإتالف  كليًا  واآمنة  ومريحة  اآلية  طريقة  للعمالء  وتقدم 

التي  الآمنة  اخلزائن  يف  املودعة  الوثائق  اإتالف  ويتم  البيئة.  �ضالمة  يراعي  واأ�ضلوب 

اأفريدا بتوفريها جمانًا با�ضتخدام �ضاحنات حديثة ومتطورة، وذلك يف مراكز  تقوم 

العمل عن طريق نظام خاٍل من اللم�س.

اإىل  بالإ�ضافة  اإتالف،  �ضهادة  على  العمالء  يح�ضل  اإتالف،  عملية  كل  اإجناز  وبعد 

اإنقاذها من خالل هذه اخلدمة.  التي مت  �ضهادة بيئية �ضنوية لتحديد عدد الأ�ضجار 

ويتم بعد ذلك اإعادة تدوير املواد املتلفة ب�ضكل كامل.

وقال كميل قربان، املدير العام ل�ضركة اأفريدا ال�ضعودية: »نحن واثقون من اإمكانات 

خدمة »برو�ضرد« يف اململكة. وباعتبارها اخلدمة الأوىل والوحيدة لإتالف الوثائق 

توفري  خالل  من  عمالئنا  احتياجات  تلبية  على  حري�ضون  فاإننا  ال�ضعودية،  يف 

من  �ضاملة  جمموعة  بتوفري  ملتزمون  اأفريدا  يف  اأننا  كما  الوثائق.  لإتالف  اآمن  حّل 

اخلدمات ال�ضديقة للبيئة لعمالئنا و�ضركائنا«.

اأي�ضًا  تقوم  اإذ  ال�ضرية،  الوثائق  اإتالف  على  يقت�ضر  ل  »برو�ضرد«  خدمة  تقدمه  ما 

وبطاقات  ال�ضالحية  واملنتهية  ال�ضوائل  من  اخلالية  الغذائية  املواد  جميع  باإتالف 

والعام،  اخلا�س  للقطاعني  الر�ضمي  الزي  باإتالف  تقوم  كما  املمغنطة.  الئتمان 

والأقرا�س ال�ضلبة واأي مواد اأخرى �ضّرية .

وجودها  تعزيز  على  اأفريدا  وتعمل 

من   ،2010 عام  منذ  ال�ضعودية  يف 

احللول  من  جمموعة  توفري  خالل 

الو�ضطى  املنطقة  يف  البيئية 

يف  وقريبًا  الغربية،  املنطقة  و 

املنطقة ال�ضرقية.

اأفريدا ع�ضو يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»أفيردا« تتلف الوثائق السرّيةالسعودية

بلدية أبوظبي تعمل لسالمة سكن العمال

رفع  ا�ضتهدفت  ور�ضة  اأبوظبي  بلدية  يف  وال�ضالمة  وال�ضحة  البيئة  اإدارة  نظمت 

يف  وال�ضالمة  وال�ضحة  البيئة  مبعايري  املتعلقة  العامة  والثقافة  الوعي  م�ضتوى 

جممعات �ضكن العمال املوقتة.

على  وتاأكيدًا  للعمال،  العاملي  باليوم  الحتفالت  اإطار  �ضمن  الور�ضة  هذه  جاءت 

حر�س الدولة على حماية حقوق العمال وتاأمني الظروف ال�ضحية واملعي�ضية املالئمة 

التي تن�س عليها القوانني والت�ضريعات الهادفة لتوفري بيئة عمل و�ضكن اآمنة.

املوا�ضفات  توفري  اإىل  املوقتة  العمال  �ضكن  جممعات  م�ضغلي  جميع  البلدية  ودعت 

واخلدمات واملعايري البيئية وال�ضحية ال�ضليمة ومتطلبات العي�س الكرمي.

بلدية مدينة اأبوظبي ع�ضو يف  املنتدى العربي للبيئة والتنمية

إطالق أول مشروع 
سفاري يف االردن

اأعلنت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة 

من  الأول  ال�ضفاري  م�ضروع  اإطالق  عن 

نوعه يف اململكة. وقال رئي�س اجلمعية 

ال�ضفاري  اأن  اليراين  خالد  املهند�س 

حممية  تطوير  خطط  اإطار  �ضمن  ياأتي 

وتفعيل  الربية   لالأحياء  ال�ضومري 

دورها يف جمال ال�ضياحة البيئية.

البنك  من  بدعم  اجلمعية،  اأن  واأو�ضح 

برنامج  تطوير  على  عملت  العربي، 

لل�ضيارات  ممرات  وجتهيز  ال�ضفاري 

للزائرين  يتاح  كي  املحمية  �ضمن 

الرمي  وغزلن  العربي  املها  م�ضاهدة 

اىل  ال�ضحراوية،  الطبيعية  واملناظر 

جانب توظيف وتدريب اأدلء وموظفني 

لإدارة رحالت ال�ضفاري.

خالد  يحيى  اجلمعية  عام  مدير  وقال   

الهادفة وامل�ضرتكة  اإن مثل هذه الربامج 

عمل  فر�س  تخلق  اخلا�س  القطاع  مع 

تنمية  يف  وت�ضاهم  لل�ضباب  جديدة 

املكت�ضبات  على  واملحافظة  املجتمع 

البيئية والنهو�س بال�ضياحة الوطنية.

يف  الراغبني  الزوار  ا�ضتقبال  ويتم   

العربي  املها  �ضفاري  جتربة  خو�س 

ال�ضياحة  ق�ضم  يف  الت�ضجيل  خالل  من 

البيئية التابع ملركز برية الأردن.

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ع�ضو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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عاشق      األهوار
كرس عزام علوش جهوده 

إلنقاذ أهوار العراق، التي 

فقدت 90 يف املئة من 

نظامها اإليكولوجي تجفيفًا 

وحرقًا وتسميمًا، فنال جائزة 

غولدمان البيئية لسنة 2013

ال�صورة:

الأهوار عرب  من  »�سومرّيان« 

Aral Kakl/Metrography

A
ga

ta
 S

ko
w

ro
ne

k



حزيران 2013 چهللا 36

بغداد ـ   »البيئة والتنمية«

ثمة من يعتقد اأن اأهوار العراق هي »جنة عدن« 

وموقع الطوفان الكبري حيث بنى نوح �سفينته. 

ويعتربها علماء كثريون مهد احل�سارة. اإنها م�ستنقعات 

ومناطق رطبة يف جنوب العراق بني نهري دجلة والفرات، 

كانت يف املا�سي ملذًا للأحياء املائية، تزخر مب�سطحات 

الق�سب الغ�سة وجوامي�س املاء والأ�سود والثعالب 

والق�ساعات. كما كانت من اأهم املعابر التي ت�سلكها الطيور 

املهاجرة. وكانت الأهوار قبل نحو اأربعني �سنة تغطي 

م�ساحة 20 األف كيلومرت.

ويعي�س �سكان الأهوار يف جزر �سغرية، وي�ستخدمون 

نوعًا من الزوارق يعرف بامل�سحوف يف تنقلتهم وترحالهم. 

وت�سري الدرا�سات التاريخية والأثرية اىل اأن احل�سارة 

ال�سومرية ن�ساأت يف هذه املنطقة.

يف منت�سف ت�سعينات القرن الع�سرين، اأقدم نظام 

الرئي�س ال�سابق �سدام ح�سني على اإحراق املنطقة وجتفيفها 

وت�سميمها، للق�ساء على جماعات ثارت عليه بعد غزو 

الكويت عام 1991 وجلاأت اإىل الأهوار. فتحولت »جنة عدن« 

اإىل اأحوا�س تراب وغبار، وهجرها اأحفاد ال�سومريني الذين 

�سكنوها لآلف ال�سنني.

يف العام 2001، تنبه املجتمع الدويل اىل دمار الأهوار، 

بعد اأن ن�سر برنامج الأمم املتحدة للبيئة �سورًا التقطتها 

الأقمار ال�سطناعية اأظهرت خ�سارة 90 يف املئة من هذا 

النظام الإيكولوجي. واعترب الربنامج دمار هذه املنطقة 

وما رافقه من نزوح عرب الأهوار »حالة طوارئ بيئية 

واإن�سانية«. واأطلق مبادرة برعاية احلكومة اليابانية لدعم 

التنمية امل�ستدامة للأهوار واإحيائها من خلل ا�ستخدام 

تكنولوجيات �سليمة بيئيًا. وبداأ تنفيذ »نظام مراقبة الأهوار 

العراقية« ملتابعة عمليات اإعادة غمر الأر�س باملياه وا�ستعادة 

الغطاء النباتي املائي بطريقة منهجية وعلمية.

عائد إلى أرض الطفولة
الو�سع املزري الذي اآلت اإليه الأهوار ا�ستنفر البيئيني وحمبي 

الطبيعة. ومنهم عزام علو�س، الذي اأم�سى يف �سباه اأيامًا 

كثرية يف الأهوار، مع والده الذي �سغل من�سب رئي�س دائرة 

الري يف املنطقة يف اأوائل �ستينات القرن املا�سي. وهو يتذكر 

بحنني كيف كان ينحني على جانب الزورق لرياقب الأ�سماك 

عزام علو�ش  في حديث مع  

اأحد المواطنين الفاعلين 

في الأهوار حول اأهمية 

م�ساركة ال�سكان في 

حماية هذه الأرا�سي الرطبة 

واإعادة اإحيائها

Nature Iraq

كتاب الطبيعة
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الكبرية تتدافع كال�سهام يف املياه ال�سافية.

هاجر علو�س اىل الوليات املتحدة هربًا من ال�سطهاد. 

ونال �سهادة يف الهند�سة املدنية، وحقق جناحًا يف مهنته، 

وتزوج فتاة اأمريكية ورزق ابنتني. وكان، من بعيد، يقراأ 

اأنباء ل ت�سدق عن دمار الأهوار.

وعند �سقوط نظام �سدام ح�سني، اأدرك علو�س اأن وقت 

العودة حان لإحياء الأهوار التي ع�سقها يف طفولته. ويف 

العام 2003 اتخذ القرار ال�سعب، فرتك احلياة املريحة يف 

كاليفورنيا وعاد اىل بلده التي مزقتها احلرب، يحدوه اأمل 

باأن ت�ستطيع ابنتاه يومًا روؤية املكان الذي اأحبه يف طفولته.

بعدما اجتاز علو�س �سدمة روؤية الأهوار املجففة، قرر 

قبول التحدي ال�سعب باإحلل حماية البيئة يف مقدم 

اهتمامات بلده املنهمك يف اإعادة ال�سلم وبناء البنى 

التحتية. ويف العام 2004، اأ�س�س منظمة »طبيعة العراق«. 

وا�ستغل خربته يف الهند�سة املائية مل�سح الأهوار وو�سع خطة 

لإحيائها. واأجرى ات�سالت بوزارتي البيئة واملوارد املائية 

لتوعية امل�سوؤولني احلكوميني بالفوائد البيئية والجتماعية 

والقت�سادية لإحياء الأهوار.

وعلى رغم العقبات، عادت الأهوار اإىل النتعا�س، 

وعادت املياه تغمر الآن نحو ن�سف م�ساحتها الأ�سلية، وبداأ 

»ال�سومريون« ي�ستعيدون حياتهم ال�سابقة. وتقرر حتويل 

الأهوار امل�ستعادة اإىل اأول متنزه وطني يف البلد �سنة 2013.

وقد حددت منظمة طبيعة العراق اأكرث من 300 منطقة 

للحماية، مع هدف اأ�سمى هو حماية 10 يف املئة من الأرا�سي 

العراقية حتت م�سمى »متنزهات وطنية«. لكن هذه اجلهود 

تواجه الكثري من العقبات ال�سيا�سية، اإ�سافة اإىل وجود 25 

مليون لغم اأر�سي مزروعة على احلدود بني العراق واإيران.

خطر السدود التركية
يف ني�سان )اأبريل( 2013، نال علو�س جائزة موؤ�س�سة 

غولدمان الدولية، التي متنح لأ�سحاب الريادة يف حماية 

النظم اليكولوجية ومكافحة م�ساريع التنمية املدمرة 

وت�سجيع ال�سيا�سات البيئية احلكيمة والكفاح من اأجل 

العدالة البيئية. وتبلغ قيمة اجلائزة املادية 150 األف دولر.

ويرى ح�سن برتو، م�سوؤول ال�سوؤون البيئية يف فرع 

ما بعد النزاعات وادارة الكوارث يف برنامج الأمم املتحدة 

للبيئة، اأن جهود نا�سطني مثل علو�س، اىل جانب العمل 

الذي يقوم به الربنامج واحلكومة العراقية و�سركاء دوليون، 

امراأتان من �سكان الأهوار 

تبيعان �سمكًا

تم ا�سطياده في القرية

فتيات يراقبن جوامي�سهن 

ال�سابحة  في المياه الم�ستعادة
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كتاب الطبيعة

�سّكب )بكا�سين(اأطالل قرية هجرها �سكانها بعد تحويل نهر دجلة وتجفيف اأهوار المنطقة
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توؤدي دورًا حيويًا يف اإحياء الأهوار، م�سيفًا: »ملواجهة 

التحديات امل�ستقبلية، مثل تغري املناخ واإن�ساء ال�سدود 

ع�سوائيًا، من ال�سروري جتديد اللتزام بحل اإقليمي يحمي 

م�ستجمعات املياه، لعادة هذا النظام الإيكولوجي الهام اىل 

�سابق تاألقه، و�سمان ا�ستفادة املجتمعات املحلية من اأهوار 

�سليمة ومنتجة«.

ويوا�سل علو�س جهوده يف اإحياء الأهوار. وينا�سل الآن 

اأي�سًا �سد تهديد جديد يواجه البيئة العراقية، هو خطة 

حممومة لبناء 23 �سدًا يف تركيا، تهدد باإحالة املجاري 

النهرية يف العراق اإىل قطرات. وهو يقول: »اأعمل الآن على 

تنظيم جولة بالزوارق للفت اأنظار العامل اىل التهديدات 

الناجمة عن النزاعات املائية، وحتويل م�سكلة ال�سدود اىل 

فر�سة لإحياء احلوار ب�ساأن حماية املوارد املائية امل�سرتكة«. 

وي�سري اىل قلق خا�س من م�سروع ت�سييد �سد األي�سو العملق 

يف تركيا، الذي »�سيحول نهر دجلة العظيم اىل جمرد 

جدول �سغري ويكر�س النزاعات بني الدول املجاورة«.

ويوؤمن علو�س باأن اإحياء الأهوار �سيتيح لل�سياح زيارتها 

قريبًا ب�سكل منتظم، قائًل: »هذا مكان �ساحر حقًا. حلمي اأن 

ت�سبح الأهوار قبلة اأنظار ال�سياح البيئيني، حيث ت�ستقبلهم 

■ الفنادق العائمة وير�سدهم عرب الأهوار«. 

تيفا  )بوط الم�ستنقعات(

عزام علو�ش

في جولة اأهوارية  
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منغوليا
أرض السماء الزرقاء

كتاب الطبيعة
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تنت�سر بيوت اللّباد التقليدية في قفار منغوليا

تربية ال�سقور

وال�سيد بها

�سمن التراث 

المنغولي

بالد جبلية شاسعة تطغى عليها 
البراري والقفار وتنتشر يف أنحائها 

مدن وقرى متباعدة و»مضارب« 
ل. وقد تم اختيارها  للرعاة الرحَّ

الستضافة احتفاالت يوم البيئة 
العاملي لسنة 2013

ثمة ح�سارة بدوية فريدة متيز منغوليا. فاجلمع 

بني التاريخ املغرق يف القدم والتقاليد البدوية 

والطبيعة البكر يجعل زيارتها جتربة خا�سة.

الأرياف هي بالتاأكيد اأف�سل مكان ل�ستك�ساف احل�سارة 

املنغولية، حيث ما زال الرعاة الرحل يعي�سون منط حياة 

قريبًا جدًا من الذي عا�سه اأ�سلفهم يف زمن الفاحت ال�سهري 

جنكيز خان يف القرن الثاين ع�سر.

وعلى رغم غنى البلد باملوارد الطبيعية، وم�ساحتها 

ال�سا�سعة البالغة 1.5 مليون كيلومرت مربع، ففيها اأدنى 

كثافة �سكانية على الأر�س، اإذ ل يتعدى عدد �سكانها 2.8 

مليون ن�سمة.

تقع منغوليا يف ه�سبة اآ�سيا الو�سطى، بني ال�سني 

ورو�سيا، حتوطها الياب�سة من جميع اجلهات. نحو 80 يف 

املئة من اأرا�سيها مرتفعات تعلو اأكرث من 1000 مرت عن �سطح 

البحر. ت�سود مناطقها الغربية وال�سمالية جبال عالية مكللة 

باأنهار جليدية وغابات كثيفة. وتنت�سر يف �سرقها �سهول 
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اأولد في قرية منغولية

فهد الثلج

ترحال على جمال ذات �سنامين

كتاب الطبيعة
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ع�سبية وا�سعة. ومتتد �سحراء غوبي عرب جنوبها من ال�سرق 

اىل الغرب، وهي ح�سبائية يف معظمها، با�ستثناء كثبان 

رملية كبرية قرب احلدود اجلنوبية. وقد حافظت معظم 

الأرا�سي على طبيعتها العذرية وجنت من الدمار الناجت عن 

الن�ساطات الب�سرية.

وت�سهد منغوليا نحو 260 يومًا م�سم�سًا يف ال�سنة، لذلك 

دعيت »اأر�س ال�سماء الزرقاء«. لكنها ت�سهد �ستاء �سقيعيًا 

طويًل، حيث يبلغ معدل درجات احلرارة 34 درجة مئوية 

حتت ال�سفر يف كانون الثاين )يناير(، فتبقى بع�س الأنهار 

متجمدة حتى �سهر حزيران )يونيو(. اأما يف ال�سيف، وهو 

مو�سم الأمطار، في�سل معدل احلرارة اإىل 41 درجة مئوية. 

وتكرث العوا�سف الرتابية يف املناطق ال�سحراوية.

وتتمتع منغوليا مبوارد مائية �سطحية وجوفية وافرة، مبا 

يف ذلك نحو 3500 بحرية و3000 نهر، خ�سو�سًا يف ال�سمال. 

واأطول اأنهارها نهر اأورخون الذي يبلغ طوله 1124 كيلومرتًا.

الكتاب األحمر
ي�سعب التمييز اأحيانًا بني احليوانات الربية والأليفة يف 

منغوليا، اإذ جتول معًا بحرية يف الأرا�سي الع�سبية ال�سا�سعة 

املك�سوفة. وفيها 136 نوعًا من الثدييات، ي�سمح ب�سيد 

60 نوعًا منها، والبقية حممية وبينها اأنواع نادرة معر�سة 

للخطر، مثل فهد الثلج وكب�س الأرغايل وتي�س اجلبل والأيل 

والإلكة والدب وغزال الّرو.

منغوليا غنية بالطيور، لأنها على طريق الهجرة من 

املحيطني الهادئ والهندي اىل البحر املتو�سط واملحيط 

املتجمد ال�سمايل و�سهل التندرة ال�سمايل. وقد �سجل فيها 

نحو 426 نوعًا من الطيور، منها 30 نوعًا معر�سة للخطر 

ومدرجة يف »كتاب منغوليا الأحمر«. ومت ت�سجيل 22 

كب�ش الأرغالي

فتى يرعى الأغنام
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نوعًا من الزواحف، و8 اأنواع من الربمائيات، و75 نوعًا من 

الأ�سماك، ونحو 13 األف نوع من احل�سرات.

يف منغوليا ثلثة اأنواع من النظم اليكولوجية املتعلقة 

باحلياة النباتية، هي الأرا�سي الع�سبية والغابات وال�سحراء. 

وت�سكل الأرا�سي الزراعية وامل�ستوطنات الب�سرية اأقل من 

1 يف املئة من م�ساحة البلد. وعلى رغم وفرة الأرا�سي 

الع�سبية، فاإن الرعي اجلائر م�سكلة جدية يف بع�س املناطق.

وتغطي الغابات نحو 8 يف املئة من م�ساحة منغوليا، وهي 

تتجدد ب�سكل بطيء، اإذ كثريًا ما تدمرها احلرائق واحل�سرات 

الناجتة عن ق�ساوة املناخ. وهناك 140 نوعًا من الأ�سجار 

وال�سجريات، و2823 نوعًا من النباتات الوعائية، ي�ستعمل 

845 نوعًا منها يف الطب املنغويل التقليدي. وثمة 128 نوعًا 

مدرجة يف كتاب منغوليا الأحمر على اأنها معر�سة للخطر اأو 

مهددة بالنقرا�س.

طور املنغوليون ح�سارة بدوية فريدة منذ الع�سر 

احلجري احلديث. فهم يربون احليوانات، خ�سو�سًا اجلمال، 

ويرحتلون يف اأ�سقاع بلدهم ال�سا�سعة �سعيًا اإىل الكلأ واملاء. 

ويعي�س كثري منهم يف »بيوت« تقليدية م�سنوعة من 

روا اأي�سًا هند�سة مدنية ومعمارية مميزة. اللباد. لكنهم طوَّ

وي�سهد اقت�ساد منغوليا منوًا كبريًا، وقد �سنفه البنك 

الدويل كاأ�سرع اقت�سادات العامل منوًا عام 2011. وت�سري 

التقديرات اإىل اأن الناجت املحلي الجمايل ال�سنوي �سريتفع 

من 5 بليني دولر اليوم اىل 150 بليونًا بحلول �سنة 2025. 

ويرتبط هذا الرثاء امل�ستجد بوجود احتياطات هائلة من 

املوارد، مثل الفحم والنحا�س والذهب ومعادن اأخرى. كما 

جذبت القوانني والأنظمة املحدثة ال�ستثمارات الأجنبية. 

وُيفتتح هذه ال�سنة اأكرب منجم للمعادن يف العامل قرب 

احلدود ال�سينية، و�سوف تتبعه م�ساريع كثرية خلل 

ال�سنوات الع�سر املقبلة. وقد اأحدث هذا الن�ساط القت�سادي 

طفرة يف القطاع العقاري يف العا�سمة اأولن باتور وزاد 

■ الطلب على املنتجات واخلدمات ال�ستهلكية. 

�سياحة في الجبال

من اأزهار مرتفعات منغوليا

كتاب الطبيعة
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ابن بطوطة اللبناني
ىلع طرق القدم املخفية

اجتاز هذا الرجل املحب للطبيعة معظم الدروب املنسية
يف لبنان مشيًا ىلع قدميه، كما جال يف رحاب طبيعة 36 بلدًا

شمعون مونّس يستكشف الدروب املنسية
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يعدو يف ال�شهول واجلبال �شيفًا و�شتاًء 

للإت�صال ولمعلومات عن جمعية 

المخفية«:  للقدم  لبنان  »طرق 

www.freewebs.com/

chamounmouannes

اأكد الإعالن على احلاجة اإىل اآليات فعالة جلمع البيانات.

خلف كومة من خراطي�ش ال�شيد جمعها لإعادة تدويرها

موّن�ش يت�شلق منحدرًا �شخريًا جتمدت عليه املياه

�سعيد عبدالباقي )بيروت(

مثل  لها  حياتهم  كر�صوا  الطبيعة  محبي  من  قلة 

منذ  بالطبيعة  تعلقه  ترجم  فهو  موّن�س.  �صمعون 

تنوعها  وو�صط  اأرجائها  في  الدائم  بالتجوال  �صغفًا  ال�صغر 

الحيوي.

الإن�صان(  )علم  بالأنثروبولوجيا  متخ�ص�س  موّن�س 

»طرق  جمعية  �س  اأ�صّ وقد  الحّية.  الآثار  اقتفاء  في  وخبير 

من  ع�صرة  ال�صاد�صة   في  كان  حين  المخفية«  للقدم  لبنان 

م�صيًا  لبنان  في  المن�صية  الدروب  معظم  اجتاز  وهو  عمره. 

بلدًا،   36 طبيعة  رحاب  في  اأي�صًا  جال  لكنه  قدميه.  على 

ت ت�صميته ابن بطوطة اللبناني. ف�صحَّ

فيقطعون  الأعمار،  كل  من  الطبيعة  حمبو  يق�صده 

معه  الطبيعة  يف  امل�صي  جتواًل.  الكيلومرتات  ع�صرات  معه 

طم�صها  خ�صائ�س  باكت�صاف  التثقيف،  اىل  الرتفيه  يتخطى 

مرافقه  يخترب  الب�صرية.  النتهاكات  اأو  الإهمال  بفعل  الزمن 

الأجداد  �صلكها  زراعية  وطرقًا  القرى،  بين  ت�صل   دروبًا 

البرية.  الحيوانات  اإلى  ويتعرف  وكرومهم.  ب�صاتينهم  لبلوغ 

والطواحين  كالمعا�صر  المن�صية  الأثرية  العمارات  ويكت�صف 

والمعابد. ويتوقف في القرى ليتعرف اإلى تراثها والمميزات 

المحلية فيها.

محلية  اأ�صجار  و�صتول  بذور  زرع  الرحلت  وتت�صمن 

حية  وجولت  والخروب،  وال�صنديان  والزيتون  كال�صنوبر 

للتعريف باأنواع النباتات وفوائدها ووجوب حمايتها، والتنبيه 

الجوفية  المياه  كتلوث  بالطبيعة  المحدقة  الأخطار  اإلى 

على  تق�صي  لحرائق  الم�صببة  والمفرقعات  الجائر  وال�صيد 

لتكون  الدروب  وتنظيف  �صنويًا،  �صا�صعة  حرجية  م�صاحات 

المدار�س  لطلب  رحلت  مون�س  وينظم  للم�صي.  مهياأة 

والمعاهد في لبنان لتحفيزهم على الن�صاط الريا�صي البيئي 

والتعرف اإلى طبيعة بلدهم عن كثب.

الى  فقط  تهدف  ل  الطبيعة  في  النزهات  اإن  مون�س  يقول 

الم�صي اأو اإلقاء نظرة عر�صية، بل اأي�صًا اإلى بث الوعي البيئي 

اإهمال  بفعل  المواطن  منه  يعاني  الذي  الفكري  التلّوث  ونزع 

■ الطبيعة وعدم دخول البيئة جديًا في المناهج الأكاديمية. 



حتميل 

خملفات الرز 

من احلقول

تجربة جديدة يف مصر
للقضاء ىلع السحابة السوداء

قش الرز
ورق وعلف

ووقود

غادة زين العابدين )القاهرة(

م�صر،  راأ�س  يف  �صداعًا  يبقى  لن  الرز  ق�س  اأن  يبدو 

اقت�صادية  منتجات  اإىل  حتويله  يف  العلماء  جنح  اإذ 

مفيدة بعد اأن كان واحدًا من اأهم م�صببات التلوث.

فمنذ الت�صعينات وامل�صريون يعانون من ظاهرة ال�صحابة 

اخلريف،  حلول  مع  �صنويًا  اأنفا�صهم  تخنق  التي  ال�صوداء 

عنه  ينتج  وما  الرز  ق�س  من  الأطنان  مليني  حرق  ب�صبب 

من  �صمكية  طبقة  ال�صوداء  وال�صحابة  خطرية.  ملوثات  من 

حرق  مو�صم  خلل  النيل  ودلتا  القاهرة  على  تخيم  الدخان 

يف   42 متثل  عنها  الناجتة  امللوثات  اأ�صبحت  حتى  الرز،  ق�س 

املئة من ملوثات الهواء يف م�صر خلل ف�صل اخلريف.

يف  احلكومة  جهود  ف�صلت  طويلة  �صنوات  مدى  وعلى 

خماطرها  بكل  ال�صوداء  ال�صحابة  وا�صتمرت  الظاهرة.  منع 

البيئية وال�صحية، اإىل اأن جنحت جتارب علماء املركز القومي 

منتجات  اإىل  وحتويله  الرز  ق�س  تدوير  اإعادة  يف  للبحوث 

بع�س  يف  التجربة  تطبيق  بالفعل  احلكومة  وبداأت  عديدة. 

املحافظات، مما يب�صر بعائد اقت�صادي كبري، خا�صة اأن م�صر 

من اأهم الدول اإنتاجًا للرز.

وحول هذه التجربة، اأو�صح الدكتور اأ�صرف �صعلن رئي�س 

املركز القومي للبحوث اأن الفلحني يلجاأون اإىل حرق مليني 

التقط  هنا  ومن  اليه.  حاجتهم  لعدم  الرز  ق�س  من  الأطنان 

علماء املركز امل�صكلة وبداأوا يف البحث عن علج. وجنح فريق 

بحثي يف التو�صل اإىل عدة براءات اخرتاع لل�صتفادة الكاملة 

من ق�س الرز، من خلل اإعادة تدويره وحتويله اإىل منتجات 

حمافظات  عدة  مع  التعاقد  يف  بالفعل  املركز  وبداأ  مطلوبة. 

لإن�صاء وحدات �صناعية من اأجل تنفيذ امل�صروع فورًا.

يقول رئي�س الفريق البحثي الدكتور جلل نوار اإن امل�صروع 

يقوم على حتويل ق�س الرز اىل اأجود اأنواع لب الورق، وحتويل 

الل�صقة  واملواد  كالأعلف  اأخرى  منتجات  اىل  خملفاته 

النهاية.  يف  نفاية  اي  يتبقى  ل  بحيث  العلجية،  واملراهم 

ومن مزايا التجربة اأنها تتم ب�صورة �صديقة للبيئة، تقوم على 

السحابة السوداء زائر بغيض خانق يحلّ ىلع سماء مصر 

يف فصل الخريف، تزامنًا مع حرق قش الرز يف الحقول. 

واآلن نجح الباحثون املصريون يف تجارب إعادة تدويره 

وأقنعوا الحكومة واملزارعين واملستثمرين بجدوى 

مشاريع تحويله إلى منتجات تجارية مربحة
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حرق ق�ش الرز

يف الهواء الطلق

حقل رز يف بلدة �شل�شيل

يف حمافظة الدقهلية

اأن  اأكدت  تفاعلت كيميائية بيولوجية، واأن درا�صة اجلدوى 

�صايف ربح الطن الواحد �صيكون 200 جينه )28 دولرًا(، مما 

عدم  ي�صمن  مبا  للفلح  ثروة  اإىل  يتحول  الرز  ق�س  �صيجعل 

اإحراقه، ف�صًل عن عائد ت�صدير الورق الناجت عن التدوير.

ويتم حاليًا توقيع عقد ثلثي بني املحافظة واملركز القومي 

الأر�س  املحافظة  تعطي  عليه  وبناء  وامل�صتثمر،  للبحوث 

ال�صناعية،  الوحدة  عليها  لين�صئ  انتفاع  كحق  للم�صتثمر 

وي�صاهم املركز بدوره ك�صاحب التقنية التي �صيتم تطبيقها. 

و�صتكون بداية تنفيذ امل�صروع نهاية هذه ال�صنة يف حمافظتي 

الدقهلية وكفر ال�صيخ، علمًا اأن كفر ال�صيخ تزرع نحو 277 األف 

فدان رزًا، وهو ما يب�صر بعائد جمٍزٍ للفلحني.

الرز،  اإنتاج  يف  عامليًا  الدول  اأوائل  من  م�صر  اأن  واملعروف 

نحو  تنتج  فدان  مليون   1.5 على  املزروعة  امل�صاحة  تزيد  حيث 

8 مليني طن من الرز �صنويًا. وينجم عن ذلك نحو 4 مليني 

يهدد  مما  معظمها،  بحرق  املزارعون  يقوم  الق�س  من  طن 

مبخاطر بيئية و�صحية. وكانت دول عدة �صباقة يف ال�صتفادة 

منتجات  اىل  وحتويله  ا�صتغلله  يف  جنحت  اإذ  الرز،  ق�س  من 

اقت�صادية مثل فحم الكوك وال�صيليكا والورق واحلبال والدواء 

احليوي  الوقود  �صناعة  يف  اليابان  وت�صتخدمه  والأخ�صاب. 

يف  ي�صاهم  للحيوان  كعلف  ي�صتخدم  كما  وغريها،  لل�صيارات 

حل م�صكلة الأعلف التي ترفع اأ�صعار اللحوم.

الفالح يدافع
حممد  املزارع  يقول  الرز؟  ق�س  حرق  اىل  املزارعون  يلجاأ  ملاذا 

كبرية،  م�صاحة  ياأخذ  الأر�س  على  الق�س  تخزين  اإن  عمران 

في�صبح ماأوى للقوار�س التي تهدد املح�صول التايل. وي�صيف 

الق�س  لكب�س  اللزمة  املكاب�س  توفري  حتاول  املحافظة  اأن 

ف�صًل  تكفي،  ل  املكاب�س  لكن  للحيوانات،  علفًا  وا�صتخدامه 

طويًل  وقتًا  ي�صتغرق  ما  وهو  الأر�س،  اإىل  نقلها  �صعوبة  عن 

ويعوق زراعة املح�صول اجلديد »وبالتايل ل جند اأمامنا �صوى 

حرق الق�س للتخل�س منه«.

الدكتور  يوؤكد  الرز،  ق�س  حلرق  ال�صحية  املخاطر  وعن 

عني  جامعة  يف  ال�صدرية  الأمرا�س  اأ�صتاذ  الدين  تاج  عو�س 

اأن  ال�صدرية،  للأمرا�س  امل�صرية  اجلمعية  ورئي�س  �صم�س 

الهواء  يلوث  الذي  الكربون  اأوك�صيد  اأول  غاز  ينتج  احلرق 

و�صعوبة  املخاطية  والأغ�صية  العيون  تهيج  اىل  ويوؤدي 

وقد  احل�صا�صية.  مر�صى  مع  خا�صة  التنف�س،  يف  �صديدة 

يوؤدي لل�صابة بالأزمات ال�صدرية احلادة التي متثل خطورة 

ال�صعب  �صيق  اأو  املزمن  الرئوي  الن�صداد  مر�صى  حياة  على 

عمليات  انت�صار  حال  يف  الكمامات  بو�صع  وين�صح  الهوائية. 

لل�صعب.  مو�صعة  اأدوية  واأخذ  العلج  وبانتظام  الق�س،  حرق 

مبلل  قما�س  منديل  بو�صع  ين�صح  الأطفال،  اإىل  وبالن�صبة 

ا�صتن�صاقها.  يتم  التي  امللوثات  من  للحد  والفم  الأنف  على 

احتقان  لأن  العلج،  اإهمال  من  للمر�صى  حتذيرات  وتوجه 

اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  النوم  اأثناء  وان�صدادها  الأنفية  اجليوب 

اأزمات قلبية وذبحات �صدرية.

وقد ازدادت ن�صبة الإ�صابة مبر�س ح�صا�صية الأنف عامليًا 

يف  و40  الكبار  بني  املئة  يف   25 اإىل  فو�صلت  التلوث،  ب�صبب 

خلل  م�صر  يف  الن�صبة  هذه  وتت�صاعف  ال�صغار.  عند  املئة 

ق�س  تدوير  اإعادة  م�صروع  فاإن  لذا  ال�صوداء.  ال�صحابة  مو�صم 

■ الرز بدل حرقه يعد بتح�صني الظروف ال�صحية يف البلد. 
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محمد التفراوتي )الرباط(

والنا�صطون  وال�صحافيون  والباحثون  التلميذ 

البيئيون واملهتمون بالطاقات املتجددة يف املغرب 

)اأبريل(.  ني�صان  �صهر  يف  فريد  زائر  مع  موعد  على  كانوا 

يعمل  قارب  الرباط  يف  رقراق  اأبي  واد  ميناء  يف  ر�صا  فقد 

بحرية  رحلة  يف  للنطلق  متهيـدًا  ال�صم�صيـة،  بالطاقة 

حول العامل.

والتعرف  القـارب  لزيارة  للطلب  تربوي  يوم  وُنظم 

غيـر  ا�صتخدامهـا  واإمكانات  ال�صم�صية  الطاقة  اأهمية  على 

واأو�صح  املناخ.  تغري  من  احلد  يف  وم�صاهمتها  املحـدودة 

اأبي  نهر  �صفتي  تهيئة  لوكالة  العام  املدير  ال�صاقل،  املغاري 

رقراق، اأن هذه املحطة يف رحلة القارب ال�صم�صي »تورانور  رافاييل دوجمان

بلنيت �صولر« كانت منا�صبة للتح�صي�س باأهمية الطاقات 

الطاقة  ح�صة  بزيادة  التزم  املغرب  اأن  خ�صو�صًا  املتجددة، 

بحلول  الطاقوي  مزيجه  من  املئة  يف   42 اإىل  املتجددة 

الطاقة  من  ميغاواط   2000 اإنتاج  ذلك  يف  مبا   ،2020 �صنة 

ال�صم�صية.

ال�صوي�صري  ال�صاب  لدى  فكرة  ملعت   ،2004 ربيع  يف 

اأي�صًا  وهو  بالإلكرتونيات،  املتخ�ص�س  دوجمان  رافاييل 

اجلبال  لت�صلق  ومر�صد  �صراعي  وطيار  اإ�صعاف  متطوع 

العالية ون�صري للطاقة النظيفة.

م�صتوحاة  ا�صتثنائية  مغامرة  عامل  اقتحام  رافاييل  قرر 

 80 يف  العامل  حول  »رحلة  فرين  جول  لرواية  قراءاته  من 

يومًا«، يقوم بها على منت قارب يعمل بالطاقـة ال�صم�صية. 

وهي بدت له رحلة ممكنة  بيئيـًا وتكنولوجيًا، مع اأن اأحـدًا 

حول العالم
يف قارب شمسي
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تنظيف الالقطات ال�شم�شيةالقارب ال�شم�شي را�شيًا يف مارينا واد اأبي رقراق يف الرباط

التي متد القارب بالطاقة

�صركاء  عن  البحث  عملية  بداأ  لذا  بها.  القيام  اإىل  يبادر  مل 

وتكوين فريق للعمل وت�صميم القارب.

تتحقق  احللم  معامل  بداأت   2008 )فرباير(  �صباط  يف 

ذي  �صرتوهر  اإميو  الأملاين  الأعمال  رجل  دعم  بف�صل 

الهتمامات البيئية، الذي عمل على حتقيق امل�صروع مع ثلة 

من التقنيني وعلماء الطاقة والفيزياء وم�صممي القوارب. 

وبعد عامني اأ�صبح امل�صروع حقيقة، متمثًل يف قارب فريد 

.Turanor Planet Solar من نوعه يدعى

يزن هذا القارب ال�صم�صي 95 طنًا، ويبلغ طوله 35 مرتًا 

وعر�صه 15 مرتًا وعمقه 23 مرتًا. وهو مزود ب�صحن �صم�صي 

الفوتوفولطية.  لقط م�صاحته 537 مرتًا مربعًا من اخلليا 

وقد ا�صتعمل  21 طنًا من األياف الكربون اخلفيفة الوزن يف 

ت�صميم هيكله.

لت�صغيل  كافية  طاقـة  بتوليد  ال�صم�صية  الألواح  تقوم 

 120 بقوة  حركية  طاقة  تنتج  كهربائية  حمركات  اأربعة 

 20 اإىل  ت�صل  ق�صوى  ب�صرعة  الإبحار  تتيح  كيلوواط، 

مع  راكبًا،   40 لنحو  القارب  ويت�صع  ال�صاعة.  يف  كيلومرتًا 

طاقم من اأربعة اأ�صخا�س. 

يف  الأوىل  رحلته  يف  العامل  حول  ال�صم�صي  القارب  جال 

جنوب  يف  موناكو  ميناء  من  انطلق  اإذ   ،2012 )مايو(  اأيار 

ف�صيدين  فرن�صي�صكو،  �صان  ثم  وميامي،  بكوبا  مرورًا  فرن�صا 

الأو�صرتالية، و�صنغافورة، واأبوظبي، ليعود اإىل موناكو.

ل�صيوتا  من  القارب  انطلق   ،2013 )اأبريل(  ني�صان  ويف 

يف جنوب فرن�صا على البحر املتو�صط، واجتاز م�صيق جبل 

اأيام، ليبا�صر بعدها  طارق، ليتوقف يف الرباط ملـدة اأربعـة 

■ رحلته الثانية العابرة للمحيط الأطل�صي. 

كانت مدينة الرباط املغربية 

املحطة األولى للقارب »تورانور 

بالنيت سوالر« يف رحلته الثانية 

حول العالم بقدرة الطاقة 

الشمسية
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ما زالت الطاقة الكهربائية من اأرخ�س اأ�صكال توليد 

الكهرباء واأكرثها �صيوعًا. وهي تزود نحو 14 يف املئة 

الكهرباء  كل  من  املئة  يف   86 ن�صبة  ومتثل  العامل،  كهرباء  من 

بيئية  مب�صاكل  مرتبطة  لكنها  املتجددة.  الطاقة  تولدها  التي 

وا�صطراب  البيولوجي  التنوع  خ�صارة  فيها  مبا  متعددة، 

�صبل  يف  يوؤثر  ما  العذبة،  للمياه  اليكولوجية  النظم  خدمات 

عي�س املجتمعات املحلية.

ال�صدود التي تبنى حول العامل تلبي جزءًا هامًا من الطلب 

وقد  املقابل.  يف  كبريًا  اأذى  ت�صبب  قد  لكنها  الطاقة،  على 

اأيار  يف   )WWF( الطبيعة  ل�صون  العاملي  ال�صندوق  اأ�صدر 

)مايو( 2013 تقريرًا بعنوان »�صبع خطايا يف بناء ال�صدود«، 

يتناول النتهاكات التي يرتكبها مطورو هذه امل�صاريع املائية، 

ويت�صمن درا�صات حالة من ت�صعة �صدود حول العامل.

إغفال الكلفة الحقيقية
اخلطيئة الأوىل هي، بب�صاطة، البناء على النهر غري املنا�صب. 

فاختيار خاطئ ملوقع ال�صد قد يوؤثر يف كل �صيء، من تدفقات 

املياه يف جمرى النهر اىل التاأثريات الرتاكمية على املجتمعات 

اأدوات ملئمة،  املحلية والبيئة. والتقييم ال�صحيح با�صتخدام 

على  الكهرمائية  الطاقة  ل�صتدامة  ال�صريع  التقييم  اأداة  مثل 

املنا�صبة  املواقع  حتديد  يف  ي�صاعد   ،)RSAT( احلو�س  مدى 

وغري املنا�صبة لبناء من�صاآت الطاقة الكهرمائية.

راكدة،  خزانات  اىل  الأنهار  اأعايل  ال�صدود  حُتول  وفيما 

ال�صد. وتتاأثر  النهر بعد  التدفقات يف جمرى  اإغفال  اأي�صًا  يتم 

بهذه اخلطيئة الثانية نوعية املياه والرت�صبات وخدمات النظم 

الطبيعة  ل�صون  العاملي  ال�صندوق  وين�صح  اليكولوجية. 

خطايا
يف بناء 
السدود

البناء ىلع النهر غير املناسب، وإهمال التدفق إلى 

أسفل مجرى النهر، واالستهتار بالتنوع البيولوجي، 

وسوء تقدير الجدوى االقتصادية، وعدم حيازة قبول 

الجماعات املحلية، وسوء إدارة املخاطر والتأثيرات، 

وتفضيل خيار بناء السد ... سبع »خطايا« أوردها تقرير 

متخصص للصندوق العاملي لصون الطبيعة
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ال�صورة اىل اليمني: 

�شد املمرات الثالثة على نهر يانغت�شي يف ال�شني هو اأكرب �شد 

لإنتاج الطاقة يف العامل، وقد ت�شبب يف تهجري 1.2 مليون ن�شمة 

واإغراق 13 مدينة و1500 بلدة وقرية على امتداد حو�شه البالغ 

600 كيلومرت، ويعتربه كثريون كارثة بيئية واجتماعية

ال�شد الأول على نهر اأنغارا

يف  اأنغارا  نهر  على  �صدود  ثلثة  اأقيمت 

بناء  حماولت  وبداأت  �صيبرييا.  �صرق 

بوغو�صان�صكايا،  �صد  وهو  الرابع،  ال�صد 

ت�صميمه  مت  فقد  قرن.  ن�صف  نحو  منذ 

اأ�صًل يف ال�صبعينات بهدف اإنتاج الطاقة 

املراوحة  من  عقود  وبعد  الكهرمائية. 

ب�صبب  والتوقف  الإن�صاء  اأعمال  بني 

وتقلبات  القت�صادية  ال�صطرابات 

امل�صروع  ا�صتوؤنف  الطاقة،  على  الطلب 

من  الطاقة  توليد  وبداأ   ،2005 عام 

اأن  على   ،2012 خريف  يف  توربينني 

ميغاواط   3000 النتاجية  القدرة  تبلغ 

عند اكتمال امل�صروع.

ال�صبع«  »اخلطايا  اأن  رغم  وعلى 

فلعل  ال�صد،  هذا  يف  ارتكبت  جميعها 

ب املطورين للمخاطر  اأفدحها �صوء حت�صُّ

الأ�صلي،  ت�صميمه  فمنذ  والتاأثريات. 

وجتنبها  التاأثريات  حتديد  اأدوات  كانت 

وا�صع.  نطاق  على  معروفة  وتخفيفها 

ولكن عند ا�صتئناف امل�صروع، مل يخ�صع 

لتقييم الأثر البيئي بحجة اأن هذا التقييم 

مل يكن مطلوبًا عام 1976 عند احل�صول 

قانون  مبوجب  الن�صاء،  رخ�صة  على 

يتم  ومل  ال�صابق.  ال�صوفياتي  الحتاد 

وعر�س  املدين  املجتمع  مع  الت�صاور 

تبدد  بعدما  العام  الراأي  على  امل�صروع 

اأمل احل�صول على متويل اأجنبي.

�صهدت مرحلة اإن�صاء ال�صد انتهاكات 

كبرية لأنظمة اإعادة التوطني، ومعايري 

ومعايري  حو�صه،  يف  الغابات  تعرية 

وترافقت  الفطرية.  احلياة  على  احلفاظ 

تعبئة احلو�س مع اإهمال ج�صيم ملعايري 

ت�صميم  ويق�صر  الطبيعي.  اجلريان 

الكربى،  الفي�صانات  حتمل  عن  ال�صد 

من  املئة  يف  و40   25 بني  ما  اىل  ويفتقر 

لحتواء  الكافية  ال�صتيعابية  القدرة 

املياه  من  عادية  غري  ق�صوى  كميات 

ت�صهدها املنطقة مرة كل 1000 �صنة.

املواقع  حماية  امل�صروع  وجتاهل 

املواقع  اأزيلت  بل  حو�صه،  يف  التاريخية 

الأثرية املعروفة من ال�صجلت احلكومية 

املخاطر  ُجّل  اإهمال  ومت  الر�صمية. 

بايكال،  بحرية  لها  تتعر�س  قد  التي 

العاملي،  الرتاث  لئحة  على  املدرجة 

نتيجة ت�صغيل ال�صللت على نهر اأنغارا 

املتدفق منها، ما يهدد با�صتنزافها.

إغفال »األثر البيئي« يف سد روسي

ت�صغيل  لتحقيق  للبيئة  مراعية  فعالة  تدفق  نظم  بتنفيذ 

م�صتدام لل�صدود.

اأثناء  فقط  لي�س  البيولوجي،  بالتنوع  ال�صتهتار  يجوز  ول 

بناء ال�صدود بل يف كل م�صاريع البنى التحتية. وال�صدود التي 

املوائل  خ�صارة  يف  تت�صبب  قد  الثالثة  اخلطيئة  هذه  ترتكب 

وجتزئة �صبل التوا�صل الأر�صية واملائية. واذا تبني اأن م�صروع 

معر�صة  حية  اأنواع  انقرا�س  يف  ي�صاهم  �صوف  �صد  اإقامة 

للخطر، فمن الأف�صل عدم امل�صي يف امل�صروع.

توؤكد  رابعة،  خطيئة  القت�صادية  ااجلدوى  تقدير  �صوء 

اأن   2003 عام  الطبيعة  ل�صون  العاملي  ال�صندوق  حملة  �صعار 

عمومية«.  ميزانية  يف  اأبدًا  تظهر  ل  لل�صد  احلقيقية  »الكلفة 

واأرباحًا  فوائد  حتقق  الكربى  ال�صدود  م�صاريع  من  فكثري 

والبيئية.  الجتماعية  التكاليف  تتجاهل  حني  يف  اقت�صادية 

احتمالت  ت�صمل  دقيقة  تقييمات  باإجراء  ال�صندوق  ويطالب 

تقلبات الأ�صواق يف ظل �صيناريوهات تغري املناخ.

ويجب ادخال م�صالح املجتمعات املتاأثرة مب�صاريع ال�صدود 

عدم  خطيئة  املطورون  ارتكب  واإل  القرار،  �صنع  �صلب  يف 

عند  النزاع  وين�صاأ  بالعمل.  املحلية  اجلماعات  قبول  حيازة 

اأر�صهم  من  اقتلعوا  الذين  النا�س  توطني  اإعادة  اأمور  جتاهل 

اأ�صفل  يف  يقطنون  الذين  عي�س  �صبل  و�صمان  ال�صد،  لبناء 

الأطراف  بني  والتوا�صل  الت�صاور  �صوء  ب�صبب  النهر،  جمرى 

علقات  على  يحافظوا  اأن  امل�صروع  مطوري  وعلى  املعنيني. 

بغية  بامل�صروع،  �صتتاأثر  التي  املحلية  اجلماعات  مع  جيدة 

تاأمني »ترخي�س اجتماعي« بالعمل وحتقيق قبول املجتمع.

ً بدائل أقل كلفة وضررا
يوؤدي  ال�صدود  بناء  مثل  كربى  م�صاريع  يف  الطريق  اخت�صار 

املخاطر  اإدارة  �صوء  وهي  ال�صاد�صة،  اخلطيئة  اإىل  غالبًا 

يكلف  اجليد  والتح�صري  الدقيق  التقييم  واإهمال  والتاأثريات. 

مطورو  ينتقل  بحيث  يوفر،  مما  اأكرث  وموارد  وجهدًا  وقتًا 

»العيون  مقاربة  اإن  اأخرى.  اإىل  طوارئ  حالة  من  امل�صاريع 

املتوقعة  ال�صلبية  والتاأثريات  الأكيدة  للمخاطر  املفتوحة« 

ت�صاعد املطورين يف جتنب هذه اخلطيئة.

وتوؤدي املبالغة يف ما »ميكن اأن تفعله« الهند�صة يف اإدارة 

املوارد املائية اإىل تطوير جمحف للموارد املائية، وذلك بب�صاطة 

يف  وكما  البناء.  اىل  متهورة  نزعة  يتبعون  املطورين  لأن 

ال�صدود  فوائد  اإبراز  اإىل  املطورون  يعمد  قد  الأخرى،  الأخطاء 

للم�صروع.  �صليم  تقييم  اإجراء  بدل  مبخاطرها  وال�صتخفاف 

اآراء  على  والرتكيز  والتحفيز  الذاتية  امل�صلحة  من  جو  وبخلق 

موؤيدي امل�صروع ي�صهل ارتكاب هذه اخلطيئة ال�صابعة.

املدى  يف  موؤذية  لي�صت  ال�صدود  بناء  يف  ال�صبع  اخلطايا 

اليوم  وهناك  �صرورية.  غري  اأي�صًا  هي  بل  فح�صب،  الطويل 

املوؤذية.  ال�صدود  بناء  من  �صررًا  واأقل  كلفة  اأقل  اأف�صل  بدائل 

وبامكان حت�صينات ب�صيطة، مثل ا�صتبدال التوربينات وزيادة 

�صعة التخزين، اأن توؤدي دورًا كبريًا يف عك�س الأ�صرار احلالية 

على البيئة.

املائي  الأمن  اخت�صا�صي  مينغ،  هوا  جيان  الدكتور  يقول 

اأن  ميكن  ال�صدود  اإن  الطبيعة،  ل�صون  العاملي  ال�صندوق  لدى 

ت�صاهم يف الأمن الغذائي والطاقوي، لكن فقط عند ت�صميمها 

وبنائها وت�صغيلها بال�صكل ال�صحيح. فمعرفة اأف�صلية عدم بناء 

�صد ي�صر باملجتمعات املحلية والبيئة مهمة بقدر معرفة كيفية 

بناء �صد بطريقة �صليمة بيئيًا واجتماعيًا واقت�صاديًا.  ■



حزيران 2013 چهللا 54

جمال بن جدو )تون�س(

احلارة  باملياه  العلج  حمطات  خريطة  تتو�صع 

رغم  على  يوم،  بعد  يومًا  تون�س  يف  البحر  ومبياه 

املن�صرمني.  العامني  خلل  الأمني  الو�صع  يف  التقلبات 

واأكرث  املعدنية،  باملياه  ا�صت�صفائيًا  حمامًا   46 من  اأكرث  فهناك 

من 50 مركزًا للمعاجلة مبياه البحر، و18 نبعًا جوفيًا حارًا.

وثمة اأربع حمطات ا�صت�صفائية يف �صمال البلد وجنوبها، 

الرتكيبة  على  بناء  العلجية  اخت�صا�صاتها  منها  لكل 

والأجانب  التون�صيون  يق�صدها  ملياهها.  الفيزيوكيميائية 

ملعاجلة اللتهابات العظمية واملف�صلية وروماتيزم الع�صلت 

املعروف  املزمن  النقر�س  ومر�س  الأع�صاب  والتهاب  الليفي 

بداء امللوك، اإ�صافة اإىل اأمرا�س اجلهاز التنف�صي ومنها التهاب 

من  وعدد  املزمن،  والربو  الهوائية  وال�صعب  الأنفية  اجليوب 

الأمرا�س اجللدية مثل اجلرب والأكزميا وال�صدفية، وبع�س 

اأمرا�س العيون.

الخت�صا�صي  الطبيب  معزون،  يا�صني  الدكتور  يقول 

بالعلج الطبيعي وتقومي الأع�صاء، اإن العلج باملياه املعدنية 

ي�صاعد يف تن�صيط الدورة الدموية واإزالة ال�صموم عن طريق 

وتخفيف  واملفا�صل  الظهر  واآلم  الوزن  وتخفي�س  الغدد 

كفاءة  ويزيد  اله�صم  عملية  ين�صط  كما  القلب،  ع�صلة  جهد 

التدخلت  لبع�س  تكميليًا  علجًا  يعترب  وهو  املناعة.  جهاز 

اجلراحية وللن�صاء بعد الو�صع، وعلجًا وقائيًا حلماية �صحة 

الفرد من التدهور.

يرتكز  العلج  مدة  حتديد  اأن  معزون  الدكتور  وي�صيف 

على ثلثة عنا�صر هي اجلدوى العلجية للماء املعدين واملناخ 

وفوائده ال�صحية اإىل جانب العلجات الطبية.

اأما الينابيع اجلوفية احلارة، فقد اأثبتت التحاليل اأنها ذات 

وبرهنت  مميزة.  ومغناطي�صية  وحرارية  كيميائية  خ�صائ�س 

حتاليل كيميائية قام بها عدد من الباحثني التون�صيني اأن مياه 

احلم�صية  املعادن  من  خالية  قلوية  اجلبلية  الينابيع  من  عدد 

مما  الزائد،  والأوك�صيجني  الأك�صدة  مب�صادات  جدًا  وغنية 

الف�صلت  واإزالة  معادلة  على  كبرية  قدرة  ذات  يجعلها 

وهي  الن�صان،  ج�صم  من  احلرة  واجلزئيات  ال�صامة  احلم�صية 

من الأ�صباب الرئي�صية لل�صيخوخة ولأمرا�س كبار ال�صن.

مراكز  يزورون  التون�صيني  ثلث  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 

العلج باملياه املعدنية واحلارة �صنويًا، اإىل جانب اأكرث من 180 

■ األف �صائح من الدول العربية والأوروبية. 

االستشفاء 

باملياه املعدنية 

والحارة ومياه 

البحر يلقى 

رواجًا يف تونس 

حيث يتوافد 

املواطنون 

والسياح 

ىلع املراكز 

املتخصصة

حمطة للمياه املعدنية احلارة يف قرب�ش

العالج باملياه املعدنية
يزدهر يف تونس
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محتوى الصفحة
معلومات بيئية، م�صابقات، �أخبار ومقابالت، تحقيقات م�صورة، �أفالم ق�صيرة، 

ن�صاطات، وغير ذلك. يجب �أن تجتذب �ل�صفحة �لنقا�صات و�لآر�ء وتكون و�صيلة 

لتنظيم ن�صاطات ومنا�صبات بيئية.

معايير التقييم
�لمحتوى ونوعية �لن�صاطات.  ●

ت�صميم �ل�صفحة وتحديثها.  ●

comments, likes, shares عـدد �لمتـابعين وتفاعلهـم من خالل  ●

�أن تكون �ل�صفحة ما ز�لت نا�صطة على �لفي�صبوك عند �عالن �لنتائج  ●

في 14 ت�صرين �لأول )�أكتوبر( 2013 

ينظم �لمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية 

)�أفد( م�صابقة بيئية للمد�ر�س �لعربية 

بال�صتر�ك مع مجلة »�لبيئة و�لتنمية«.

مو�صوع �لم�صابقة �إن�صاء �صفحة بيئية 

على موقع في�صبوك.

هذه �لم�صابقة مفتوحة لجميع 

�لمد�ر�س �لمتو�صطة و�لثانوية في 

جميع �لبلد�ن �لعربية. وت�صتهدف �إن�صاء 

�صفحة بيئية للمدر�صة على في�صبوك، 

كاأد�ة لتطبيق �لن�صاطات و��صتخد�م 

�لمعلومات �لو�ردة في دليل »�لبيئة 

في �لمدر�صة«، �لذي �أ�صدره »�أفد« �صمن 

برنامجه �لمتكامل للتربية �لبيئية. 

وهو متو�فر في طبعة ورقية ون�صخة 

�إلكترونية على �لموقع �لخا�س

الجوائز
10 �أجهزة كومبيوتر   ●

محمولة للمد�ر�س 

�لع�ضر �لف�ئزة ب�أف�ضل 

�ضفح�ت بيئية على 

�لفي�ضبوك

�ضه�د�ت تقدير   ●

للمد�ر�س �لم�ض�ركة

www.afedmag.com

10 أجهزة 
كومبيوتر 

محمولة 
هدايا 

للفائزين

ترسل التقارير في موعد ال يتجاوز
15 حزيران )يونيو( 2013 الى:

الصحف املتعاونة

ecoshool@afedonline.org 
وتعلن النتائج في يوم البيئة العربي 

في 14 تشرين األول )أكتوبر( 2013
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174 مشروعاً في »مباراة العلوم« للمدارس اللبنانية

نشاطات مدرسية

معرض مسابقة هيئة البيئة يف أبوظبي

خمتلف  من  مدر�سة   120 اىل  ينتمون  تلميذًا   540

يف  يومني  مدى  على  تباروا  اللبنانية،  املناطق 

يف  اجلامعية  احل��ري��ري  رفيق  مدينة  ب��اح��ات 

�سمن  علميًا  م�سروعًا   174 عر�سوا  حيث  احلدث، 

الهيئة  نظمتها  التي   ،»2013 العلوم  »م��ب��اراة 

الوطنية للعلوم والبحوث حتت �سعار »اكت�سف... 

الثانوية  املرحلتني  تالميذ  وتناف�س  اأب���دع«. 

امل�ساريع  حول  متحورت  فئات  �ست  يف  واملتو�سطة 

املعلومات،  تكنولوجيا  وال��روب��وت،  الت�سغيلية 

احلياة،  وعلوم  ال�سحة  امل�ستدامة،  واملوارد  البيئة 

العلوم الفيزيائية والكيميائية، وعلم الفلك.

وتولت جلنة التحكيم املوؤلفة من اأ�ساتذة جامعيني 

تدوير  اإع��ادة  بني  تنوعت  التي  امل�ساريع،  تقومي 

على  الأق��دام  وط��اأة  من  الطاقة  اإنتاج  النفايات، 

اإ�سارة  اىل  ال�سري  اإ�سارة  حتويل  املدر�سة،  درج 

مع  التعاطي  املكفوفني،  لتنقل  ت�سهياًل  ناطقة 

ت�سجيع  ال�سيارات،  �سرقة  من  احلّد  التوّحد،  حالة 

تعزيز  بديل،  كطب  الطبيعية  املنتجات  ا�ستخدام 

فكرة البيت البيئي، الوقاية من املواد ال�سامة.

واختتمت املباراة باحتفال يف ق�سر الأون�سكو قدم 

ورئي�س  دياب  ح�سان  الدكتور  الرتبية  وزير  خالله 

الهيئة الوطنية الدكتور اأحمد �سعالن اجلوائز اإىل 

التالميذ الفائزين.

اختراعات أطفال يف معرض مغربي
اآلة  حتويل الطاقة البدنية اإىل طاقة كهربائية عرب 

قدمها  علمية  م�ساريع  �سمن  من  منوذج  ريا�سية 

»طفولة  موؤ�س�سة  لهم  نظمته  معر�س  يف  اأطفال 

�سمن  القنيطرة،  مدينة  يف  والرتبية«  للعلوم 

�سل�سلة معار�س ت�سهدها عدة مدن مغربية.

وهي  التظاهرة،  عنوان  هو  بالعلوم«  »الحتفال 

مبادرة من اأجل تعزيز احل�ّس العلمي لدى الأطفال 

املعار�س  هذه  تكون  بحيث  م�ستقباًل،  وامتهانه 

منا�سبة لهم كي يقّدموا من خاللها م�ساريع علمية 

اأو تقنية على �سكل منوذج اأو عر�س.

تالميذ من مدر�سة »التقّدم« عملوا على ا�ستخراج 

الطاقة الكهربائية من اآلة للريا�سة البدنية، وقالوا 

منازل  يف  ي�سبهها  ما  اعتماد  الإم��ك��ان  يف  اإن 

ال�سكان القرويني يف املناطق املعزولة غري املزّودة 

ب�سبكة الكهرباء. و�سنع طفل  عمره 13 �سنة فرنًا 

اإناًء لت�سخني  يعمل بالطاقة ال�سم�سية، وقدم اآخر 

املاء وجتفيف الفاكهة واخل�سار. 

تبدو  اأن  ميكن  والعرو�س  امل�ساريع  ه��ذه  مثل 

�سغرية لكنها �ستنمو يومًا لت�سبح كبرية ومفيدة 

للنا�س.

الفائزين  اأ�سماء  اأبوظبي   � البيئة  هيئة  اأعلنت 

ع�سرة،  الثانية  ال�سنوية  البيئية  امل�سابقة  يف 

بالتزامن مع اختتام املعر�س الذي �سم اأكرث من 

300 عمل فني م�سارك.

دورًا  لعبت   ،2000 عام  امل�سابقة  اإطالق  ومنذ 

واجلامعات  املدار�س  طالب  تثقيف  يف  مهمًا 

يتعلق  ما  يف  اآرائهم  عن  ليعربوا  واإ�سراكهم، 

دول��ة  تواجهها  ال��ت��ي  البيئية  بالتحديات 

الإمارات.

ا�ستقطبت امل�سابقة البيئية لهذه ال�سنة م�ساركة 

م�ساركة   1700 من  واأكرث  وجامعة  مدر�سة   450

هل  الأخ�سر،  »القت�ساد  عنوان  حتت  فردية، 

هذا يعنيك؟«

والتلوين،  الر�سم  بني  امل�ساركات  وتنوعت 

واملقالة  الق�سة،  وكتابة  والتعبري،  والإن�ساء 

وتنظيم  البيئية،  واملل�سقات  ال�سحافية، 

ومن  العلمي.  والبحث  التوعية،  حمالت 

�سممه  اإع��الين  مل�سق  املميزة  امل�ساركات 

كلية  من  عبدالرحمن  علي  اأحمد  الطالب 

�سكان  لت�سجيع  للتكنولوجيا،  الإم����ارات 

الإمارات على التقليل من النبعاثات الكربونية 

وامل�ساهمة يف احلد من تغري املناخ.

اختراعات طالبة مصرية
كرم حمافظ كفر ال�سيخ 

يف م�سر الطالبة مرمي 

من  ال�سرقاوي،  ال�سيد 

الرفاعي  زيان  مدر�سة 

مدينة  يف  ال��ث��ان��وي��ة 

جهاز  ومنحها  بلطيم، 

عن  للك�سف  جهازًا  لبتكارها  تقديرًا   توب،  لب 

كهرباء  بال  يعمل  للذباب  مبيدًا  وجهازًا  املعادن 

ومنوذجًا ل�سيارة تعمل ب�سغط الهواء.

و�سبق للطالبة مرمي احل�سول على جائزة م�سابقة 

وم�سابقة  اليون�سكو  ملنظمة  املبدعني  الطالب 

اإبداع  اليوم  »فكرة  وم�سابقة  العرب«  »العلماء 

الغد«. كما ح�سلت على املركز الثاين يف م�سابقة 

»اأ�سحاب زويل« لالبتكار العلمي.

الوزير دياب ي�سلم اجلوائز اىل الفائزين�سيارات تعمل بالطاقة ال�سم�سية الفوتوفولطية

»�سديقتنا ال�سم�س« ر�سمتها الطفلة خولة عبدالـله 

من رو�سة ال�سحى، الفائزة يف فئة ريا�س الأطفال
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انب�سطت بالنفط؟
جائزة عاملية ملدرسة سعودية

... وزهرات الشارقة يتعرفن 
إلى السالحف البحرية

اخلليج  جم��م��ع  م��در���س��ة  ف����ازت 

التعليمي يف مدينة بريدة ال�سعودية 

م�ستوى  على  الثاين  املركز  بجائزة 

يف  اأفريقيا  و�سمال  الأدن��ى  ال�سرق 

للبحث  ال���دويل  »غ��ل��وب«  برنامج 

وزارة  تنظمه  الذي  البيئي،  العلمي 

اخلارجية الأمريكية ووكالت مهتمة 

اأكرث  مع  بال�سرتاك  البيئة،  ب�سوؤون 

من 100 دولة.

املجمع  يف  ال��ربن��ام��ج  معلم  وق���ال 

من�سور املطريي: »بلغ عدد املدار�س 

الربنامج  يف  للم�ساركة  تقدمت  التي 

مدر�سة،   1400 اململكة  م�ستوى  على 

متقدمة،  تدريبية  برامج   10 ونفذت 

 55 الربنامج  من�سقي  عدد  بلغ  فيما 

 150 من  واأك��رث  ومن�سقة،  من�سقًا 

الطالب  عدد  وبلغ  ومعلمة،  معلمًا 

امل�ستفيدين 250 األف طالب وطالبة«.

مع  بالتعاون  ال�سارقة  مر�سدات  مفو�سية  نظمت 

بيئية  عمل  ور�سة  املائية  لالأحياء  ال�سارقة  مربى 

تراوح  التي  للزهرات  البحرية،  ال�سالحف  حول 

اأعمارهن بني 7 �سنوات و12 �سنة، �سمن توجهات 

البيئي  التوازن  على  املحافظة  ب�سرورة  الإم��ارة 

والتنوع البيولوجي.

البيئة  على  املحافظة  اأهمية  اإىل  الفتيات  وتعرفت 

والأحياء البحرية، خا�سة تلك املهددة بالنقرا�س، 

بفعل  البحار  تلوث  عن  الناجمة  ال�سلبية  والآثار 

امل�سوؤولة.  غري  واملمار�سات  الب�سرية  الأن�سطة 

وخ�سن جتربة تعليمية مميزة من خالل م�ساهدة 

مت  التي  البحرية  ال�سالحف 

اإح�سارها من املربى، للتعرف 

على تكوينها عن قرب والتمتع 

بجماليتها املتفردة.

ُعمان  يف  م��دار���س  ط��الب  ���س��ارك 

م�سرية  �سالحف  م��ه��رج��ان  يف 

ال�سنوي، الذي نظمته جمعية البيئة 

حماية  باأهمية  للتوعية  الُعمانية 

مناطق تع�سي�س �سالحف الرمياين 

 )loggerhead( الراأ�س  ال�سخمة 

لهم  واأقيمت  م�سرية.  جزيرة  يف 

ال�سالحف،  هذه  حول  حما�سرات 

يف  و�ساركوا  تع�سي�سها،  وموا�سم 

حملة لتنظيف �سواطئ اجلزيرة.

وحتتل ُعمان املرتبة الثانية عامليًا يف 

عدد هذه ال�سالحف البحرية املهددة 

البالغة  وزن  يراوح  والتي  باخلطر، 

كيلوغرامًا.  و450   150 بني  منها 

اأنحاء ُعمان، وتعترب جزيرة م�سرية على املحيط الهندي مالذًا لإحدى  وهناك نحو 15 األف ع�س لها يف 

العمانية  البيئة  جمعية  تقوم  لذا  قرية.   12 يف  ن�سمة  األف   12 نحو  اجلزيرة  ويقطن  جمموعاتها.  اأكرب 

بحمالت للتوعية بحماية اأع�سا�سها واأهمية نظافة ال�ساطئ.

مهرجان سالحف مصيرة
لحمايتها يف ُعمان...

»الأر�س لكم« حملة اأطلقتها »جمعية �سوا للتنمية« بالتعاون مع بلدية قب 

 4000 لغر�س  والتنمية،  احلرجية  الرثوة  وجمعية  اللبناين  البقاع  يف  اليا�س 

ت�سجري  حملة  اإطار  يف  البلدة،  على  ت�سرف  تلة  يف  و�سنديان  �سنوبر  �سجرة 

م�ستمرة منذ العام 2005.

اليا�س،  قب  يف  الأهلية  املدر�سة  يف  ومعلمون  تالمذة  احلملة  يف  �سارك 

به  تقوم  الذي  ال�سنوي  بالن�ساط  نوه  الذي  حيدر،  فيا�س  البلدية  رئي�س  مع 

اجلمعية لإعادة الت�سجري يف البقاع الأو�سط بالتعاون مع البلديات.

تالميذ ي�ستمعون اإىل �سرح عن تع�سي�س ال�سالحف

 يف م�سرية و�سبل حمايتها

�سلحفاة �سخمة الراأ�س

زرع 4000 شجرة صنوبر وسنديان يف قب الياس

التنقيب عن النفط وا�ستخراجه

را �سلبًا على بيئتنا يف لبنان ميكن اأن ي�ؤثِّ

على الدولة اللبنانية ح�سن اختيار ال�سركة التي �ستتعهد التنقيب عن النفط و ا�ستخراجه. 

فما�سي ال�سركة و تاريخها مهمان جداً، اذ يجب على امل�س�ؤولني التاأكد من اأن ال�سركة مل 

تت�سبب اأثناء اأعمالها ال�سابقة باأي عملية م�سرة للبيئة كالت�سرب النفطي اأو غريه.

كما نطالب الدولة اللبنانية عند ت�قيعها العق�د مع اأي �سركة تنقيب عن النفط اقتطاع مبلغ 

من قيمة العقد للج�ء اليه يف حال ت�سببت ال�سركة باأي �سرر خالل مدة العقد. هذا البند 

�سيدفع بال�سركات النفطية اىل اأخذ احليطة واحلذر اأثناء القيام بعمليات التنقيب واال�ستخراج

تالمذة من ال�سف اخلام�س االأ�سا�سي

اإنرتنا�س�نال ك�لدج )IC( راأ�س بريوت

بريوت  يف  كولدج  اإنرتنا�سونال  مدر�سة  يف  البتدائي  اخلام�س  ال�سف  تالميذ  اأجرى 

املل�سق جزء من  البيئة«. وهذا  لبنان على  النفط يف بحر  التنقيب عن  »اأثر  درا�سة عن 

ن�ساطهم، اأعده التالميذ طه عيتاين ومي�سال �سكري واآية �سليمان وكارن �سالم.
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عالم العلوم

البلو�سي يف خمترب جامعة الإمارات

اأعطت وكالة الف�ساء الأوروبية اإ�سارة بدء العمل يف قمر ا�سطناعي ميكنه 

الأر�سية.  الكرة  �سطح  على  الغابات  يف  املوجودة  الكربون  كمية  وزن 

ومن   .2020 �سنة  احليوية(  )الكتلة  »بيوما�س«  القمر  اطالق  ويتوقع 

للدور  اأف�سل  فهم  يف  عليها  �سيح�سل  التي  البيانات  ت�ساعد  اأن  املنتظر 

الكرة  مناخ  على  ذلك  وتاأثري  الكربون  دورة  يف  الأ�سجار  تلعبه  الذي 

الأر�سية.

من  يتمكن  للرادار  جديدًا  نظامًا  ال�سطناعي  القمر  هذا  و�سيحمل 

التعرف على جذوع الأ�سجار وفروعها الكبرية. و�سوف ي�ستخدم العلماء 

الكتلة احليوية حل�ساب كمية الكربون املختزنة يف الغابات حول العامل، 

هذه  يف  تغيريات  اية  ولر�سد 

الغابات خالل املهمة التي �سوف 

ت�ستغرق خم�س �سنوات.

يف  ال�سابع  ال�سطناعي  القمر  هو  هذا  و�سيكون 

برنامج »م�ست�سكفو الأر�س« الذي اأطلقته الوكالة. 

يف  مواقعها  اىل  اأقمار  ثالثة  الآن  حتى  وانطلقت 

اجلاذبية،  حول  جديدة  معلومات  واأر�سلت  وال����غ����ط����اء املدار، 

�سيتم  كما  املحيطات.  وملوحة  الأر�سية  والرطوبة  القطبي،  اجلليدي 

اطالق قمر رابع لدرا�سة املجال املغناطي�سي للكرة الأر�سية هذه ال�سنة.

»بيوماس« قمر اصطناعي ملراقبة الغابات

دعا خرباء دوليون خالل اجتماع يف اأملانيا ال�سهر 

الف�ساء  لتنظيف  ال�سريع  التحرك  اإىل  املا�سي 

الف�سائية  املركبات  بقايا  من  لالأر�س  املجاور 

مدار  يف  ت�سبح  التي  ال�سطناعية  والأق��م��ار 

�سواريخ  من  بقايا  زالت  فما  عقود.  منذ  كوكبنا 

ومواد  اخلدمة  من  خرجت  ا�سطناعية  واأقمار 

الأر�س،  حول  ت�سبح  الف�ساء،  يف  الرواد  فقدها 

حتى  جرت  ف�سائية  مهمة   4900 اىل  تعود  وهي 

الآن منذ بدء ع�سر غزو الف�ساء.

اآخذة  القطع  هذه  اأع��داد  اأن  الكربى  وامل�سكلة 

من  ذل��ك  يوؤديه  ما  مع  امل�ستمر،  بالت�ساعف 

واملنطقة  ال�سطدامات.  احتمالت  ت�ساعف 

امل���دارات  ه��ي  الظاهرة  بهذه  ت�سررًا  الأك���رث 

كيلومرت،   1200 اىل   800 ارتفاع  على  القطبية، 

اأقمار  ع��دة  ت�سلكه  ال��ذي  املمر  ت�سكل  وه��ي 

ا�سطناعية للمراقبة.

للت�سدي  ا�سرتاتيجيات  علماء  جمموعة  تناق�س 

قد  والتي  الف�ساء  يف  الهائمة  املخلفات  لآلف 

يف  املحلقة  ال�سطناعية  والأقمار  الأر�س  تهدد 

ناق�سها  التي  املطروحة  اخليارات  ومن  مدارها. 

 harpoon( العلماء ال�سهر املا�سي خطة احلربة

plan(  ل�سطياد خملفات ف�سائية ي�سل اإجمايل 
وزنها اإىل �ستة اآلف طن.

الهند�سة  ق�سم  يف  الباحثني  من  فريق  تو�سل 

اإمكانية  اإىل  الإم���ارات  جامعة  يف  الكيميائية 

الدقيقة،  الطحالب  من  حيوي  وقود  ا�ستخال�س 

بالتعاون مع ق�سم الهند�سة الكيميائية يف جامعة 

اأوكلند يف نيوزيلندا.

الباحثة  وهي  البلو�سي،  حنيفة  املهند�سة  وقالت 

جامعة  يف  دكتوراه  وطالبة  امل�سروع  يف  الرئي�سية 

اأنها امل�سدر  اأثبتت  الإمارات، اإن الطحالب الدقيقة 

الإنتاج  معدل  لرتفاع  نظرًا  الوقود  لإنتاج  الأف�سل 

لكل وحدة، اإذ اإن اإنتاج زيت من الطحالب الدقيقة 

اأعلى ع�سر مرات من اإنتاجه من حما�سيل اأخرى. 

زراعة  يف  ال�سرف  مياه  ا�ستخدام  الفريق  ويخترب 

العذبة  املياه  ا�ستهالك  من  للتقليل  الطحالب 

ومعاجلة مياه ال�سرف يف الوقت نف�سه.

ديزل من الطحالب
يف جامعة اإلمارات

»حربة« الصطياد 
النفايات الفضائية

سيارة طائرة سنة 2015؟
اأّنها  واأعلنت  الطائرة.  لل�سيارات  الأول  النموذج  عن  الأمريكية  »تريافوجيا«  �سركة  ك�سفت 

تبلغ  قد  اإذ  رخي�سة  تكون  لن  لكنها   .2016 اأو   2015 �سنة  العاملية  الأ�سواق  يف  للبيع  �ستطرحها 

كلفتها 300 األف دولر، و�سيحتاج مالكها للح�سول على رخ�سة طّيار.

وتطري  عجالت  اأربع  على  ت�سري  وهي  لالإقالع.  مدرج  اإىل   TF-X الطائرة  ال�سيارة  حتتاج  ولن 

على  قادرة  تكون  اأن  املتوقع  ومن  اأ�سخا�س،  اأربعة  ت�ستوعب  و�سوف  للطي.  قابلة  باأجنحة 

الطريان م�سافة 800 كيلومرت من دون توقف.
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منجم احتياطي:
øjõîàd Ωóîà°ùj

ôØ◊G ÚW

äÉØ∏îŸGh

التكسير الهيدروليكي تكنولوجيا تقلب املعادالت
يف أسواق الطاقة العاملية

التكسير الهيدروليكي (Fracking ) عملية ذات مرحلتين الستخراج الغاز الطبيعي من الطبقات الصخرية 
الزيتية املدفونة � عمق آالف األمتار  تحت سطح األرض.  تشمل املرحلة األولى حفر اآلبار،

وتشمل الثانية قذف خليط لزج من املياه والرمال بضغط فائق لكسر الصخر الزيتي
واإلفراج عن محتوياته من الغاز 

ìhGÎj :وحدة حفر اآلبار
ôÄH πc ôØM ¬bô¨à°ùj …òdG âbƒdG

≥ª©dG ¤EG Ö∏°üdG í£°ùdG øe

áKÓK ÚH (TD) ‹ÉªLE’G

≈∏Y GOÉªàYG ™«HÉ°SCG áà°Sh

.á«≤aC’G ôÄÑdG ∫ƒWh ≥ª©dG

سوائل التكسير الهيدروليكي: 
ôÄÑdG πØ°SCG ¤EG  áaÉ°†ŸG  OGƒŸGh πeôdGh AÉŸG ï°V ºàj

ójõj kGóL ∫ÉY §¨°†H 

¿ƒ«∏e) QÉH 100  ≈∏Y

(™Hôe Îe πµd ΩGôZƒ∏«c

πFGƒ°S §¨°V øe ójõj :الضخ املستمر
¤EG kÉjODƒe ,ôÄÑdG ‘ »µ«dhQó«¡dG Ò°ùµàdG

≈àM Ò°ùµàdG π°UGƒàj  .Qƒî°üdG Ò°ùµJ

¥ƒ≤°ûdG π°üJh  Qƒî°üdG ´ó°üàJ

,Üƒ∏£ŸG ∫ƒ£dG ¤EG

Îe 300-200 

 IOÉY Ö∏£àj :الحقن
` AÉŸG øe Ö©µe Îe 20^000

   ` èjô¡°U 500∫OÉ©j Ée …CG 

 øW 1800 ¤EG áaÉ°VEG

  ∫ÉeôdG øe

 100 `H áLhõ‡

OGƒŸG øe øW

áLhõd õjõ©àd  áaÉ°†ŸG

Ò°ùµàdG πFGƒ°S

ï°V ºàj :سحب السوائل
Ò°ùµàdG ‘ âeóîà°SG »àdG √É«ŸG

É¡æe ¢ü∏îà∏d ôÄÑdG êQÉN ¤G

É¡eGóîà°SG IOÉYEG  hCG

تدفق الغاز:
πNGO πeôdG ≈≤Ñj

سائل التكسير:

ôÄÑdG ¢SCGQ ≈≤Ñj :اإلنتاج

حماية املياه
äÉYƒª› çÓK :الجوفية

‘ âÑãJ ájP’ƒa áØ∏ZCG øe

™æŸ âæª°SE’ÉH É¡fÉµe

√É«ŸG äÉ≤ÑW çƒ∏J çOGƒM

™≤J »àdG á«aƒ÷G áHò©dG

∫ó©ŸG ‘ Îe 100 ≥ªY ≈∏Y

طبقة الصخر الزيتي: 
Îe 2500 ` 1000 ≥ªY ≈∏Y

¢VQC’G í£°S â–

نقطة االمتداد األفقي: 
 »≤aCG ¤EG …OƒªY øe ôØ◊G √ÉŒG ∫ƒëàj

ôî°üdG á≤ÑW ¥ƒa kGÎe 150 ≥ªY ≈∏Y

Îe 3000 ≈àM óàÁ ób »≤aC’G ôØ◊G .»àjõdG

 ‘ Üƒ≤K çGóMEG ºàj :ثقوب القذف
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نهاية الحفر: 

مدفع تشكيل
الثقوب

رأس البئر

أنبوب
إلى

حاويات
التخزين

Ground Water Protection Council, Exxon Mobil, Austin Exploration Limited :Qó°üŸG

اسمنت

صخر زيتي
يحتوي
� الغاز

âæª°S’ÉH •Éfi …P’ƒa ÜƒÑfCG :فتحة البئر
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صهريج مياه

شاحنة
رمل

مرحلة التكسير الهيدروليكيمرحلة الحفر

الخالط
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م�سروع  عن  الأمريكية  والدواء  الغذاء  اإدارة  ك�سفت 

الت�سمي�س  اأجهزة  م�سّنعي  ُيجرب  حاليًا  ُيدر�س  قرار 

املخاطر  اإىل  بو�سوح  الإ���س��ارة  على  ال�سطناعي 

العديدة املرتتبة على ا�ستخدامها.

�سرير  ت�سبب  اإمكانية  اإىل  علمية  درا�سات  وت�سري 

للجلد،  كبرية  باأ�سرار  ال�سولريوم  اأو  الت�سمري 

ب�سرطان  الفرد  اإ�سابة  احتمال  رفع  اإىل  و�سوًل 

البنف�سجية،  فوق  فالأ�سعة  املئة.  يف   75 اإىل  اجللد 

على  مبا�سر  وب�سكل  عالية  ب��رتّددات  تطلق  التي 

تفر�س  اتخاذ الإجراءات وتقدمي املعلومات والتحذيرات الالزمة اجل�سم، 

للراغبني با�ستخدام هذه املعدات.

بال  اأبقار  ا�ستيالد  على  بريطانيون  علماء  يعكف 

الأبقار  تربية  مزارع  مالكي  عدد  تزايد  اإثر  قرون، 

اأبقارهم.  قرون  من  بالغة  بجروح  ي�سابون  الذين 

من  النووي  احلم�س  من  جزءًا  العلماء  و�سيدخل 

التي  الهول�ستاين  اأبقار  جينوم  اإىل  قرون  بال  اأبقار 

ملنع  بريطانيا،  يف  للحليب  مدرة  �ساللة  اأكرب  ُتعد 

منو قرونها.

ويلجاأ مالكو املزارع يف بريطانيا اإىل اإحراق براعم 

قرون الأبقار بعد مولدها لتجنب اأذاها.

أبقار بال قرون

جزر عائمة متنقلة خالل سنتين

هل تُستنسخ ضفادع عالج القرحة؟

»السوالريوم« يسّبب السرطان
جديد الصحة

تلوث الهواء يزيد مخاطر 
إصابة األطفال بالسكري

خل�ست درا�سة اأملانية اإىل اأّن الأطفال الذين 

يعي�سون يف مناطق يرتفع فيها م�ستوى تلوث 

الهواء ي�سبحون اأكرث مقاومة لالإن�سولني، ما 

ُيعترب من العوامل امُلنِذرة بالإ�سابة بال�سكري 

من النوع الثاين. وت�سري هذه النتائج اإىل 

ارتباط ال�سكري عند البالغني باأ�سباب تعود 

اإىل الطفولة، ومنها التعر�س للملوثات 

الهوائية.

ومن العوامل الأخرى التي ميكن اأن توؤثر 

على مقاومة الإن�سولني احلالة الجتماعية 

والقت�سادية لالأهل، وال�سمنة ووزن الطفل 

عند الولدة، والتدخني ال�سلبي.

بذور الكتان للوقاية 
من البدانة... والسرطان؟

اأظهرت اأبحاث علمية حديثة اأن بذور الكتان 

فعالة خل�سارة الوزن الزائد، وهي من اأغنى 

م�سادر الأحما�س الدهنية »اأوميغا � 3«، 

ولديها القدرة على خف�س �سغط الدم وم�ستوى 

الكولي�سرتول ال�سار. وهناك اهتمام طبي اآخر 

بق�سور بذر الكتان، اإذ يعتقد باحثون اأن لها 

خ�سائ�س م�سادة لل�سرطان.

العنب يحّد من االلتهابات
اأظهرت درا�سة اأمريكية اأن مادة بوليفيول 

امل�سادة لالأك�سدة يف العنب تلعب دورًا هامًا 

يف حماية العديد من الأع�ساء، خ�سو�سًا 

الكبد والكليتني، وحتّد من ال�سكري واأمرا�س 

القلب وال�سرايني وال�سكتات الدماغية.

أخطار الـ »تشيبس«
اأكدت درا�سة بريطانية اأن ثمة اأخطارًا من 

جّراء تناول رقائق البطاطا، اأو »ت�سيب�س«، 

ل تقت�سر على ت�سّبب البدانة وزيادة 

الوزن، بل ترتبط اأي�سًا با�سطرابات 

مثل نق�س النتباه وفرط احلركة. 

واأ�سافت اأن �سركات ت�سنيعها تعمل 

على طرح منتجات حتفز ال�سخ�س 

على »اإدمان« تناولها بطرق عدة، 

منها وجود م�ستويات عالية من 

الن�سويات املكررة فيها، الأمر 

الذي ميكن اأن يغرّي م�ستويات 

الغلوكوز والإن�سولني يف الدم، مما 

يوؤدي تاليًا اإىل زيادة اجلوع والرغبة يف تناول 

كميات اأكرب، اأي الإدمان غري املبا�سر. 

عالم العلوم

م�سكلة  معدتها،  يف  �سغارها  تربي  التي  �سيلو�س«،  »ريوباتراكو�س  ف�سيلة  من  �سفدعة  انقرا�س  ترك 

للعلماء الذين اأحرزوا معها تقدمًا كبريًا يف جمال اإيجاد دواء لقرحة املعدة. وكانت الختبارات على هذه 

ال�سفادع، التي انقر�ست عام 1983، اأكدت اأن �سغارها تفرز مواد حتميها من التعر�س لعملية اله�سم يف 

املعدة، قبل اأن تلدها ال�سفدعة الأم من فمها بعد �سهر ون�سف �سهر من احلمل.

ويت�ساءل علماء اأو�سرتاليون عن اإمكانية ا�ستن�ساخ هذه ال�سفدعة، اإذ مت حفظ عينات وهي بحالة جّيدة.

�سممت �سركة من�سوية 

ا�سطناعية  »جزيرة« 

 6.6 ب�����س��ع��ر  ع��ائ��م��ة 

يف  دولر،  م��الي��ني 

اأن  ت���اأم���ل  م���ب���ادرة 

عامليًا.  رواج���ًا  تلقى 

جزيرة  م�ساحة  وتبلغ 

»ارو�سو�س ايالند« نحو 750 مرتًا مربعًا، وهي 

تر�سو  اأن  ميكنها  لكن  مبحرك،  جمهزة  غري 

اأي  اىل  ُتقطر  ثم  ومن  اأ�سحابها،  �ساء  اأينما 

مناطقها  زراعة  وميكن  العامل.  يف  اآخر  موقع 

وهي  اأخ��رى.  �ستول  اأو  بالنخيل  اخلارجية 

م�ستقلة طاقويًا بف�سل 

واأبراج  �سم�سية  األ��واح 

لطاقة الرياح.

وميكن اأن يعي�س على 

�سخ�سًا   12 اجل��زي��رة 

عن  ف�ساًل  ب��ارت��ي��اح، 

ت�سل  اإذ  الطاقم،  اأفراد 

مربع.  مرت  األف  اىل  لل�سكن  القابلة  امل�ساحة 

وتتوقع ال�سركة اأن تكون النماذج الأوىل جاهزة 

يف  اجلزر  تو�سع  اأن  على  �سنتني،  غ�سون  يف 

البحر الأ�سود وتعرب نهر الدانوب لتنقل بعدها 

اىل الوجهة التي يختارها مالكوها.
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كارلو  مونتي  ن��ادي  ورواد  موظفو  ي�ساهم 

توفري  يف  ال�سعديات  جزيرة  يف  ال�ساطئي 

اإىل  تاأتي  التي  لل�سالحف  والرعاية  الهتمام 

ال�ساطئ ا�ستعدادًا ملو�سم التع�سي�س.

ال�سقر  منقار  �سالحف  من  مئات  وحت�سر 

)hawksbill( املهددة بالنقرا�س اىل �ساطئ 

لت�سع  �سنة  كل  اأبوظبي  اإمارة  يف  ال�سعديات 

ويتمتع  النادي.  من  مقربة  على  بيو�سها 

الذين  ال�سغار  خ�سو�سًا  بروؤيتها،  ال��زوار 

يف  تكون  التي  العوائق  اإزال��ة  يف  ي�ساهمون 

»م�سار  مبادرة  اأطلق  النادي  وكان  م�سارها. 

ال�سالحف« �سمن الربنامج اخلا�س باحلفاظ 

ويتم  بالنقرا�س.  املهددة  الكائنات  هذه  على 

مدار  على  ال�سالحف  روؤية  تواريخ  ت�سجيل 

»نادي  يف  امل�سرتكون  الأطفال  ليقوم  العام، 

ال�سالحف« باختيار اأ�سماء لها.

خا�سًا  تدريبًا  ال��ن��ادي  موظفو  تلقى  وق��د 

والتفقي�س.  التع�سي�س  ملو�سم  ا�ستعدادًا 

تتبعها  التي  للم�سارات  �سور  وو�سعت 

لتنبيه  النادي  اأرج��اء  جميع  يف  ال�سالحف 

و�سع  اأم��اك��ن  على  وتعريفهم  ال��زائ��ري��ن 

على  متنبهني  املوظفون  ويبقى  البيو�س. 

اإح��دى  تنقلب  عندما  خا�سة  العام،  م��دار 

للم�ساعدة.  وحتتاج  ظهرها  على  ال�سالحف 

وقد متكنوا من اإنقاذ عدد من ال�سالحف التي 

قذفتها الأمواج املرتفعة اإىل ال�ساطئ.

ال�سياحي  وال�ستثمار  التطوير  �سركة  وتعمل 

الأن�سطة  جميع  مراقبة  على  اأبوظبي  يف 

البيئة.  حلماية  ال�سعديات  �ساطئ  على 

مرتًا   60 م�سافة  على  التطوير  اأعمال  ومُتنع 

ال�ساطئ،  رم��ال  عرب  البحر  مياه  حافة  من 

الإن�ساء  مواقع  بني  فا�سلة  م�سافة  لت�سكيل 

اإنارة  وتخ�سع  ال�سالحف.  تع�سي�س  واأماكن 

الطرق التي تقود اإىل النادي لقوانني خا�سة، 

اإزع��اج��ًا  ت�سبب  ل  كي  تدريجيًا  تخفت  اإذ 

لل�سالحف.

ومن املتوقع اأن ت�سع ال�سالحف اأكرث من 300 

بي�سة يف هذه املنطقة حتى بداية �سهر متوز 

)يوليو(، على اأن تبداأ مرحلة التفقي�س خالل 

منت�سف اأيلول )�سبتمرب(.

ل�سالحف  الإجمايل  التعداد  انخف�س  وقد 

 80 من  اأكرث  بن�سبة  العامل  يف  ال�سقر  منقار 

اأماكن  وتخريب  موائلها  زوال  ب�سبب  املئة  يف 

وهي  والتلوث.  الأ�سماك  و�سيد  التع�سي�س 

وجزر  ال�سعديات  �ساطئ  رمال  على  تع�س�س 

ع��ادة  وت��ق��وم  العربي.  اخلليج  يف  اأخ���رى 

نحو  عمق  على  الليل،  يف  بيو�سها  بو�سع 

ال�سلحفاة  وتعود  الرمال.  يف  �سنتيمرتًا   50

الأنثى بعد ع�سرات الأعوام اىل ال�ساطئ الذي 

ولدت فيه لت�سع بيو�سها من جديد.

بني  ف��ري��دًا  موقعًا  ال�سعديات  وت�سكل 

النظام  ب�سبب  الإم����ارات،  يف  ال�سواحل 

بيئة  توفر  التي  الرملية  للكثبان  الطبيعي 

منا�سبة للتع�سي�س.

سوق البيئة

مقاعد من مزالج مستعملة
يف  فنانون  بعناية  وي�سنعها  املقاعد  هذه  ي�سمم 

�سركة Deck Stool الأمريكية، التي ت�سنع مقاعد 

من األواح التزحلق )skateboard( املك�سرة. وكما 

يف املقاعد العادية، يتم تثبيت قوائم املقعد الكبري، 

الطويلة  بالقاعدة  م��رت،   1.5 طوله  يبلغ  ال��ذي 

املحدودبة. ومتتد عار�سة دعم فولذية على طول 

اأ�سخا�س.  ثالثة  وزن  حتمل  من  لتمكينه  املقعد 

كل  فان  تدويرها،  املعاد  املزالج  اختالف  وب�سبب 

الطول  حيث  من  فريدة  بخ�سائ�س  ميتاز  مقعد 

وال�سكل والألوان والر�سوم.

نادي مونتي كارلو الشاطئي
يصادق سالحف السعديات

شركة لبنانية تستثمر 
800 مليون دوالر إلنتاج

األعالف يف السودان
األ  »جي  �سركة  رئي�س  عن  روي��رتز  وكالة  نقلت 

موؤ�س�سته  اأن  بدرة  فرا�س  اللبنانية  اإنف�ست«  بي 

ال�سودان  يف  دولر  مليون   800 ا�ستثمار  »تعتزم 

العربية  للمملكة  ُيباع  حيواين  علف  لإن��ت��اج 

ال�سعودية«.

ويف م�سعى اإىل تاأمني حاجة دول اخلليج املنتجة 

عرب  م�ستثمرون  �س  اأ�سّ ال��غ��ذاء،  من  للنفط 

البلد  يف  احليواين  والإنتاج  الزراعة  يف  م�ساريع 

خ�سبة  برتبة  يتمتع  ال��ذي  ال�سا�سع،  الأفريقي 

وبوفرة يف مياه الري من نهر النيل.

بريوت،  يف  ومقرها  ال�سركة،  اأن  بدرة  واأو�سح 

على  الأرا�سي  من  هكتار  األ��ف   78 »ا�ستاأجرت 

 40 لإنتاج  اخلرطوم،  �سمال  كيلومرتًا   130 بعد 

وت�سديره  �سنويًا  احليواين  العلف  من  طن  األف 

موؤمتر  هام�س  على  واأ���س��ار،  ال�سعودية«.  اإىل 

اأن  اإىل  عربي لال�ستثمار يف الغذاء يف اخلرطوم، 

�سركته »تبداأ ب�40 األف طن، على اأن ت�سل الطاقة 

الق�سوى اإىل 750 األفًا �سنة 2019، كما �ست�سل اإىل 

اأن  اإىل  واأ�سار  املقبلة«.  ال�سنة  طن  األف   250 اإنتاج 

»ال�سعودية ت�ستهلك 4 ماليني طن«.

العربي  املنتدى  اأ�سدرها  التي  التقارير  وكانت 

والقت�ساد  املياه  عن  )اأف��د(،  والتنمية  للبيئة 

التعاون  اإىل  دعت  البيئية،  والب�سمة  الأخ�سر 

الزراعي،  الإن��ت��اج  جم��ال  يف  العربي  الإقليمي 

وال�ستفادة من امليزات التفا�سلية لكل بلد، وذلك 

حفاظًا على التوازن يف املوارد.
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نفذت �سركة »تنمية نفط ُعمان« مرحلة رئي�سية 

يف م�سروع م�ستنقعات الق�سب ال�سطناعية يف 

بزراعة  ُعمان،  جنوب  يف  النفطية  منر  منطقة 

امت�سا�س  على  قادرة  ق�سب  نبتة  مليوين  نحو 

وي�سمل  املياه.  يف  امللوثات  من  وغ��ريه  النفط 

امل�ستنقعات  اأ�سخم  اأحد  منر«  »تخ�سري  م�سروع 

م�ساحة  يغطي  اإذ  ال��ع��امل،  يف  ال�سطناعية 

�سحراوية تبلغ 2.4 مليون مرت مربع.

بطريقة  النفط  بقايا  ع��ن  امل��ي��اه  ف�سل  يتم 

الق�سب  حقول  اإىل  املياه  توجه  ثم  ميكانيكية. 

البيولوجي  التحلل  عملية  تتم  حيث  الرطبة 

البكترييا  خالل  من  الهيدروكربونية  للمواد 

بع�س  وحُتتجز  النباتات.  ج��ذور  يف  املوجودة 

بن�سبة  املياه  وتخرج  النباتات  يف  الثقيلة  املعادن 

لال�ستفادة  التخطيط  ويجري  منخف�سة.  تلوث 

من املياه املعاجلة يف زراعة بع�س اأنواع النباتات 

احلناء  مثل  نوعًا   20 نحو  اختري  حيث  املالئمة، 

والكانول والقطن.

 1.5 البالغة  مب�ساحتها  التبخري،  برك  وت�ساهم 

مليون مرت مربع، يف خف�س قدر كبري من مياه 

مبثابة  وباتت  بالهيدروكربونات،  امللوثة  الإنتاج 

املهاجرة  الطيور  اأ�سراب  عندها  تتوقف  حمطة 

التي بلغت نحو 100 نوع هذه ال�سنة.

يعالج امل�سروع 95 األف مرت مكعب يوميًا من مياه 

الإنتاج، ما مّكن ال�سركة من ال�ستغناء عن خم�س 

م�سخات من اأ�سل 12 م�سخة حلقن هذه املياه يف 

الطبقات العميقة. وقد حاز جوائز اإقليمية وعاملية 

منذ بداأ العمل فيه عام 2011.

رحلة العمر إلى »ديزني« مع اإلمارات للعطالت

ال�سيف  مو�سم  ب��ب��دء  اإي���ذان���ًا 

»الإم��ارات  اأطلقت  والإج���ازات، 

تنظيم  ذراع  وه��ي  للعطالت«، 

يف  اخلارجية  ال�سياحية  الربامج 

جديدًا  كتيبًا  الإمارات«،  »طريان 

وجهات  اإىل  خا�سة  عرو�سًا  ي�سم 

ديزين ال�ساحرة.

للعطالت«  »الإم����ارات  وك��ان��ت 

ديزين  مع  �سراكة  اتفاقية  اأبرمت 

متنوعة  �سياحية  برامج  لتوفري 

مبا  دي���زين،  ع��امل  وج��ه��ات  اإىل 

وديزين  باري�س،  لند  ديزين  فيها 

)اأناهيم(  ديزين  ومنتجع  وورلد 

وهونغ  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  يف 

كونغ ديزين لند، ف�ساًل عن طرح 

ديزين  برحالت  ال�ستمتاع  خيار 

البحرية املميزة.

يوفر الكتيب جمموعة من خيارات 

العطالت اجلذابة للعائالت لق�ساء 

بال�ستمتاع  ال�سيف،  اإج���ازة 

باإجازة متكاملة يف اأحد منتجعات 

برنامج  من  جزءًا  جعلها  اأو  ديزين 

خيار  الكتيب  ي�سم  كما  العطلة. 

بر�سلونة  م��دي��ن��ة  اىل  ال�سفر 

الإبحار  ميكن  حيث  ال�سبانية، 

يف  ال�ساحلية  املدينة  ه��ذه  م��ن 

اإحدى رحالت ديزين البحرية عرب 

البحر املتو�سط، ملدة ترتاوح بني 4 

اأيام و12 يومًا.

رئي�س  نائب  الهري�س،  دينا  وقالت 

للعمليات  للعطالت  الإم����ارات 

ديزين  زي��ارة  »تعترب  التجارية: 

وحتى  الأطفال  يراود  حلمًا  بارك 

على  نعمل  ونحن  الكبار.  بع�س 

خالل  من  حقيقة  احللم  هذا  جعل 

والعرو�س  دي��زين  مع  �سراكتنا 

اجلذابة التي نوفرها للعائالت«.

باري�س  لن��د  دي���زين  وت��وا���س��ل 

على  ع��ام��ًا   20 مب��رور  الحتفال 

ال�سياحي  املعلم  ه��ذا  تاأ�سي�س 

ال�سهري، وت�ستمر الحتفالت حتى 

30 اأيلول )�سبتمرب( 2013.

حاليًا  الإمارات«  »طريان  وت�سغل 

 A380 32 طائرة من طراز اإيربا�س

من  مكون  �سخم  اأ�سطول  �سمن 

وقد  وجهة.   133 يخدم  طائرة   200

�سركة  »اأف�سل  لقب  على  ح�سلت 

من  العامل«  م�ستوى  على  طريان 

اي�ست«،  ميدل  ترافيلر  »بزن�س 

اإ�سافة اإىل لقب اأف�سل درجة رجال 

�سياحية  درج��ة  واأف�سل  الأعمال 

واأف�سل ناقلة اإقليمية تخدم ال�سرق 

جوائز  ثالث  نالت  كذلك  الأو�سط. 

ملنطقة  ت��راف��ي��ل��ر«  »وورل����د  م��ن 

جائزة  وه��ي  الأو���س��ط،  ال�سرق 

الأو�سط  ال�سرق  يف  الرائدة  الناقلة 

رج��ال  درج��ة  اأف�سل  فئة  �سمن 

الرائد  الربنامج  وجائزة  الأعمال، 

الأو�سط  ال�سرق  يف  جوية  لناقلة 

ملكافاأة الولء، واأف�سل موقع �سبكي 

ل�سركة طريان يف ال�سرق الأو�سط. 

»وورل���د  ج��وائ��ز  على  وي�����س��وت 

جمال  يف  العاملني  اأبرز  ترافيلر« 

ال�سياحة وال�سفر حول العامل.

مستنقعات قصب المتصاص النفط وملوثات املياه يف ُعمان دهانات ممتازة
من املخلفات واملطامر

للدهانات  الربيطانية  »نيوليف«  �سركة  تقوم 

اىل  وحتويلها  املائية  الدهانات  خملفات  مبعاجلة 

دهانات من الدرجة املمتازة. 

معاد  م��واد  على  اجل��دي��دة  املنتجات  وحتتوي 

بقايا  من  اأدنى،  كحد  املئة  يف   50 بن�سبة  تدويرها 

واملطامر  الور�س  مواقع  من  ت�ستعاد  دهانات 

وحمارق النفايات.

كال�سيكية  دهانات  جمموعة  ال�سركة  وت�سّوق 

متتاز  وهي  مقبولة.  باأ�سعار  لونًا   32 يف  وع�سرية 

بقوام �سقيل ول نفاذية ولون ثابت، وتطلى بي�سر 

كاأي دهان ممتاز.
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المكتبة الخضراء

تقرير حالة العالم 2013:
هل االستدامة ما زالت ممكنة؟

تطالعنا كل يوم منتجات ومبادرات 

التنظيف  لوازم  من  »م�ستدامة«، 

مقاي�سات  اإل���ى  »ال��خ�����س��راء« 

مع  لكن  الكربونية.  النبعاثات 

باأنها  تو�سف  التي  الأ�سياء  كثرة 

»م�ستدامة«، اأ�سبح هذا الم�سطلح 

اأنها  الى  الأحوال  اأح�سن  في  ي�سير 

التقليدي.  البديل  من  �سررًا  اأقل 

هذا  عن  للتخلي  الوقت  حان  فهل 

ايجاد  يمكن  اأم  كليًا،  المفهوم 

ال�ستدامة؟  لقيا�س  دقيقة  طريقة 

للتراجع  ال�ستعداد  يمكننا  وكيف 

الإيكولوجي المقبل؟

 :2013 العالم  »ح��ال��ة  تقرير  ف��ي 

ممكنة؟«  زالت  ما  ال�ستدامة  هل 

وورلدوات�س  معهد  عن  ال�سادر 

وا�سنطن،  في  البيئية  لالأبحاث 

مختلفة  مجالت  في  خبراء  يحدد 

لال�ستدامة،  وا���س��ح��ة  معايير 

ت�سعنا  قد  �سيا�سات  ويتفح�سون 

اأن  دون  من  الزده��ار  م�سار  على 

بما  القادمة،  الأجيال  برفاه  تفّرط 

في ذلك الهند�سة الجغرافية وتحول 

ال�سيا�سة  في  والتغيرات  الخ�سراء  الممار�سات  اإلى  ال�سركات 

الف�سول  فان  قا�سرة،  المقاربات  هذه  اأتت  واذا  الزراعية. 

الأخيرة في التقرير ت�ستك�سف �سباًل لال�ستعداد لتغيرات بيئية 

فادحة ون�سوب للموارد. ومن هذه ال�سبل تقوية الديموقراطية 

مع  والتعامل  الثقافي،  الإرث  وحماية  المجتمعية،  والمرونة 

ازدياد النزاعات وتدفقات النازحين والمهاجرين.

مقدمة  في  اإنغلمان  بوب  وورلدوات�س  معهد  رئي�س  يحذر 

وي�سجع  المزيفة.  لال�ستدامة  الإعالنية  الحمالت  من  التقرير 

النا�س على انتقاد »التخ�سير الزائف« لتلميع �سور ال�سركات 

غياب  في  البيئة،  اأج��ل  من  للكفاح  المبادرة  واأخ��ذ  الملوثة 

ودعا  بحمايتها.  وال�سركات  للحكومات  الحقيقي  الهتمام 

على  والحكومات  ال�سركات  بلوم  الكتفاء  عدم  الى  الجميع 

زيادة  نحن  علينا  »اإذ  الزائفة،  ال�ستدامة  لعبة  في  النغما�س 

جهودنا الفردية والجماعية للو�سول الى ا�ستدامة حقيقية«.

حقيقية«،  ا�ستدامة  الى  »الو�سول  على  التقرير  ثلثا  يتركز 

على  قادرين  كنا  اذا  وما  ال�ستدامة  قيا�س  و�سائل  بمناق�سة 

ماكيجاني  �ساكونتال  فكتبت  المنا�سب.  الوقت  في  تحقيقها 

وورلدوات�س  معهد  في  الباحثة 

المتجددة.  الطاقات  تطبيقات  عن 

الكندية  البروف�سورة  وعر�ست 

الأف��راد  تمكن  و�سائل  مور  جيني 

من العي�س على نمط حياة »كوكب 

المياه  اخت�سا�سية  وبينت  واحد«. 

ب�سمتنا  اأخذ  اأهمية  بو�ستل  �ساندرا 

المائية في العتبار عند قيا�س اأثرنا 

البيئي. واقترح عالم القت�ساد اإريك 

الطاقة  ا�ستهالك  قيا�س  زين�سي 

فيزيائية  ثرمودينامية  بمقايي�س 

القت�سادية  المقايي�س  من  ب��دًل 

الأربعة  ا�ستبعد  وقد  المبا�سرة. 

الحقيقية  ال�ستدامة  بلوغ  اإمكانية 

قبل فوات الأوان.

القاتمة  النظرة  هذه  رغم  على  لكن 

اأماًل  الى الم�ستقبل، يرى الموؤلفون 

الجتماعية«  »الحركات  في  كبيرًا 

ومن  و»المقاومة«.  و»المرونة« 

»حالة  تقرير  ا�ستنتاجات  اأه��م 

العالم 2013« اأنه، مع احتمال ف�سل 

الوقت  في  معًا  العمل  في  الب�سرية 

اأدوات  نمتلك  اأن  يجب  المنا�سب، 

للتعامل مع »الطوارئ الطويلة« المقبلة.

الو�سائل  الطويلة«  للطوارئ  »ال�ستعداد  ف�سل  وي�ستك�سف 

التي تمكننا لي�س فقط من اأن ن�ساعد اأنف�سنا، بل اأي�سًا الأماكن 

اأكثر  متغير  مناخ  مع  التكيف  على  العالم،  في  ه�سا�سة  الأكثر 

ق�ساوة. وراأت الكاتبة لوري مازور اأن الب�سر مخلوقات متكيفة 

ولذا  كذلك،  لي�ست  ونظمنا  مجتمعاتنا  فيما  عجيب،  ب�سكل 

اإلى  متكيفة  النظم  هذه  لجعل  �سيكون  الكفاح  من  جزءًا  فان 

اأق�سى حد ممكن. وتناول مايكل مانيات�س، وهو اخت�سا�سي 

بالتربية، تعليم ال�سباب كي يكونوا م�ستعدين لالأزمة المقبلة.

»حالة  لم�سروع  الم�سارك  المدير  اأ�سادوريان،  اإريك  وكتب 

الحركة  وتحويل  الدينية  بالكتب  القتداء  عن   ،»2013 العالم 

الب�سر  يتميز  النهاية،  ففي  حقيقية.  حياة  فل�سفة  الى  البيئية 

باأقل  ال�ستدامة  الى  التحول  اأردنا  واإذا  يتبعونها.  التي  بالقيم 

عدم  البيئية  الحركة  فعلى  الموؤلمة،  الت�سحيات  من  قدر 

التي  القدرة  وت�سخير  الإن�سانية،  القيم  بقوة  ال�ستخفاف 

يمتلكها الب�سر على البتكار والتكيف، وب�سكل خا�س قدرتهم 

على الراأفة.

State of the World 2013:
Is Sustainability Still Possible?

Worldwatch Institute. 442 pages.
Island Press, 2013.  ISBN 13: 978-1-61091-449-9 
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المفكرة البيئية

حزيران )يونيو( 2013

6 - 4
امل�ؤمتر واملعر�س العاملي للطاقة املتجددة

فيينا، النم�سا.

www.renewableenergyworld-europe.com

5
ي�م البيئة العاملي

ر«، بهدف  ر، ُكْل، وفِّ �سعاره هذه ال�سنة »فكِّ

التقليل من هدر الطعام والنفايات الغذائية. 

تنظيم برنامج الأمم املتحدة للبيئة

www.unep.org/wed

7 - 4
Project Lebanon 2013

م�سروع لبنان 2012

املعر�س التجاري الدويل الثامن ع�سر مل�اد 

ومعدات االن�ساء والبناء والتكن�ل�جيا 

البيئية يف لبنان وال�سرق االأو�سط

تنظيم ال�سركة الدولية للمعار�س. مركز 

بريوت الدويل للمعار�س )بيال(، بريوت، 

لبنان.

هاتف: 5-959111)961+(

فاك�س: 5-959888)961+(

www.projectlebanon.com

7 - 5
Aquatech China

معر�س تكن�ل�جيا واإدارة املياه

�سنغهاي، ال�سني.

 www.aquatechtrade.com/china

8 - 5
ElmiaWood

املعر�س الدويل ل�سناعة التحريج

يونكوبينغ، ال�سويد.

www.elmia.se/wood

13 - 12
املعر�س العاملي للت�ظيف يف قطاع الطاقة

اأبردين، بريطانيا.

globalenergycareerexpo.com/aberdeen/2013
16 - 13

REW Istanbul
املعر�س الدويل التا�سع الإعادة التدوير 

والتكن�ل�جيات البيئية واإدارة النفايات

ا�سطنبول، تركيا.

www.rewistanbul.com

21 - 19
Intersolar Europe 2013

معر�س تكن�ل�جيا الطاقة ال�سم�سية

ميونيخ، اأملانيا.

www.intersolar.de

21 - 19
Offshore Wind China 2013

معر�س طاقة الرياح البحرية

�سنغهاي، ال�سني.

www.offshorewindchina.com

27–24
ACT Expo

معر�س تكنولوجيات الوقود البديل والنقل 

النظيف

وا�سنطن، الوليات املتحدة.

www.actexpo.com

26–25
معر�س التنقيب عن الغاز ال�سخري

مان�س�سرت، بريطانيا.

www.terrapinn.com

تموز )يوليو( 2013

7 - 3
Green Orient Camp 2013

املخيم البيئي التدريبي التثقيفي اخلام�س. 

ال�سوف، لبنان.

هاتف: 200619 3 961+

Greenorient.lb@hotmail.com

مشي يف طبيعة الشوف

نظمت  )مايو(  اأيار  اأول  يف  العمال  عيد  مبنا�سبة 

ال�سوف  بلديات  واحتاد  اأورينت«  »غرين  جمعية 

ال�سنوية  امل�سي  رحلة  لبنان  جبل  يف  ال�سويجاين 

اىل  ال�سوف  مزرعة  من  اجلبلية  الطبيعة  يف 

�سخ�س   500 نحو  الرحلة  يف  �سارك  بعقلني. 

تعريف  حمطات  يف  وتوقفوا  لبنان،  اأنحاء  من 

و�سيافة، انتهاء بغداء قروي يف بعقلني.

االسكندرية
مؤتمر طبي: 10% من املصريين

مصابون بالسدة الرئوية تلوثًا
اأمرا�س  اأ�ستاذ  �سفوت،  طارق  الدكتور  ك�سف 

عن  �سم�س،  عني  جامعة  يف  واحل�سا�سية  ال�سدر 

امل�سريني  بني  الرئوية«  »ال�سدة  مر�س  انت�سار 

واأ���س��اف،  والتدخني.  التلوث  انت�سار  ب�سبب 

امل�سرية  للجمعية  ال�سنوي  الطبي  املوؤمتر  خالل 

املئة  يف   10 اأن  الإ�سكندرية،  يف  الهوائية  لل�سعب 

وترتكز  باملر�س،  م�ساب  امل�سري  ال�سعب  من 

التي  القاهرة  خا�سة  املدن،  يف  الإ�سابات  معظم 

بعد  الهواء  تلوث  يف  عامليًا  الثالثة  املدينة  ت�سنف 

نيومك�سيكو وبيجينغ.

حدوث  يف  يت�سبب  مزمن  مر�س  الرئوية  وال�سدة 

يف  انتفاخ  اىل  ويوؤدي  الهوائية  ال�سعب  يف  �سيق 

ولفت  التنف�س.  عن  املري�س  معه  يعجز  الرئتني 

�سفوت اإىل اأن جلوء املر�سى الع�سوائي للم�سادات 

م�سريًا  امليكروبات،  مقاومة  من  يزيد  احليوية 

ال�ستهالك  يف  العامل  دول  اأكرث  من  م�سر  اأن  اإىل 

الع�سوائي للم�سادات احليوية.

عّمان
ورشة لترشيد استهالك املياه

عقدت يف العا�سمة الأردنية عّمان ور�سة اإقليمية 

يف  عرو�س  تخللتها  املياه،  ا�ستهالك  تر�سيد  حول 

والبحرين  وال�سعودية  الإم��ارات  من  املجال  هذا 

اآليات  ُعر�ست  كما  وم�سر.  واليمن  والكويت 

مع  للتعامل  ا�ستخدامها  يتم  وتقنيات  و�سيا�سات 

تزايد  حيث  الأردن،  يف  ال�سعب  املائي  الو�سع 

خالل  كبري  ب�سكل  املياه  م�سادر  على  ال�سغط 

دول  من  الكبرية  الهجرات  مع  الأخ��رية  الفرتة 

عربية جماورة ب�سبب الأو�ساع الأمنية الكارثية.

البيئة 2013: املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
28 - 29 تشرين األول )أكتوبر( 2013، الشارقة، اإلمارات

حمور املوؤمتر:  خيارات اال�ستدامة مل�ستقبل الطاقة يف البلدان العربية

هاتف: 321800 )961+( فاك�س: 321900 )961+(

www.afedonline.org    info@afedonline.org



شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2013
Organizing Partners

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

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة ـ حاكم الشارقة

هذه  بع�س العناوين على جدول اأعمال الموؤتمر ال�شنوي ال�شاد�س للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( الذي يعقد في ال�شارقة، االمارات 
العربية المتحدة، في  28 ـ 29 ت�شرين االأول )اأكتوبر( 2013.

الطاقة هي مو�شوع تقرير »اأفد« ال�شنوي ال�شاد�س في �شل�شلة »حال البيئة العربية«، وهو يلقي ال�شوء على الدور المحوري لقطاع الطاقة في 
التنمية االقت�شادية ـ االجتماعية للبلدان العربية.

يغطي النفط والغاز 98 في المئة من الطلب العربي على الطاقة، مع هدر كبير وانخفا�س في الكفاءة، ما يوؤدي اإلى ارتفاع حاد في الب�شمة 
البيئية. وتمتلك البلدان العربية موارد �شخمة من الطاقة المتجددة، خا�شة ال�شم�س، ما زالت غير م�شتخدمة. ومع هذا، فهناك 60 مليون عربي 

محرومون من خدمات الطاقة الحديثة. يمكن لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة تح�شين فر�س التنمية وتوفير باليين الدوالرات.

يحلل تقرير »اأفد« التغّير المتوقع في اأنماط ا�شتهالك الطاقة على الم�شتوى العالمي، ب�شبب تدابير تخفيف انبعاثات الكربون للحد من تغّير 
المناخ، واأثر هذا على انتاج الطاقة وا�شتهالكها في البلدان العربية. ويقترح بدائل، الأن االنتظار لي�س حاًل.

يناقش الموؤتمر نتائج تقرير »اأفد« مع مجموعة من كبار الخبراء و�شانعي القرار، و�شواًل اإلى اقتراح تو�شيات وخطة طريق لم�شتقبل الطاقة 
في المنطقة العربية.

•  كيف يستجيب قطاع الطاقة العربي ألسواق عالمية تتحكم بها تدابير الحد من تغّير المناخ؟
•  ما هي فرص الطاقة المتجددة وما هي سبل تعزيز كفاءة الطاقة؟

•  ما هو مستقبل الطاقة النووية في المنطقة العربية؟
•  هل توجد سياسات مالئمة لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في الطاقة؟

•  كيف نعزز مساهمة قطاع الطاقة في التنمية المستدامة؟

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

www.afedonline.org
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