




هذا الشهر
�أو  �لمفروم،  �للحم  في  ماذ�  تعلم  هل 

�أو  ت�شتريه  �لذي  �لمفروم،  غير  حتى 

�لتالعب  كان  �إذ�  �لمطعم؟  في  تاأكله 

�شائعًا في �لدول �لمتقدمة حيث �لرقابة 

ف�شيحة  ز�لت  وما  ـ  و�شارمة  د�ئمة 

�لخيول  �لممزوج بلحوم  �لبقري  �للحم 

ت�شّج في �أوروبا ـ فاإلى �أي مدى يتف�شى 

�لعربية  �لمنطقة  في  و�لغ�ش  �لتالعب 

معدومة  �أو  محدودة  �لرقابة  حيث 

»�لملغومة«،  �للحوم  �لتوعية حيال  �إلى  يهدف  �لغالف  �أحيانًا؟ مو�شوع 

كتب  �القت�شادي،  �ل�شاأن  وفي  ياأكل.  ماذ�  يعرف  �أن  �لم�شتهلك  فحق 

ماتي�ش و�كرناغل، رئي�ش �شبكة �لب�شمة �لبيئية �لعالمية، عن �ال�شتثمار 

�لناجح و�لقر�ر�ت �لتي تاأخذها �ل�شركات فتحدد مدى قدرتها على مو�جهة 

�لقيود �لبيئية في �لم�شتقبل. كما تناول وزير �لبيئة و�لمياه في �الإمار�ت 

�لم�شتد�مة و�القت�شاد  �لتنمية  ��شتر�تيجية  �أحمد بن فهد  �لدكتور ر��شد 

�الأخ�شر �لتي �عتمدتها بالده لتخفي�ش ب�شمتها �لبيئية. ويتعرف �لقارئ 

�أول موقع �شعودي على  على مد�ئن �شالح �لمحفورة في �ل�شخور وهي 

�لنباتات  لزر�عة  �أردنية  �شابة  به  تقوم  وم�شروع  �لعالمي،  �لتر�ث  الئحة 

�ألمانية  �إلى بلدة  �لجز�ئر، و�شواًل  �لطبية في  �لنفايات  �لطبية، وم�شكلة 

�أ�شبحت نموذجًا في �الكتفاء بالطاقة �لمتجددة، و»قرى �ل�شرطان« �لتي 

وللبيئيين  �ل�شناعي.  �لتلوث  نتيجة  بوجودها  موؤخر�ً  �ل�شين  �عترفت 

�أما  »خ�شر�ء«.  حياة  يعي�شو�  باأن  �أ�شدقائهم  �إقناع  في  ت�شاعدهم  �أفكار 

�لنووية  �لطاقة  ح�شنات  في  �لنظر  �إنعام  �إلى  فتدعو  �لعدد  �فتتاحية 

و�شيئاتها ومتطلباتها و�لحاجة �لفعلية �إليها في �لمنطقة �لعربية.

»�لبيئة و�لتنمية«
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دعم  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  مهّمة 
لتنمية  الضرورية  البيئية  والبرامج  السياسات 

العالم العربي استنادًا إلى العلم والتوعية

مجلس األمناء
عبد�لرحمن  د.  	 املجل�ص،  رئي�ص  )الأردن(  بــدر�ن	 عدنان  د. 

�لعو�شي	)الكويت(	رئي�ص اللجنة التنفيذية،		د. حممد �لع�شري 

�شعب	 جنيب  املجل�ص،  رئي�ص  نائب  املتحدة(  الوليات  )م�رص/ 

رئي�ص  الكويت(   / )الأردن  يون�ش  �شامر  العـام،  الأمني  )لبنان( 

)لبنان / المارات( م�صوؤول ال�صوؤون  �أدوني�ش ن�شر	 جلنـة املوارد، 

املاليـة، �شليمان �حلرب�ش	)ال�صعودية(،	�شعد �حلريري	)لبنان(،	

د.  )ال�صودان(،  عثمان	 �شالح  )الإمـــارات(،  �لبو�ردي	 حممد 

المارات(،   / )لبنان  �شمعان	 مارون  )البحرين(،  حمزه	 ريا�ش 

 / )لبنان  حبايب	 نبيل  	 )�لبحرين(،	 �لنعيمي  �شالح  �أحمد 

مكنا�ش  �أكرم  ــارات(،   الإم  / )العراق  جعفر  جميد  المــارات(، 

)لبنان / البحرين(، ر�مي خالد �لرتكي	)ال�صعودية(، د. من�شور 

�أ�شماء  د.  )قطر(،  �حلجـري	 �شيف  د.  )البحرين(،  �جلمري	

خالد  )الكويت(،  �لدين	 �شهاب  عدنان  د.  )املغرب(،  �لقا�شمي	

�الإير�ين	)الأردن(

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

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

هو	 للمنتدى	 �لرئي�سي	 �ملنتج	 دولية.	 منظمة	 ب�سفة	 وتتمتع	

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

مبادر�ت	 ومن	 �لبيئية.	 �مل�ساكل	 ملعاجلة	 و�سيا�سات	 تد�بري	

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

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

يف	 مر�قب	 ع�سو	 ب�سفة	 �ملنتدى	 يتمتع	 �لبيئية.	 و�لرتبية	

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

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

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

يف	 رئي�سيًا	 دورً�	 �ملنتدى	 يلعب	 �لبيئية،	 �ل�سيا�سات	 و�سنع	

و�ملنظمات	 للحكومات	 �مل�سورة	 ويقدم	 �لدولية	 �ملفاو�سات	

و�القت�ساد	 �ملناخ	 تغري	 �تفاقات	 جماالت	 يف	 خا�سة	 �القليمية،	

�الأخ�سر	و�لتنمية	�مل�ستد�مة.

أهداف »أفد«
يف	�لبلد�ن	�لعربية	 �لبيئة و�لتنمية  �ملهتمني ب�شوؤون  جمع 

و�سع	 يف	 و�مل�ساعدة	 و�لوطنية	 �الإقليميـة	 �مل�ساكـل	 ملناق�سـة	

�ل�سيا�سات	�ملالئمة	من	�أجل	�لت�سدي	للتحديات.

و�ال�ستخد�م	 �لبيئة	 حماية	 على	 �لعربية  �ملجتمعات  ت�شجيع 

�لر�سيد	للمو�رد	�لطبيعية	وحتقيق	�أهد�ف	�لتنمية	�مل�ستد�مة،	

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

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

�سنع	 يف	 و�مل�ساهمة	 و�لتنمية،	 �لبيئة	 ب�سوؤون	 �ملهتمني	 من	

�ل�سيا�سات	�لبيئية	�ملالئمة.

�لبيئية	 �لرتبية	 دور	 دعم	 طريق	 عن	 �لبيئي	 �لوعي  ن�شر 

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

�لبيئة.

www.afedonline.org

تذكر	 �لما�سي،	 �ل�سهر	 �الإير�نية	 بو�سهر	 منطقة	 �أر�سية	 هزة	 �سربت	 حين	
�سببه	 بما	 �سبيه	 �إ�سعاعي	 ت�سرب	 من	 وتخوفو�	 �لنووي،	 بو�سهر	 مفاعل	 �لنا�س	

�لت�سونامي	في	فوكو�سيما	�ليابانية	قبل	�سنتين.	وما	�أن	�طماأن	�لخائفون	�لى	�أن	

مفاعل	بو�سهر	نجا	من	�لكارثة،	حتى	�سربت	هزة	�أ�سد	عنفًا	�سرق	�إير�ن،	وو�سلت	

�ل�ساهقة	 �الأبر�ج	 �لنا�س	 فاأخلى	 �لعربية،	 �لخليج	 دول	 �لى	 �لمرة	 هذه	 تردد�تها	

وخرجو�	مذعورين	�لى	�ل�سو�رع،	من	�لدوحة	و�سواًل	�لى	دبي	و�أبوظبي.

في	 ح�سل	 كما	 ت�سغيلي	 حادث	 من	 �أكان	 نووي،	 �إ�سعاعي	 ت�سرب	 من	 �لخوف	

ومبرر.	 مفهوم	 فوكو�سيما،	 في	 ح�سل	 كما	 طبيعية	 كارثة	 من	 �أم	 ت�سيرنوبل	

من	 ومر�حلها،	 �لطاقة	 ت�سنيع	 �أنو�ع	 جميع	 في	 تح�سل	 قد	 �لحو�دث	 �أن	 �سحيح	

�لنووية	 للمحطات	 �لمعقدة	 �لطبيعة	 لكن	 و�لتوزيع.	 �الإنتاج	 �لى	 �ال�ستخر�ج	

تجعل	نتائج	�لحو�دث	وم�ساعفاتها	�أ�سخم	و�أو�سع	�نت�سارً�	في	�لمكان	و�لزمان،	

من	 �لعربية	 �لناحية	 في	 �ل�سكان	 على	 لوم	 فال	 مثاًل.	 نفطي	 ت�سرب	 مع	 مقارنة	

�ل�سفة	 على	 بو�سهر	 مفاعل	 في	 حادث	 �مكانية	 من	 �لهلع	 �أ�سابهم	 �إذ�	 �لخليج	

�الأخرى،	ينقل	�لمو�د	�لم�سعة	�لى	�لمدن	�لعربية	�لمقابلة،	في	�لمياه	و�لهو�ء،	

الأن	�لتلوث	ال	يعترف	بحدود.

�أبدت	 هذ�	يفتح	�لنقا�س	من	جديد	حول	�لطاقة	�لنووية	في	�لعالم	�لعربي.	فقد	

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

علقت	 وقطر،	 وُعمان	 و�لبحرين	 �لكويت	 مثل	 منها،	 كثيرً�	 �أن	 غير	 متفرقة.	

مثل	 �لبحث	 طاولة	 �لى	 �أعادتها	 �أو	 فوكو�سيما،	 كارثة	 عقب	 �لنووية	 خططها	

و�لجز�ئر	 و�ل�سعودية	 �الإمار�ت	 طليعتها	 في	 �أخرى،	 دواًل	 �أن	 �إال	 وم�سر.	 �الأردن	

عقود	 توقيع	 بين	 تتر�وح	 �لتي	 �لنووية،	 للطاقة	 خططها	 في	 ت�ستمر	 و�لمغرب،	

من	 �لكهرباء	 الإنتاج	 محددة	 �أهد�ف	 وو�سع	 �الإمار�ت،	 في	 كما	 محطات،	 �إن�ساء	

�إن�ساء	 تعتزم	 �لتي	 �ل�سعودية	 في	 كما	 زمني،	 ببرنامج	 مرتبطة	 �لنووية،	 �لطاقة	

محطات	نووية	تبد�أ	بتوليد	�لكهرباء	�سنة	2023	لت�سل	م�ساهمتها	تدريجًا	�إلى	20	

في	�لمئة	من	مجمل	�الإنتاج	�سنة	2032.

�لم�سّدرة	 فالدول	 فئتان.	 �لنووية	 �لطاقة	 خيار	 نحو	 �لذ�هبة	 �لعربية	 �لبلد�ن	

تنويعًا	 �لنووي	 �لخيار	 في	 ترى	 و�لجز�ئر،	 و�ل�سعودية	 �الإمــار�ت	 مثل	 للنفط،	

لم�سادر	�لدخل	و�إغناء	للمزيج	�لطاقوي.	وُيذكر	�أن	جزءً�	كبيرً�	من	�إنتاج	�لنفط	

مياه	 وتحلية	 �لكهرباء	 الإنتاج	 محليًا	 ُي�ستخدم	 �لمئة،	 في	 	40 �لى	 ي�سل	 فيها،	

�إنتاج	�لكهرباء	بالطاقة	�لنووية	ي�سمح	لها	بت�سدير	 �أن	 �لبحر.	وترى	هذه	�لدول	

كمية	�أكبر	من	�لنفط،	كما	يوؤمن	لها	موقعًا	في	�سوق	�لطاقة	ي�ستمر	بعد	ن�سوب	

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

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

�العتقاد	 على	 �لمجموعتان	 وتلتقي	 �ليور�نيوم.	 من	 مخزونًا	 يمتلك	 بع�سها	

مرموقة	 مكانة	 ويمنحها	 �لعلمي	 �لبحث	 يعزز	 �لنووية	 �لتكنولوجيا	 �متالك	 �أن	

ومركزً�	�أرفع	في	�لمجتمع	�لدولي.

ومن	�لالفت	�أن	�لدول	�لعربية	�ساحبة	�اللتز�مات	�الأكبر	بالطاقة	�لنووية،	مثل	

�اللتز�مات	 �ساحبة	 عينه	 �لوقت	 في	 هي	 و�لجز�ئر،	 و�لمغرب	 وم�سر	 �ل�سعودية	

�إنتاج	 على	 تعمل	 فال�سعودية	 �ل�سم�سية.	 خا�سة	 �لمتجددة،	 بالطاقة	 �الأكبر	

�أهد�ف	 �أكبر	 وهذ�	 	،2032 �سنة	 بحلول	 �ل�سم�سية	 �لطاقة	 من	 جيغاو�ط	 	41

�لدوالر�ت	في	 �لعالم.	و�الإمار�ت	ت�ستثمر	باليين	 �لطاقة	�لمتجددة	طموحًا	في	

�لمغرب	 �أما	 وخارجها.	 �لبالد	 د�خل	 »م�سدر«،	 طريق	 عن	 �لمتجددة	 �لطاقة	

�ل�سم�س،	 من	 �لكهرباء	 الإنتاج	 »ديزرتك«	 م�سروع	 �سلب	 في	 فهما	 و�لجز�ئر،	

لي�س	لال�ستخد�م	�لمحلي	فقط،	بل	�أي�سًا	للت�سدير	�لى	�أوروبا	�لغربية.	وتعتقد	

هذه	�لدول	�أن	�إدخال	�لتكنولوجيا	�لنووية	في	مزيج	�لطاقة	يوؤّمن	عامل	��ستقر�ر	

مكلفة	 عملية	 مثاًل،	 �لليل،	 خالل	 �ل�سم�س	 من	 �لكهرباء	 فتخزين	 لالإمد�د�ت.	

حتى	�الآن،	ويمكن	دعمها	بالطاقة	�لنووية.

هل الطاقة النووية خيار للعرب؟
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جملة عربية �شهرية ت�شدر عن 

�ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

غير	�أن	مفهوم	»�أمن	�مد�د�ت	�لطاقة«	في	�الإطار	�لنووي	يختلف	بين	مجموعات	

تتمتع	 �ليور�نيوم	 تخ�سيب	 لها	 يحق	 �لتي	 �لدول	 �عتبار	 يمكن	 كان	 فاإذ�	 �لدول.	

بنوع	من	�أمن	في	�المد�د�ت،	ال	ي�سح	هذ�	على	�لمجموعة	�الأخرى،	ومنها	�لدول	

عليها	 وتفر�س	 محليًا	 �ليور�نيوم	 تخ�سيب	 من	 تمنعها	 قيود	 فهناك	 �لعربية.	

�أولية،	كما	في	�الأردن	و�لمغرب	 ��ستير�ده	جاهزً�،	حتى	لو	كانت	تمتلكه	كمادة	

و�لجز�ئر.	وللتذكير،	فقد	حذرت	�لواليات	�لمتحدة	من	�أنها	�ستمنع	عن	�الأردن	

ما	 �إذ�	 �أخرى	 عقوبات	 عليه	 وتفر�س	 �الأميركية	 �لنووية	 �لتكنولوجيا	 ��ستخد�م	

قرر	تخ�سيب	�ليور�نيوم	محليًا.

�لتقدم	 ودعم	 �لعلمي	 �لبحث	 لت�سجيع	 	 �لنووية	 �لتكنولوجيا	 من	 �ال�ستفادة	 �أما	

�ل�سناعي،		فتتطلب	�أواًل	تطوير	�لبنى	�لتحتية	�لوطنية	للبحث	�لعلمي،	وخا�سة	

�لطريق	 �ختارت	 �لعربية	 �لدول	 بع�س	 �أن	 �لو�قع	 �لمحلية.	 �لب�سرية	 �لقدر�ت	

�ل�سريع،	بتلزيم	جميع	�أعمال	�الن�ساء�ت	�لنووية	�إلى	مقاولين	�أجانب،	بما	فيها	

للوقت.	 توفيرً�	 وذلك	 �أمنها،	 على	 و�لحفاظ	 �لمحطات	 لت�سغيل	 �لعاملة	 �لقوى	

و�إذ�	كان	من	�الإن�ساف	�ال�سارة	�إلى	�أن	هذه	�لدول	�سّمنت	خططها	�لنووية	بر�مج	

لتدريب	�لعنا�سر	�لب�سرية	�لوطنية،	فمن	�ل�سروري	�ال�ستعجال	في	تنفيذ	هذ�	

وعدم	��ست�سهال	�العتماد	على	قوى	عاملة	�أجنبية.

�لبحث	�لعلمي	و�لتطور	�ل�سناعي	وتاأمين	�إمد�د�ت	�لطاقة	حجج	لها	ما	يبررها.	

غير	�أن	�لحجة	�الأهم	للمد�فعين	عن	خيار	�لطاقة	�لنووية	في	�لعالم	�ليوم	تبقى	

م�سببة	 غازية	 �نبعاثات	 ت�سدر	 ال	 الأنها	 �لمناخ،	 تغير	 من	 �لحد	 في	 ت�ساعد	 �أنها	

نف�سه	 �لعالم	 يجد	 قد	 �لكربون.	 �أوك�سيد	 ثاني	 خا�سة	 �لحر�ري،	 لالحتبا�س	

م�سطرً�	�لى	خيار	كهذ�	في	حال	ف�سلت	�لجهود	�الأخرى	للحد	من	تغير	�لمناخ.	

لكن	ال	يمكن	ح�سر	�الآثار	�لبيئية	في	غاز�ت	�الحتبا�س	�لحر�ري.	فلي�س	هناك	

وخطر	 �لنووية،	 �لمفاعالت	 عن	 �لناجمة	 �لنفايات	 لمعالجة	 بعد	 نهائي	 حل	 من	

�لنووية،	 �لكو�رث	 عن	 ناهيك	 �ل�سنين.	 �آالف	 ي�ستمر	 منها	 �الإ�سعاعي	 �لت�سرب	

�لناجمة	عن	زالزل	وفي�سانات	و�أخطاء	في	�لت�سغيل،	و�لتي	يكبر	خطرها	كلما	

�لدورة	 ت�سمل	 �أن	 يجب	 �إذً�،	 و�لخ�سارة،	 �لربح	 ح�سابات	 �لمفاعل.	 حجم	 كبر	

�لنفايات	 معالجة	 �إلى	 و�سواًل	 ت�سغيلها،	 �إلى	 �لمفاعالت	 �إن�ساء	 من	 �لكاملة،	

وتخزينها	وم�ساعفات	�لكو�رث	�لمحتملة.

قبل	تخ�سي�س	��ستثمار�ت	كبيرة	الإن�ساء	م�سانع	جديدة	الإنتاج	�لكهرباء،	وفقًا	

فمعدل	 �لكفاءة.	 وتح�سين	 �لطلب	 �إد�رة	 �لعربية	 �لدول	 على	 تكنولوجيا،	 الأية	

��ستهالك	�لطاقة	للفرد	في	�لمنطقة	�لعربية	يبلغ	�ليوم	�سعفي	�لمعدل	�لعالمي	

�لرئي�سية	 �الأ�سباب	 من	 وقطر.	 و�لكويت	 �الإمار�ت	 في	 �أ�سعاف	 �ستة	 �إلى	 وي�سل	

�أ�سا�سًا	 يعود	 وهذ�	 �لتوفير،	 على	 ت�سجع	 �لتي	 �لحو�فز	 وغياب	 �لكفاءة	 �نخفا�س	

�إلى	دعم	�أ�سعار	�لكهرباء.	فزيادة	�الإنتاج،	كا�ستجابة	وحيدة	للهدر	و�الإفر�ط	في	

عن	 ردعه	 من	 بداًل	 �لمخدر�ت	 من	 بمزيد	 �لمدمن	 يزّود	 كمن	 هي	 �ال�ستهالك،	

�لعادة	�لقاتلة.

و�الأرخ�س	 �الأ�سمن	 �لبديل	 �ل�سم�س،	 من	 خا�سة	 �لمتجددة،	 �لطاقة	 تبقى	

حتى	 �سريعًا،	 تنخف�س	 �ل�سم�س	 من	 �لكهرباء	 �إنتاج	 و�أ�سعار	 �لعربية.	 للبلد�ن	

عنها.	 �لدعم	 رفع	 تم	 �إذ�	 �الأحفوري	 �لوقود	 من	 �لكهرباء	 �أ�سعار	 تو�زي	 لتكاد	

وتحت	 �ليد	 في	 مورد�ن	 �إنهما	 �لنفط.	 يمتلكون	 كما	 �ل�سم�س	 يمتلكون	 �لعرب	

�ل�سيادة	�لوطنية.

�لنووية	 �لطاقة	 وال	 �لنووية،	 �لتكنولوجيا	 رف�س	 �إلى	 دعوة	 بالطبع	 لي�س	 هذ�	

و�سيئاتها	 ح�سناتها	 في	 �لنظر	 �إنعام	 �إلى	 دعوة	 �إنه	 �لطاقوي.	 �لمزيج	 من	 كجزء	

ومتطلباتها	و�لحاجة	�لفعلية	�إليها.

نجيــب �شعــب

nsaab@afedonline.org • www.najibsaab.com
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رسائل

موقع مرجعي عربي للبيئة ىلع اإلنترنت
�أخيرً�	تحقق	ما	كان	يطمح	�ليه	�لبيئيون	في	�لوطن	�لعربي	منذ	فترة	طويلة:	

هو	 	)www.afedmag.com( و�لتنمية«	 »�لبيئة	 لمجلة	 �إلكتروني	 موقع	

دورً�	 يوؤدي	 كما	 بالبيئة،	 �لمهتمين	 متناول	 في	 موثوق	 �سامل	 مرجع	 بمثابة	

فعااًل	في	ن�سر	�لمعرفة	بالبيئة	وثقافتها.

ولالأ�ساتذة	و�لطالب	ولجان	�لمناهج	�لدر��سية،	و�لنا�سطين	�لبيئيين	عمومًا،	

موقع	بيئي	تربوي	)www.afed-ecoschool.org(		�أطلقه	�لمنتدى	�لعربي	

للبيئة	و�لتنمية	)�أفد(	ومجلة	»�لبيئة	و�لتنمية«.

هذ�	�لتحديث	�لذي	قامت	به	»�لبيئة	و�لتنمية«	و»�أفد«	�سروري	بالفعل	لمخاطبة	

جيل	جديد	من	�ل�سباب	�لعرب	على	طريقتهم	وبلغة	�لع�سر:	�لكومبيوتر.

د. كاظم �لمقد�دي

ا�صتوكهولم، ال�صويد

أين جمهور األفالم العلمية؟

لح�سور	 ر�ئعة	 فر�سة	 لي	 �أتيحت	

مهرجان	�لجزيرة	�لدولي	لالأفالم	

	21 ـ	 	18( �لدوحة	 في	 �لوثائقية	

�ساركت	 �لذي	 ني�سان/�أبريل(،	

ــة.	 دول 	33 مــن	 �أفـــالم	 	205 فيه	

جيدة	 ن�سبة	 �أن	 الحظت	 ولقد	

تناولت	 �لم�ساركة	 ــالم	 �الأف من	

�لمياه	 خ�سو�سًا	 علمية،	 ق�سايا	

�لبر�كين.	 مع	 و�لعي�س	 و�لمناخ	

�لح�سور	 �أن	 هو	 �أحزنني	 ما	 لكن	

متو��سعًا	 كان	 �لعرو�س	 هذه	 في	

�لى	 ثالثة	 يتجاوز	 ال	 قد	 ــدً�،	 ج

�لمخرج.	 منهم	 �أ�سخا�س،	 �أربعة	

ما	ر�أيكم؟

حنان �لك�شو�ني

ان، الأردن
ّ
عم

تحظى �شفحة مجلة »�لبيئة و�لتنمية« 

وقد  كبير.  باإقبال  �لفاي�شبوك  على 

�ألفًا    60  )likes( �الأع�شاء  عدد  تجاوز 

في  �إطالقها  منذ  وجيزة  فترة  خالل 

�لم�شاركات  ومن   .2013 )مار�ش(  �آذ�ر 

جميل  �لما�شي  �ل�شهر  �أر�شلها  �شورة 

�شاطئ  على  الفتة  تظهر  علماوية، 

لبنان،  �شمال  في  طر�بل�ش  ـ  �لميناء 

هذه  �أخــذ  يمكن  »�أيــن  عبارة:  ومعها 

�جتذبت  وقـــد  ــًا؟«  ــي ــوم ي ــورة  ــش ــ� �ل

تعليقات كثيرة، ومنها:

يف	 �لبحار	 عــلــوم	 معهد	 ــاور	 ــج »ي

حمطة	 عملي،	 حمل	 �الإ�سكندرية،	

بعد	 على	 و�لبحر	 �سحي.	 �سرف	

�مل�سوؤولون	 وقـــرر	 قليلة.	 ــار	 ــت �أم

�ل�سرف	يف	�لبحر،	بعد	»�لتخفيف«	

يف	�ملحطة،	بو��سطة	ما�سورة	طولها	

الأن	 �أنف�سنا،	 هناأنا	 كيلومرت�ت.	 	5

و�متدت	 بعيدً�.	 �سيكون	 �ل�سرف	

فك�سرتها	 عا�سفة	 وهبت	 �ملا�سورة،	

خط	 من	 فقط	 مرت	 مئة	 بعد	 على	

�سطح	 �ىل	 ن�سعد	 فكنا	 �ل�ساطئ.	

�ملياه،	 تلون	 مبر�قبة	 ونت�سلى	 �ملعهد	

حتى	 �لــ�ــســرف،	 تــدفــقــات	 ح�سب	

�سارت	�ملنطقة	جمرورً�	هائاًل،	مل	يره	

�مل�سوؤولون	حتى	�الآن!« 

رجب �شعد �ل�شيد

الإ�صكندرية، م�صر

في	 الأنهم	 ــرون،	 ي ال	 »�لم�سوؤولون	

حق	 معه	 ي�سبحون.	 كارلو	 مونت	

جيد	 �ل�سيد.	 �سعد	 رجــب	 �سديقنا	

و�سعو�	 �لميناء	 بلدية	 فــي	 �أنــهــم	

بالمجارير.	 �لتلوث	 من	 تحذر	 الفتة	

�ل�سابحين	 مئات	 �ساهدت	 باالأم�س	

في	 �لبي�ساء	 �لرملة	 �ساطئ	 على	

�أ�سعاف	 مئات	 فيه	 و�لتلوث	 بيروت،	

�لحدود	�لق�سوى	�لم�سموحة،	ولي�س	

لوقف	 ــدي	 ج عمل	 �أو	 تحذير	 مــن	

�لكلب	 نهر	 �ساطئ	 �أما	 �لتلوث.	 هذ�	

�أفخم	 بع�س	 حيث	 بيروت،	 �سمال	

من	 بركة	 فهو	 �ل�سياحية،	 �لمجمعات	

�لمجارير	�أي�سًا،	وال	�أحد	يحذر«.	

نجيب �شعب

فايسبوك البيئة والتنمية
www.facebook.com/afedmag

المخرجة الفل�سطينية ـ الألمانية

باري القلقيلي تحمل الجائزة الذهبية 

لمهرجان الجزيرة الدولي لالأفالم الوثائيقة 

عن فيلمها »غ�سب ال�سلحفاة«

�سد	 يومًا	 �ل�سالح	 �أجد�دنا	 حمل	

من	 وجه	 في	 ووقفو�	 �لم�ستعمر،	

خير�ت	 و��ستنزف	 و�الأر�س	 �نتهك	

�لبالد	ومو�ردها	�لطبيعية.

نوع	 من	 م�ستعمر	 �إز�ء	 �ليوم	 لكننا	

بد�خلنا. يعي�س	 م�ستعمر	 �آخر،	

كيف	ال	ونحن	�لعرب	ن�ستنزف	ما	

�ن�سباط	 دون	 من	 طبيعتنا	 تنتجه	

�أو	تقدير	للعو�قب.

�ألي�س	هذ�	هو	�الإجر�م	بعينه؟	�ألي�س	

لحق	 مو�سوفة	 »�سرقة	 ــذ�	 ه فــي	

كما	 �لحياة«	 في	 �لقادمة	 �الأجيال	

في	 �سعب	 نجيب	 �الأ�ستاذ	 يقول	

�فتتاحية	عدد	كانون	�لثاني	)يناير(	

2013	من	»�لبيئة	و�لتنمية«؟

ي�ستهلك،	 �ليوم	 �لعربي	 �لعالم	

�سعفي	 يــبــدد،	 �أو	 ي�ستنزف	 بــل	

�لطبيعية	 �أنظمته	 ت�ستطيع	 ما	

ــاب	 ــي ـــده.	هــــذ�	فـــي	غ ـــدي ـــج ت

��ــســتــر�تــيــجــيــات	ومــخــطــطــات	

في	 �أل�سنا	 جدوى.	 ذ�ت	 م�ستقبلية	

�أجل	 من	 ن�سال	 �لى	 �ليوم	 حاجة	

كل	 وجه	 في	 يقف	 من	 �إلى	 بيئتنا؟	

م�ستنزف	مبدد	ج�سع؟

�لبيئة	 ومنا�سلو	 موجود.	 �الأمــل	

ــل.	ولــعــل	 ــم ــع ــو�	فـــي	�ل ــق ــل ــط �ن

للبيئة	 �لعربي	 »�لمنتدى	 �أبرزهم	

و�لتنمية«	�لذي	�تخذ	من	م�ستقبل	

�لعربية	هدفًا	له.	فهو	ي�سهر	 �لبيئة	

ب�سوؤون	 �لمهتمين	 جمع	 على	

�لبيئة	و�لتنمية	في	�لبلد�ن	�لعربية	

�لوطنية	 �لم�ساكل	 لمناق�سة	

�ال�ستد�مة.	 وتحقيق	 و�الإقليمية.	

�لبيئي	 �لوعي	 ن�سر	 على	 ويعمل	

ولالعالم	 �لبيئية	 للتربية	 بدعمه	

�لبيئي.	وهو	بف�سل	ما	يقوم	به	من	

	وندو�ت	ون�ساطات،	وما	 موؤتمر�ت	

بجوهر	 تم�س	 تقارير	 من	 ي�سدره	

�لق�سايا	�لبيئية	�لعربية،	خلق	نوعًا	

»�لن�سال	 هو	 �لن�سال	 من	 جديدً�	

�الأخ�سر«،	ن�سال	من	�أجل	��ستمر�ر	

�إلى	 �لعربية	 �لحدود	 يتجاوز	 �لحياة	

�لعالمية.	وما	قول	�لر�حل	�لدكتور	

ا�س	بباطل	 محمد	عبد�لفتاح	�لق�سّ

حين	قال	�إن	�لمنتدى	»دعوة	لبناء	

ح�سد	 على	 قــادر	 عربي	 تنظيم	

�لعلمية	 وقدر�تهم	 �لنا�س	 طاقات	

بم�سوؤولياتهم	 للنهو�س	 و�لتقنية	

تجاه	�لبيئة	و�لم�ستقبل	من	�الأقطار	

بدور	 و�لنهو�س	 جميعًا،	 �لعربية	

منا�سب	ل�سوؤون	�لبيئة	�لعالمية«.

�لبيئة	 منا�سلي	 يا	 �الأمـــام	 فاإلى	

�الأرقــام	 يغير	 من	 فاأنتم	 �لعربية.	

بتغييركم	للو�قع.

�شفيان �لمقر�ني

تون�ص

املنتدى العربي للبيئة والتنمية رائد النضال العربي األخضر



7چهللامايو 2013

12345

020406080100

أقوال وأرقام

٪1
من	�سكان	�لعالم	يعتمدون	حاليًا	على	�لمياه	

�لمحالة.

15.988
بلدً�	 	150 يف	 �ملنت�سرة	 �لتحلية	 حمطات	 عدد	

بح�سب	�الإح�ساء	�الأخري	يف	2011/6/30.

80 مليون م3
�لتحلية	 ملحطات	 �ليومية	 �الإنتاجية	 �لقدرة	

حول	�لعامل.

٪70
�ل�سرق	 يف	 ت�ستهلك	 عامليًا	 �ملحالة	 �ملياه	 من	

�أفريقيا	 �سمال	 منطقة	 وت�ستهلك	 �الأو�سط.	

6%،	و�لواليات	�ملتحدة	%6.5.

٪17
�ملحالة	 �ملياه	 �إنتاج	 من	 �ل�سعودية	 ح�سة	

تليها	 �الأوىل،	 �ملرتبة	 يف	 تاأتي	 وبذلك	 عامليًا،	

�ملتحدة	 و�لواليات	 	)%13.4( �الإمار�ت	

)13%(.	وتعترب	»�ل�سعيبة	3«	يف	�ل�سعودية	

بقدرة	 �لعامل	 يف	 حر�رية	 حتلية	 حمطة	 �أكرب	

880.000	م3	يف	�ليوم.

نعم

ال أعرف

ال

استطالع
نيسان )أبريل( 2013 

على موقع 
www.afedmag.com

ً الربيع العربي أثّر إيجابا
في البيئة

نعم ٪4 	●

ال ٪90 	●

ال أعرف ٪6 	●

»سد الفجوة يتطلب استثمارات زراعية
بنحو 80 بليون دوالر«

1 �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم،	نائب	حاكم	دبي	وزير	�ملالية	يف	�الإمار�ت،	مفتتحًا	�لدورة	�لر�بعة	ملجل�س	

وزر�ء	�ملالية	�لعرب	�ل�سهر	�ملا�سي.	وهو	حذر	من	�ت�ساع	�لفجوة	�لغذ�ئية	يف	�ملنطقة	�لعربية،	�لتي	بلغت	عام	

2010	نحو	41	بليون	دوالر	وُيتوقع	�أن	ت�سل	�إىل	8٩	بليون	دوالر	يف	2020.

»الهيئة العامة للبيئة أخذت نتائج تقرير المنتدى العربي للبيئة 
والتنمية بكل جدية، وستعمل على وضع خطط عمل وطنية 

لحماية البيئة وتخفيض البصمة البيئية«.

2 هدى �ملني�ش،	مديرة	�إد�رة	مكتب	�الأبحاث	و�لدر��سات	يف	�لهيئة	�لعامة	للبيئة	يف	�لكويت،	متحدثة	عن	

تقرير	»خيار�ت	�لبقاء«	للمنتدى	�لعربي	للبيئة	و�لتنمية	)�أفد(،	�لذي	ك�سف	�أن	�لب�سمة	�لبيئية	للكويت	هي	

ثاين	�أعلى	ب�سمة	بيئية	يف	�لعامل	بعد	ب�سمة	قطر.

»اليورانيوم موجود في المملكة
بكميات تجارية«

3 خالد طوقان،	رئي�س	هيئة	�لطاقة	�لذرية	يف	�الأردن،	م�سريً�	�إىل	�أن	�لهيئة	�ستعلن	يف	نهاية	�ل�سنة	�حلالية	

عن	�أرقام	مثبتة	لكميات	�ليور�نيوم	يف	�لبالد.	ومع	��ستكمال	در��سات	�ملو�قع	�ملنا�سبة	الإن�ساء	حمطة	طاقة	

نووية،	�سيختار	جمل�س	�لوزر�ء	من	بني	ثالثة	منها.

»هذه لحظة تاريخية لألوستراليين األصليين«

4 جوليا غيالرد،	رئي�سة	وزر�ء	�أو�سرت�ليا،	ملنا�سبة	تويل	�آدم	جيلز	رئا�سة	حكومة	�ملقاطعة	�ل�سمالية	يف	�آذ�ر	

)مار�س(.	وهو	�أول	رئي�س	حلكومة	�إقليمية	ينتمي	�إىل	�ل�سكان	�الأ�سليني	)Aborigines(	�لذين	يبلغ	عددهم	

600	�ألف،		ويعانون	من	�لفقر	و�الأمية	و�حلرمان	�ل�سحي	و�الجتماعي.

»إننا جيران، وإذا اندلع نزاع فستبدو كارثة 
تشيرنوبل النووية أشبه بقصة لألطفال«

5 فالدميري بوتني،	�لرئي�س	�لرو�سي،	مبديًا	قلق	بالده	من	�لت�سعيد	يف	�سبه	جزيرة	�لكورية.



اأيار 2013 چهللا 8

ابحث عن برنامج يدفع ثمناً 
للمواد التي يعاد تدويرها

هناك	بر�مج	من	هذ�	�لنوع،	و�سعبيتها	يف	�زدياد.	�أطلع	

�سديقك	»غري	�الأخ�سر«	على	نتيجة	بحثك،	وعندما	تريه	

�ملال	�لذي	ميكنه	ك�سبه،	حتى	لو	كان	قلياًل،	ف�سوف	ينظر	

�ىل	�إعادة	�لتدوير	نظرة	خمتلفة،	ويرى	فيها	فائدة	�أكرث	مما	

يرى	فيها	عبئًا.	وكلما	كان	�لربنامج	عمليًا	�أكرث	�زد�د	�قتناع	

�سديقك	باإعادة	�لتدوير.

كيف تقنع 
أصدقاءك 

بأن يعيشوا 
حياة خضراء؟

وأحباء  أصدقاء  بيئي  شخص  كل  لدى 

وجيران ال يبالون بأن يعيشوا حياة 

صديقة للبيئة. وهؤالء ليسوا 

وجهة  لديهم  بل  أشرارًا، 

لدينا.  عما  تختلف  نظر 

الحياة  أن  نظرهم  يف 

عبئًا  تشكل  »الخضراء« 

وهي غير ضرورية، وأن للتقارير 

العلمية أبعادًا سياسية يف أحيان كثيرة. 

إقناع  بيئي  شخص  يستطيع  فكيف 

صديق بالتحول إلى نمط حياة أكثر رأفة 

بالبيئة؟

املال هو السر. نحن نعيش يف مجتمع 

هذه  من  تغضب  فال  يتكلم.  املال  حيث 

الحقيقة وال تتجاهلها، بل استغلَّها. وإذا 

أردت أن تقنع شخصًا بأن الحياة الخضراء 

أفضل له، فعليك أن تبين له مقدار املال 

الذي يمكن أن يقتصده أو يجنيه.
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لوازم مجانية

ف	�أ�سدقاءك	على	موؤ�س�سات	تعنى	بالتبادل	و�إعادة	 عرِّ

�ال�ستعمال،	حيث	ميكن	�أن	يح�سلو�	على	�أ�سياء	يحتاجون	

�إليها	ويبيعو�	�أ�سياء	يريدون	�لتخل�س	منها.	هناك	�أ�سو�ق	

ومنا�سبات	للمقاي�سة	يف	معظم	�لبلد�ن،	حيث	يتم	تبادل	

وبيع	�ملقتنيات	�مل�ستعملة	كالكتب	و�ملالب�س	و�الأثاث	وغريها.

هدايا خضراء

تقدم	�لهد�يا	يف	�أعياد	�مليالد	و�لذكريات	�ل�سنوية	و�ملنا�سبات	

�لدينية	و�الجتماعية.	قدم	الأ�سدقائك	هد�يا	خ�سر�ء	تكون	

ممتعة	يت�سّلون	بها	وي�ستفيدون	منها،	كاالألعاب	و�الأدو�ت	

�لتي	تعمل	بالطاقة	�ل�سم�سية	�أو	�مل�سنوعة	من	مو�د	�أعيد	

تدويرها.	�ملنتجات	�لع�سوية،	مثل	�ل�سوكوالته	و�لفو�كه	

وغريها،	فكرة	جيدة	�أي�سًا،	و�سوف	مييز	�سديقك	طعمها	

�للذيذ.

و�إذ�	كانت	�لهد�يا	�خل�سر�ء	�أغلى	من	مو�زنتك	�ملحددة،	

��سنع	ل�سديقك	هدية	بيئية	بيديك:	جمموعة	من	�ألو�ح	

�ل�سابون	�ملنزلية	�ل�سنع،	�أو	�سرتة	�سوفية،	�أو	قالب	حلوى،	�أو	

لوحة،	�أو	�سيئًا	�آخر	من	هذ�	�لقبيل،	خ�سو�سًا	�إذ�	كنت	تتمتع	

مبوهبة	حرفية	�أو	فنية.

فكرة	مفيدة:	ميكنك	�أن	تهدي	�سديقك	��سرت�كًا	�سنويًا	

يف	جملة	»�لبيئة	و�لتنمية«.

كن قدوة

ل	فناءك	�إىل	
ِّ
ع�س	حياة	خ�سر�ء.	�جعل	منزلك	�أخ�سر.	حو

حديقة	خ�سر�ء.	��سرت	منتجات	خ�سر�ء	قدر	�مل�ستطاع.	�أظهر	

ل�سديقك	�أن	�حلياة	�خل�سر�ء	لي�ست	بال�سعوبة	�لتي	يظنها،	

وال	تتطلب	�إال	بع�س	�لوقت	حتى	يعتاد	�ملرء	عليها.	فالتغيري	

ي�ستغرق	وقتًا	د�ئمًا.

ال تفعل هذا

ال	تربك	�سديقك.	عّرفه	على	

حياتك	�خل�سر�ء	بب�ساطة	

ل	تناول	 وتدريجيًا.	�إذ�	ف�سّ

�ملنتجات	�لع�سوية	على	�إعادة	

�لتدوير،	فال	باأ�س	بذلك.	دعه	

ياأكل	هذه	�ملنتجات،	ويف	�لنهاية	

قد	ميار�س	فرز	�لنفايات	و�إعادة	

�لتدوير	�أي�سًا.	و�إذ�	مل	يفعل	ذلك،	

فهو	على	�الأقل	ياأكل	�أف�سل	مما	

كان	ياأكل	من	قبل.

وال	تكن	مزعجًا	�أو	ملحاحًا.	

�إن	توجيه	�لن�سائح	�ملتتابعة	فكرة	

�سيئة،	فال	�أحد	يرغب	يف	�أن	ُيجرب	

على	فعل	�سيء.

واصل حياتك الخضراء

�إذ�	مل	يقتنع	�سديقك	باحلاجة	�ىل	�لعي�س	حياة	خ�سر�ء،	فال	

■ تياأ�س،	وكن	فخورً�	باأنك	فعلت	ما	عليك.	

ة بـ »�لبيئة و�لتنمية«© من لو�شيان دي غروت �لر�شوم خا�شّ

سحر الطاقة الشمسية

	ل�سديقك	مدى	مالءمة	�لطاقة	�ل�سم�سية	وتوفريها	
ِّ

بني

للمال،	خ�سو�سًا	يف	فاتورة	�لكهرباء.	قد	ال	تبد�أ	ب�سخانات	

�ملياه	�ل�سم�سية،	فهي	تبدو	يف	عينيه	باهظة	�لثمن	وكبرية	

�حلجم	وي�ستغرق	��سرتد�د	نفقاتها	ب�سع	�سنو�ت.	�بد�أ	ب�سيء	

�سغري،	مثل	�مل�سابيح	و�الألعاب	و�أدو�ت	�الختبار	�ل�سم�سية.	

فمن	�ملمتع	مر�قبة	هذه	�ملنتجات	�ل�سغرية	�لتي	تعمل	

بالطاقة	�ل�سم�سية،	وال	يكلف	ت�سغيلها	�سيئًا	بعد	�سر�ئها.
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غنم يرعى
في باريس

روبرت مايلز )باري�س(

تجربة  الما�ضي  ال�ضهر  باري�س  مدينة  بداأت 

الع�ضب  جزازات  من  بداًل  الغنم  ا�ضتخدام 

وبموجب  العامة.  و�ضاحاتها  حدائقها  في 

االيكولوجي«  »المرعى  االختباري  البرنامج 

ليرعى  طليقًا  الغنم  ُيترك   )Ecopaturage(

تبلغ  متنزه  في  اأناقته  على  ويحافظ  الع�ضب 

التا�ضعة  الدائرة  في  مربع  متر   2000 م�ضاحته 

االختبار  ويهدف  الفرن�ضية.  العا�ضمة  في  ع�ضرة 

االإدارة  من  النوع  هذا  جدوى  من  التاأكد  الى 

منطقة  في  الخ�ضراء  للم�ضاحات  االيكولوجية 

مكتظة بال�ضكان مثل باري�س.

مماثلة  برامج   Ecoterra منظمة  وتنفذ 

من  عدد  في  والبقر  والمعزى  الغنم  ت�ضتخدم 

�ضواحي باري�س. وتقول اإن ا�ضتخدام الحيوانات 

بدياًل من الو�ضائل االآلية ل�ضيانة الحدائق العامة 

في  ي�ضاهم  فهو  كثيرة.  فوائد  على  ينطوي 

الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنقية االأرا�ضي 

كلفة  عن  واال�ضتغناء  ال�ضارة،  االأع�ضاب  من 

التربة  وت�ضميد  المجزوزة،  االأع�ضاب  معالجة 

بلدة  في  الكربونية  الب�ضمة  وتخفي�س  طبيعيًا، 

وممتعة،  مريحة  بيئة  وا�ضتحداث  مدينة،  اأو 

ال�ضغيرة  للحيوانات  بيولوجية  ممرات  وايجاد 

ال�ضو�ضاء  تخفي�س  عن  ف�ضاًل  والح�ضرات، 

الملوثة  المبيدات  ا�ضتعمال  عن  واال�ضتغناء 

للهواء والتربة والمياه.

  Ouessant �ضاللة  من  غنم  اختيار  تم  وقد 

لهذا االختبار. وهو �ضغير الحجم و�ضديد القدرة 

على االحتمال و�ضهل االنقياد. و�ضوف يرعى في 

ني�ضان  من  التجريبية  الفترة  اأثناء  فين�ضين  غابة 

 .2013 )اأكتوبر(  االأول  ت�ضرين  الى  )اأبريل( 

واإذا  القطيع.  �ضحة  ُتفح�س  االختبار  نهاية  وفي 

مكان  تحل  فقد  جيدة،  الخراف  �ضحة  اأن  تبين 

غابة  مثل  باري�ضية،  ع�ضبية  اأرا�س  في  الجزازات 

بولونيا اأو حتى »�ضان دو مار�س« حيث يقع برج 

■ اإيفل و�ضط العا�ضمة الفرن�ضية. 

البيئة في شهر

اأغنام طليقة في »المرعى الإيكولوجي« 

التجريبي في العا�سمة الفرن�سية   )رويترز(
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غزة تغرق في القمامة
ح�ضار قطاع غزة و�ضل اإىل النفايات، 

 250 غ��زة  بلدية  يف  تعمل  حيث 

القمامة.  جلمع  حمري  يجرها  عربة 

كاد  البدائي  احلل  هذا  حتى  ولكن 

التمويل  انتهى  فقد  يتوقف،  اأن 

املخ�ض�س جلامعي القمامة.

وكان تقرير للبنك الدويل يف �ضباط 

و�ضع  اأن  اإىل  اأ�ضار   2011 )فرباير( 

االإج��راءات  ب�ضبب  »تفاقم  املكبات 

اأ�ضفرت  التي  االإ�ضرائيلية  الع�ضكرية 

هدم  حطام  من  كبرية  كميات  عن 

ملوث  وبع�ضها  املت�ضررة،  املباين 

مبواد خطرة«.

جبيل أفضل مدينة 
سياحية عربية

املنطقة  يف  التميز  اأكادميية  اختارت 

االأمم  منظمة  مع  بالتعاون  العربية، 

مدينة  العاملية،  لل�ضياحة  املتحدة 

اأف�ضل  لبنان  يف  )بيبلو�س(  جبيل 

مدينة �ضياحية عربية ل�ضنة 2013. 

اأق��دم  دم�ضق،  مع  جبيل،  وتعترب 

متوا�ضل  ب�ضكل  ماأهولتني  مدينتني 

�ضنة.   5000 من  اأكرث  منذ  العامل  يف 

اليون�ضكو  الئحة  على  مدرجة  وهي 

وتتميز  ال��ع��امل��ي.  ل��ل��راث  كموقع 

بقلعتها و�ضوقها القدمية واآثارها التي 

يعود بع�ضها اإىل اأيام الفينيقيني.

الالجئون السوريون يستنزفون
مصادر المياه الشحيحة في األردن

الالجئني  اآالف  مئات  وج��ود  اأن  من  بريطانية  اإغاثة  منظمات  ح��ذرت 

اىل  البلد  هذا  يف  ال�ضحيحة  املياه  م�ضادر  ي�ضتنزف  االأردن  يف  ال�ضوريني 

»احلد االأق�ضى«.

وقال كري�ضتيان �ضنود من منظمة »اأوك�ضفام« يف بيان م�ضرك مع ال�ضليب 

االأحمر الربيطاين، اإن »حالة الطوارئ املتعلقة بالالجئني ال�ضوريني ت�ضلط 

ال�ضوء على م�ضكلة املياه وهي اإحدى امل�ضكالت امللحة يف االأردن«.

واملعقمة  املفلرة  املياه  �ضراء  ي�ضتطيعون  ال  الالجئني  ان  اىل  البيان  واأ�ضار 

ت�ضكل  والذي  العامل،  يف  مائيًا  بلدان   10 اأفقر  اأحد  يعترب  الذي  االأردن،  يف 

حاالت  يف  زي��ادة  »هناك  اأن  واأ�ضاف  اأرا�ضيه.  من  املئة  يف   92 ال�ضحراء 

املاء  �ضرب  �ضوى  خيار  لديهم  يكون  ال  الذين  ال�ضغار  االأطفال  بني  االإ�ضهال 

اإىل توعية  مبا�ضرة عند تدفقه من ال�ضنبور«. ودعت »اأوك�ضفام« املنظمات 

الالجئني ب�ضاأن م�ضاكل املياه يف االأردن. 
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»بوتوكس« البيئة

اليمن
سفن صيد أجنبية

تجرف موائل األسماك
ال�ضديد  ا�ضتنكارهم  عن  مينيون  �ضيادون  اأعرب 

الع�ضوائي  والتفجري  التجريف  عمليات  ال�ضتمرار 

وموائل  املرجانية  ال�ضعاب  له  تتعر�س  ال��ذي 

�ضفن  به  تقوم  والذي  االأحمر،  البحر  يف  االأ�ضماك 

قبل  من  لها  امل�ضرح  العمالقة  االأجنبية  ال�ضيد 

وزارة الرثوة ال�ضمكية.

عبدربه  اليمني  الرئي�س  دعا  لذلك،  وا�ضتجابة 

�ضيد  اتفاق  اأي  اإلغاء  اىل  احلكومة  هادي  من�ضور 

للقوانني  خمالف  الأنه  اليمنية  االقليمية  املياه  يف 

واالأنظمة.

ويقدر عدد ال�ضيادين اليمنيني ب�  50 األفًا يعيلون 

كما   ، ال�ضاحلية  املدن  يف  ن�ضمة  األف   250 نحو 

يف  �ضيد  رخ�ضة  على  احلا�ضلة  ال�ضركات  تتجاوز 

املياه اليمنية 35 �ضركة.

العام  اليمنية  ال�ضمكية  ال�ضادرات  كمية  وبلغت 

املا�ضي نحو 115 األف طن بقيمة 292 مليون دوالر.

مصر
حملة قومية إلخصاء الكالب

اأعلنت وزارة الزراعة امل�ضرية اأنها بداأت اعتبارًا من 

الكالب  الإخ�ضاء  قومية  حملة  احلايل  )مايو(  اأيار 

على  اأ�ضرارها  من  واحل��د  تكاثرها  ملنع  ال�ضالة 

املواطنني.

التابعة  البيطرية  اخل��دم��ات  هيئة  واأو�ضحت 

للوزارة اأن »عملية اإخ�ضاء وتعقيم الكالب« �ضتتم 

بداًل من قتلها ب�ضم »اال�ضركينني« امللوث للبيئة 

واملحرم دوليًا، الفتة اإىل اأن منظمة �ضحة احليوان 

احلملة  اأن  اإىل  واأ�ضارت  بذلك.  اأو�ضت  العاملية 

ومتطوعني  بيطري  طبيب   100 مب�ضاركة  �ضتبداأ 

من ن�ضطاء املجتمع املدين.

برنامج مغربي إلنتاج وتوزيع أكياس التسوق القماشية
الرباط  ـ من حممد التفراوتي

يف اإطار تنفيذ الربنامج النموذجي لت�ضجيع اأكيا�س الت�ضوق القما�ضية، ثم توقيع 

اتفاقيات �ضراكة بني وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة والتعاونيات امل�ضتفيدة. 

لالأكيا�س  بيئية  بدائل  ا�ضتعمال  على  الت�ضجيع  اإىل  الربنامج  هذا  ويهدف 

البال�ضتيكية، من خالل قيام تعاونيات اخلياطة بانتاج اأكيا�س قما�ضية توزعها 

يزاوج  الذي  الربنامج،  هذا  و�ضيمكن  االأ�ضر.  على  املحلية  البيئية  اجلمعيات 

اإنتاج نحو ثالثة ماليني كي�س  بني االقت�ضاد االجتماعي وحماية البيئة، من 

قما�ضي وحت�ضني دخل نحو 150 تعاونية يف اأنحاء املغرب، معظمها ن�ضائية. 

وقد ر�ضد للربنامج مبلغ 70 مليون درهم )8 ماليني دوالر(.

بقلم جعفر طّيونأليس في بالد العجائب
 

والجمعيات  الجوائز  اآالف  للبيئة  يكون  اأن 

رائع.  تطور  ا�ضمها،  تحمل  التي  واالحتفاالت 

عظيم اأن تتحول البيئة الى جزء من اهتمامات 

النا�س اليومية، واأن يتم تعميم الوعي البيئي 

االأهلي  العمل  اأ���ض��ك��ال  جميع  خ��الل  م��ن 

الخطر  لكن  الترفيهي.  وحتى  واالعالمي، 

يكمن في تحّول البيئة الى مجرد »مو�ضة« اأو 

موجة يمتطيها بع�س الطامحين الى الظهور 

والبحث عن موقع ولقب.

بع�س  في  مت  نظَّ المجتمع  �ضيدات  اإح��دى 

واأقامت  �ضيارات،  بال  يومًا  مدينتها  اأحياء 

و�ضائل االعالم ولم تقعدها ببيانات عن حبها 

عن  الناتج  التلوث  لتخفيف  وعملها  للبيئة 

هذه  زوج  اأن  المفارقة  ال�ضيارات.  محركات 

و�ضط  �ضخمًا  تجاريًا  مجّمعًا  بنى  ال�ضيدة 

طرقاتها  تحتمل  ال  مكتظة  �ضكنية  منطقة 

ولم  التجارية،  الن�ضاطات  من  النوع  ه��ذا 

فت�ضبب  خدمات،  لطرقات  واحدًا  �ضبرًا  يترك 

ما  المحيطة،  ال�ضوارع  في  خانق  بازدحام 

اأ�ضعافًا  ال�ضامة  االنبعاثات  ارتفاع  الى  اأدى 

من محركات ال�ضيارات الراكدة ل�ضاعات حول 

مداخل المجّمع.

اإحدى  توزيع  على  قليلة  �ضهور  تم�ِس  ولم 

على  االأخ�ضر«  »الراأ�س  جوائز  الجمعيات 

مجموعة من الذين تكفلوا برعاية حفل ع�ضاء 

اأخرى  مجموعة  انبرت  حتى  اأقامته،  حالم 

»القدم  �ضهادات  �ضمته  ما  توزيع  الى  مناف�ضة 

ال�ضهادات  هي  ما  اأدراك  وم��ا  الخ�ضراء«. 

عو�ضج  االأ�ضتاذ  يمنح  حيث  انها  الخ�ضراء! 

�ضنديب �ضهادة الى الوجيه �ضمد�س جهجاه، 

تقديرًا لمنحه الجمعية التي يراأ�ضها م�ضاعدة، 

فيرد �ضمد�س جهجاه ب�ضهادة في المقابل الى 

وبين  المنحة.  لقبوله  تقديرًا  �ضنديب  عو�ضج 

يتبادل  وتقدير،  �ضكر  وخطاب  افتتاح  خطاب 

»االأخ�ضر«  الع�ضاء  حفل  ال��ى  المدعوون 

وم�ضمم  الطعام  الئحة  عن  الحديث  اأطراف 

الزي الذي ترتديه راعية الحفل ال�ضيدة بتول، 

رائدة المجتمع المخملي االأخ�ضر.

دعا  المنا�ضب  ال��ى  الطامحين  اأح��د  وك��ان 

الى  االعالم  و�ضائل  في  الكتبة  من  مجموعة 

جوائز  خالله  عليهم  وزع  اأي�ضًا،  ع�ضاء  حفل 

لتلوين  ببرنامجه  مرفقة  البيئية،  النجازاتهم 

البلد والمنطقة والعالم باالأخ�ضر.

اإحدى  منح  تم  فقد  الطرائف،  وال�ضتكمال 

ال�ضيدات جائزة بيئية، من قبل لجنة تحكيمية 

هو  اأنه  العلم  مع  اأع�ضائها،  بين  زوجها  ت�ضم 

على  المنحة  �ضرف  بمراقبة  مكّلف  نف�ضه 

الم�ضروع الذي اأعطيت المنحة الأجله.

الجمعيات  في  لي�س  بالبيئة،  نهتم  اأن  عظيم 

في  بل  فقط،  البيئية  والمجالت  والمنظمات 

الى  البيئة  تحويل  لكن  المجتمع.  مناحي  كل 

رائجة  موجة  لركوب  مطية  ومجرد  ت�ضلية 

كان  واذا  م�ضتواها.  من  ويحّط  بالبيئة  ي�ضر 

وتغطية  الوجه  �ضد  في  ي�ضاعد  »البوتوك�س« 

لفترة  ول��و  ال�ضنين  اآث��ار  لمحو  تجاعيده، 

يتطلب  البيئة  لتحديات  فالت�ضدي  وجيزة، 

اأكثر من معالجات �ضطحية مو�ضعية موقتة. 

يتجاوز  والتزام،  ومعرفة  علم  البيئي  العمل 

في  الوقت  لملء  والت�ضلية  الترفيه  ن�ضاطات 

زمن الفراغ و�ضنواته العجاف.
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دب قطبي يتظاهر 
أمام الكرملين

منظمة  يف  ن��ا���ض��ط  ت��ظ��اه��ر 

على  دب  هيئة  يف  »غرينبي�س« 

نهر  يف  �ضغري  جليدي  جبل  منت 

احتجاجًا  الكرملني،  اأمام  مو�ضكفا 

املحيط  من  النفط  ا�ضتخراج  على 

هذا  ارت���دى  ال�ضمايل.  املتجمد 

االأبي�س،  الفرو  من  ثوبًا  النا�ضط 

�ضكل  على  �ضغريًا  طوفًا  واعتلى 

كتب  الفتتني  ورف��ع  جليد،  قطعة 

و»ال��ق��ط��ب  »ال��ن��ج��دة«  عليهما 

ال�ضمايل لي�س للبيع«

بطون الفرنسيين
تهّدد ضفادع إندونيسيا

تعترب اإندوني�ضيا اأول م�ضّدر لل�ضفادع 

مما  املئة  يف   80 وت��وؤم��ن  العامل  يف 

احليوانات  هذه  من  اأوروبا  ت�ضتورده 

التي  فرن�ضا،  تفاعلت  الربمائية.وقد 

�ضنويًا،  �ضفدعة  مليون   80 ت�ضتهلك 

خالل  من  النوع  هذا  اندثار  خطر  مع 

 .1980 عام  التجاري  �ضيدها  حظر 

وبنغالد�س،  الهند  مكانها  فحلت 

ال�ضيد  ب��دوره��م��ا  منعتا  ال��ل��ت��ان 

فاغتنمت  الثمانينات.  نهاية  يف 

اإندوني�ضيا الفر�ضة.

»حديقة السموم« 
تستعد الستقبال الزوار

الق�ضرية  ال�ضيف  فرة  اقراب  مع 

حديقة  ت�ضتعد  بريطانيا،  يف 

بقلعة  امللحقة  العامة  »النويك« 

املزيد  ال�ضتقبال  ذاته  اال�ضم  حتمل 

م��ن ال�����زوار. وي��ط��ل��ق ع��ل��ى ه��ذه 

ال�ضموم«  »حديقة  ا�ضم  احلديقة 

من  جمموعة  على  الحتوائها  نظرًا 

النباتات ال�ضامة.

كما ت�ضم نحو 100 نوع من النباتات 

الذي  اخل�ضخا�س  فيها  مبا  املخدرة 

ي�ضتخرج منه االأفيون.

قفران نحل على سطح 
البرلمان الفرنسي

اجلمعية  مبنى  �ضطح  ا�ضتقبل 

)ال��ربمل��ان(  الفرن�ضية  الوطنية 

م�ضروع  �ضمن  كبرية  قفران  ثالثة 

اإنتاج الع�ضل. و�ضيتوىل �ضتة  لزيادة 

نّحالني متطوعني العناية بها.

و�ضينتج »النحل الربملاين« ما ي�ضل 

الع�ضل  م��ن  كيلوغرامًا   150 اىل 

النباتات  تلقيح  يف  وي�ضاعد  �ضنويًا، 

املزهرة يف حدائق العا�ضمة باري�س، 

النحل  اأع��داد  فيه  تراجع  وقت  يف 

عامليًا. 
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مطالبة بإزالة النفايات النووية من القناة اإلنكليزية 
يطالب سياسيون يف أملانيا بتنظيف موقع يف القناة اإلنكليزية
ألقيت فيه براميل تحتوي � نفايات مشعة، وقد عثرت عليها

غواصة تعمل بالتحكم عن ُبعد أرسلها صحافيون أملان إلى املنطقة

AÉÑfC’G ä’Éch :Qó°üŸG

تلوث  اأن  )يونيدو(  ال�ضناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم  منظمة  اأعلنت 

الهواء يقتل اأعدادًا من الب�ضر تفوق عدد �ضحايا مر�ضي االيدز واملالريا، 

اإىل  ال�ضحايا  عدد  ب�ضهولة  يخف�س  قد  النظيفة  الطاقة  اإىل  حتواًل  واأن 

الن�ضف بحلول 2030.

واأظهرت درا�ضة اأجرتها منظمة ال�ضحة العاملية يف 2012 اأن 3،5 ماليني 

ماليني  و3،3  الداخلي  الهواء  تلوث  جراء  من  �ضنويًا  ميوتون  �ضخ�س 

اىل  ال�ضامة  اجلزئيات  توؤدي  وقد  اخلارجي.  الهواء  تلوث  نتيجة  اآخرين 

الوفاة باأمرا�س مثل االلتهاب الرئوي او ال�ضرطان.

وت�ضري تقارير االأمم املتحدة اىل اأن عدد الوفيات املرتبطة مبر�س االإيدز 

بلغت 1،7 مليون يف 2011، يف حني قتلت املالريا نحو 660 األف �ضخ�س 

يف 2010.

مليون  ن�ضف  من  يقرب  ما  اأن  موؤخرًا  االأوروبية  البيئة  وكالة  واأعلنت 

ن�ضف  ع��دده��م  البالغ  االأوروب����ي،  االحت���اد  مواطني  م��ن  �ضخ�س 

الذي  الهواء  جراء  من  عام  كل  مبكرة  �ضن  يف  يتوفون  ن�ضمة،  بليون 

ي�ضتن�ضقونه. 

وحددت الوكالة نفقات االحتاد على الرعاية ال�ضحية واالإجازات املر�ضية 

والتاأثريات الوا�ضعة الواقعة على البيئة مبا يقرب من تريليون يورو )1.3 

تريليون دوالر( �ضنويًا.

ضحايا تلوث الهواء أكثر من  ضحايا اإليدز والمالريا

مناشير خرساء
بقلم د. نبيل الشريف

اأ�ضدرت  عندما  موؤخرًا  االأردنية  احلكومة  اأح�ضنت 

وهي  اخلر�ضاء«،  »املنا�ضري  ي�ضمى  ما  مبنع  قرارًا 

منا�ضري عمالقة ي�ضتعملها احلطابون اجلدد الذين 

يفعل  كان  كما  الياب�ضة  االأغ�ضان  بقطع  يكتفون  ال 

اأجدادنا القدماء، بل ينهالون مبنا�ضريهم احلديثة 

�ضعيدًا  اأيام  يف  فيحيلونها  الغابات  على  العمالقة 

طريقه  يف  يبقي  ال  ال��ذي  كاجلراد  اإنهم  بلقعًا. 

الكا�ضح املدمر عودًا اأخ�ضر اأو غ�ضنًا رطيبًا.

احلديث  املن�ضار  اأن  اجلدد  احلطابون  اكت�ضف  وقد 

فرة  يف  بها  يهوي  حتى  �ضجرة  يلم�س  اإن  ما 

ع�ضور  على  حيًا  �ضاهدًا  كانت  لو  حتى  ب�ضيطة، 

غابرة واأزمان �ضالفة.

لكن املن�ضار القاطع لي�س كاماًل يف تكوينه، ف�ضوته 

جرمية  باأن  �ضامع  لكل  اإعالن  هو  املزجمر  العايل 

يف  جمزرة  من  وكم  االأ�ضجار.  بحق  ترتكب  نكراء 

ُوقفت واألقي القب�س على مرتكبيها نتيجة 
الغابات اأ

وكاأنه  �ضجيجًا،  اجلو  ميالأ  الذي  املن�ضار  ل�ضوت 

يعلن رف�ضه وغ�ضبه على اجلرمية التي اأقحم فيها.

ت م�ضاجعهم  لكن قتلة الغابات اجلدد، الذين ق�ضَّ

االأ�ضجار،  جمازر  على  املحتجة  املنا�ضري  �ضرخات 

كاأنها ال�ضمري احلي، قرروا اإخرا�ضها وكّم اأفواهها. 

اليوم خر�ضاء، تعي�س كل تفا�ضيل  فغدت منا�ضري 

رف�ضها  االأق��ل  على  تعلن  اأن  دون  من  اجلرمية 

واحتجاجها على ما يجري. 

هل اأ�ضبح املن�ضار بذلك واحدًا منا عندما فقد قدرته 

�ضريكًا  ب�ضمته  واأم�ضى  والرف�س،  االحتجاج  على 

متواطئًا يف اجلرائم املرتكبة �ضد االأ�ضجار؟

القتلة  عك�س  على   � فاملن�ضار  ذل��ك،  اأح�ضب  ال 

القدامى واجلدد � مكره على ما يفعل ال بطل.

�لدكتور نبيل �ل�رشيف وزير �لإعالم �ل�سابق يف �لأردن، 

ورئي�س �لتحرير �ل�سابق جلريدة �لد�ستور.
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 2007 عام  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  اأطلقت 

مبادرة  وهي  البيئية،  للب�صمة  الوطنية  املبادرة 

اأبوظبي،  ـ  البيئة  وهيئة  واملياه،  البيئة  وزارة  بني  م�صرتكة 

ال�صندوق  مع  بالتعاون  الفطرية  للحياة  الإمارات  وجمعية 

العاملية  وال�صبكة   ،)EWS-WWF( الطبيعة  ل�صون  العاملي 

بعد  العامل،  يف  دولة  ثالث  هي  والإمارات  البيئية.  للب�صمة 

�صوي�صرا واليابان، تتبنى مثل هذه املبادرة.

للعلوم  م�صدر  معهد  مع  بالتعاون  املبادرة،  قامت 

الكيفية  لتقييم  علمية  منذجة  اأداة  بتطوير  والتكنولوجيا، 

على  والطلب  العر�ض  معاجلة  ل�صيا�صات  بها  ميكن  التي 

دولة  يف  الكربونية  النبعاثات  على  توؤثر  اأن  واملياه  الطاقة 

الإمارات العربية املتحدة، وبالتايل على ب�صمتها البيئية لكل 

فرد حتى �صنة 2030. 

العام  يف  بداأت  التي  الثانية،  املرحلة  يف  املبادرة  وانتقلت 

املا�صي وت�صتغرق ثالث �صنوات، اىل تطوير معايري و�صيا�صة 

اإطار  وتطوير  الإنارة،  يف  بكفاءة  الطاقة  ل�صتخدام  عامة 

عمل تنظيمي لهذا القطاع، اإ�صافة اىل اإجراء تقييم اجتماعي 

اقت�صادي ل�صيا�صات قطاع الطاقة واملياه التي مت تقديرها يف 

�صيا�صات  على  الرتكيز  وياأتي  املبادرة.  من  الأوىل  املرحلة 

الكربونية  الب�صمة  لأن  نظرًا  كفاءتها  وتعزيز  الطاقة  تر�صيد 

يف  البيئية  الب�صمة  مكونات  من  املئة  يف   80 من  اأكرث  ت�صكل 

المارات.

اإىل جانب مبادرة الب�صمة البيئية، اأطلقت دولة الإمارات 

اخليارات،  من  العديد  وتبّنت  املبادرات  من  مهمة  جمموعة 

اخل�صراء،  العمارة  البديلة،  والطاقة  املتجددة  الطاقة  مثل: 

ملوارد  الكفوء  ال�صتخدام  امل�صتدام،  النقل  الأنظف،  الإنتاج 

برامج  اإطالق  مع  كلها  املبادرات  هذه  تزامنت  وقد  الطاقة. 

غري  ال�صتهالك  اأمناط  تعديل  ت�صتهدف  وا�صعة  وحمالت 

الر�صيدة للموارد، ل �صيما موارد الطاقة واملياه.

رافقتها  التي  واجلهود  املبادرات  هذه  اأن  رغم  وعلى 

 8،4 اإىل  للفرد  البيئية  الب�صمة  معدل  تخفي�ض  يف  �صاهمت 

هكتار عاملي عام 2012 مقارنة بنحو 11.9 هكتار يف عام 2006، 

املعدل  هذا  تخفي�ض  ت�صتهدف  و�صتظل،  كانت،  روؤيتنا  فاإن 

اأكرث يف ال�صنوات املقبلة. لذلك كان ل بد من التفكري يف نهج 

ين�صق ويكامل جهود القطاعات كافة، وي�صكل مظلة تن�صوي 

حتتها جميع اجلهود الوطنية.

ظهرت  وقد  الأخ�صر.  بالقت�صاد  الهتمام  بداأ  هنا  من 

الإمارات  »روؤية  يف  وا�صحة  الهتمام  ذلك  اإىل  الإ�صارات 

يف  الر�صيدة  حلكومتنا  ال�صرتاتيجية  اخلطط  ويف   »2021

با�صت�صافة  ال�صياق  هذا  يف  وقمنا  املا�صية.  ال�صت  ال�صنوات 

اأربعة  تلته   ،2009 عام  الأخ�صر  لالقت�صاد  موؤمتر  اأول 

موؤمترات �صنوية، واإجراء بحوث ودرا�صات حول اأجنع ال�صبل 

لتخفي�ض الب�صمة الكربونية. ومت اعتماد نهج النمو الأخ�صر 

را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأعلن  عندما  ر�صميًا، 

حاكم  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل 

دبي، يف �صهر كانون الثاين )يناير( 2012، عن »ا�صرتاتيجية 

اأخ�صر  »اقت�صاد  �صعار  حتت  اخل�صراء«  للتنمية  الإمارات 

لتنمية م�صتدامة«.

وبناء عليه مت و�صع جمموعة من الإجراءات ت�صمل ت�صكيل 

م�صروع  و�صع  على  الإ�صراف  تتوىل  عليا  توجيهية  جلنة 

الأولوية  ذات  امل�صتهدفة  القطاعات  حتديد  وكذلك  اخلطة، 

وهي: قطاع الأبنية، قطاع الغاز، قطاع املياه والكهرباء، قطاع 

ا�صتخدام  وقطاع  النفايات،  قطاع  ال�صناعة،  قطاع  النقل، 

خطة  و�صع  اىل  الإجراءات  هذه  وتهدف  والزراعة.  الأرا�صي 

ترتكز  ال�صرتاتيجية  تلك  لتنفيذ  وقطاعية  وطنية  طريق 

اإدارة  اأربعة حماور رئي�صية هي: ال�صيا�صات واحلوكمة،  على 

البيانات، تنمية القدرات، وتنفيذ م�صاريع ريادية.  

ومت تنظيم ور�ض عمل تفاعلية لهذه القطاعات مب�صاركة 

العام  القطاعني  يف  كافة  املعنية  اجلهات  من  وا�صعة 

القطاعات  هذه  لتحويل  منهجي  ت�صور  لو�صع  واخلا�ض، 

و2050،  و2030   2021 ال�صنوات  يف  خ�صراء  قطاعات  اإىل 

والتحديات واملعوقات التي ميكن اأن يواجهها كل قطاع خالل 

عملية التحول. ويف �صوء خمرجات الور�ض التفاعلية، �صيتم 

ثم  ومن  قطاعية  عمل  ا�صرتاتيجيات  اإعداد  اأوىل  كمرحلة 

الدكتور را�صد اأحمد بن فهد

وزير البيئة واملياه يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة.

بقلم د. راشد أحمد بن فهد

االقتصاد األخضر
يخفض البصمة

البيئية لإلمارات

رأي
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حمطة ال�شيخ زايد للطاقة 

ال�شم�شية يف نواك�شوط 

عا�شمة موريتانيا، التي 

اأجنزت خالل اأربعة اأ�شهر ومت 

افتتاحها يف ني�شان )اأبريل( 

2013. وقد نفذتها »م�شدر«، 

مبادرة اأبوظبي املتعددة 

الأوجه للطاقة املتجددة. 

تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 

ميغاواط، تكفي لتزويد 

10 اآلف منزل بالكهرباء. 

وهي اأكرب حمطة للطاقة 

ال�شم�شية بتقنية اخلاليا 

الكهر�شوئية يف اأفريقيا، 

ومتثل 10 يف املئة من اإجمايل 

قدرة �شبكة الكهرباء يف 

موريتانيا. وي�شكل ن�شر 

حلول وم�شاريع الطاقة 

املتجددة جزءًا رئي�شيًا من 

م�شاعدات دولة الإمارات 

للبلدان النامية.

دجمها يف ا�صرتاتيجية وطنية لالقت�صاد الأخ�صر، وذلك مع 

نهاية �صهر اأيلول )�صبتمرب( 2013.

ستة مسارات لتنمية مستدامة
تتوزع ا�صرتاتيجية الإمارات للتنمية اخل�صراء على م�صارات 

اخل�صراء«،  »الطاقة  م�صار  هو  الأول  امل�صار  �صتة.  رئي�صية 

زيادة  على  والرتكيز  الطاقة  م�صادر  تنويع  وي�صتهدف 

تطوير  اىل  اإ�صافة  الطاقة،  مزيج  يف  النظيفة  الطاقة  ح�صة 

خمتلف  يف  الطاقة  ا�صتهالك  كفاءة  بتعزيز  املتعلقة  املعايري 

زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  د�صن  وقد  القطاعات. 

اآل نهيان، رئي�ض الدولة، يف �صهر اآذار )مار�ض( 2013 حمطة 

لتغذية  تكفي  ميغاواط   100 بقدرة  اأبوظبي،  يف   »1 »�صم�ض 

للطاقة  حمطة  اأكرب  وتعد  ال�صم�صية،  بالطاقة  منزل  األف   20

فيما  اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  يف  املركزة  ال�صم�صية 

جممع  م�صاريع  اأول  لتد�صني  للطاقة  الأعلى  املجل�ض  ي�صتعد 

اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية يف �صهر  ال�صيخ حممد بن را�صد 

ت�صرين الأول )اأكتوبر( 2013.

الذي  الأخ�صر«،  »ال�صتثمار  م�صار  فهو  الثاين  امل�صار  اأما 

ت�صجيع  اىل  الهادفة  احلكومية  ال�صيا�صات  تطوير  ي�صتهدف 

وت�صهيل  الأخ�صر،  القت�صاد  جمالت  يف  ال�صتثمارات 

القدرات  وبناء  اخل�صراء،  املنتجات  وت�صدير  وا�صترياد  اإنتاج 

الوطنية وخلق فر�ض عمل خ�صراء يف القطاعات كافة.

على  يرتكز  الذي  الثالث،  امل�صار  هي  اخل�صراء«  »املدن 

على  للحفاظ  الهادفة  العمراين  التخطيط  �صيا�صات  تطوير 

البيئية،  الناحية  من  واملباين  امل�صاكن  كفاءة  ورفع  البيئة 

الداخلي  الهواء  نوعية  وحت�صني  امل�صتدام،  النقل  وت�صجيع 

للمدن. ومتثل مدينة م�صدر يف اأبوظبي اأول م�صروع ح�صري 

منخف�ض الكربون على امل�صتوى العاملي، حيث �صتدار املدينة 

بالكامل عن طريق الطاقة املتجددة. 

املناخي«  التغري  اآثار  مع  »التعامل  بـ  ُيعنى  الرابع  امل�صار 

النبعاثات  بخف�ض  املتعلقة  والربامج  ال�صيا�صات  وو�صع 

ت�صجيل  الآن  حتى  مت  وقد  كافة.  القطاعات  يف  الكربونية 

بون،  يف  النظيفة  التنمية  اآلية  مكتب  بوا�صطة  م�صروعًا   11

تخفي�ض  اجمايل  ويبلغ  الت�صجيل،  بر�صم  م�صروعًا    28 وثمة 

 160 نحو  امل�صاريع  هذه  طريق  عن  الكربونية  النبعاثات 

مليون طن �صنويًا.

امل�صار اخلام�ض هو م�صار »احلياة اخل�صراء« الذي يرمي 

موارد  مقدمتها  ويف  الطبيعية،  املوارد  ا�صتخدام  تر�صيد  اىل 

التدوير، وتطوير  اإعادة  الكهرباء واملياه، والهتمام مب�صاريع 

مع  اجلمهور  تفاعل  م�صتوى  لرفع  البيئي  والتعليم  التوعية 

املوجهة  ال�صتثمارات  وبلغت  الأخ�صر.  القت�صاد  مبادرات 

دولر(.  بليون   1.6( درهم  باليني   6 نحو  التدوير  ل�صناعة 

يف  الكفاءة  ذات  الهواء  تكييف  اأجهزة  موا�صفات  اعتماد  ومت 

املر�صدة  املنزلية  الإنارة  اأجهزة  ومعايري  الطاقة،  ا�صتخدام 

للطاقة.

الذي  اخل�صراء«  »التكنولوجيا  م�صار  هو  الأخري  امل�صار 

وحتويل  وتخزينه  الكربون  التقاط  تقنيات  اعتماد  على  يركز 

�صركة  وتعمل  الطاقة.  كفاءة  وتعزيز  طاقة  اىل  النفايات 

للعلوم  م�صدر  معهد  مع  )اأدنوك(  الوطنية  اأبوظبي  برتول 

اآلية  �صمن  امل�صاريع  من  جمموعة  لتنفيذ  والتكنولوجيا 

اأوك�صيد الكربون وحقنه  التنمية النظيفة، مثل تخزين ثاين 

خيارات  وهناك  النفط.  اإنتاج  لتعزيز  النفطية  الآبار  يف 

اإدارة  م�صروع  �صمن  در�صها  يتم  طاقة  اىل  النفايات  لتحويل 

النفايات يف الإمارات ال�صمالية.

اللجنة  اإطار  يف  اأجريت  التي  املبدئية  الدرا�صات  وت�صري 

�صيا�صات  خالل  من  ميكن،  اأنه  اإىل  املناخي  للتغري  الوطنية 

احلراري  الحتبا�ض  غازات  انبعاثات  تخفي�ض  املحافظة، 

ن�صبة  اأن  ونعتقد   .2030 �صنة  بحلول  املئة  يف   56 بن�صبة 

ومعايري  �صيا�صات  تطبيق  بعد  اأكرب  تكون  قد  التخفي�ض 

ا�صرتاتيجية  حددتها  التي  امل�صارات  وفق  الأخ�صر  القت�صاد 

الإمارات للتنمية اخل�صراء.

القت�صاد  باأن  نوؤمن  املتحدة  العربية  الإمارات  يف  نحن 

الأخ�صر هو اخليار الأمثل ل�صمان منو اقت�صادي طويل املدى 

■ يحافظ على البيئة، وبيئة غنية تدعم النمو القت�صادي. 
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سموم يف اللحوم: غراء ودهون ومواد كيميائية

ما ال تعرفه
يف اللحم

الذي تأكله

إنتبه!
موضوع الغالف



19چهللامايو 2013

بوغو�ص غوكا�سيان

هو  ما  الم�صتهلكين  من  العظمى  الغالبية  تدرك  ل 

اأبي�ض ل  اإنه م�صحوق   .)meat glue( اللحم غراء 

طعم له ي�صبه ال�صكر الناعم، يجعل قطع اللحم واأنواعًا اأخرى 

واذا  باإحكام.  ببع�ض  بع�صها  تلت�صق  البروتينية  المواد  من 

كنت  تكثر من اأكل اللحوم، فربما اأكلت لحمًا مغّرى من غير 

اأن تدري.

الكيميائي  وا�ــصــمــه  الــثــرومــبــيــان،  اأو  اللحم  ـــراء  غ

transglutaminase، هو اأنزيم ُي�صتمد من بالزما دم الأبقار 
تتيح  التي  رة  المخثِّ الأنزيمات  عائلة  من  وهو  والخنازير. 

ل�صق ف�صالت اللحوم بحيث تبدو قطعة متما�صكة. وبخالف 

الأنزيمات الطبيعية، فاإن غراء اللحم منتج كيميائي.

الف�صالت  بيع  اللحوم  وتجار  المطاعم  اإمكان  في  بات  لقد 

قد  ى،  المغرَّ اللحم  ُيطبخ  فعندما  ممتازة.  لحوم  اأنها  على 

والم�صكلة  الفرق.  معرفة  المحترف  الجزار  على  حتى  يتعذر 

اللحم  ت�صبه  المغّراة  اللحوم  اأن  الم�صتهلكين  الى  بالن�صبة 

الطبيعي، ول يعلن عن الغراء في قائمة محتوياتها.

الطعام السليم يساهم في صحة جيدة، 
ولكن في هذا العصر يتعرض الناس 

لمواد غذائية مزيفة وضارة تنتجها 
صناعة الغذاء. وتمارس صناعة اللحوم 
في بعض البلدان حيالً قذرة لتعظيم 
أرباحها على حساب جيب المستهلك 

وصحته. ومن هذه الحيل استعمال 
غراء اللحم، ومزج الفضالت في اللحم 
المفروم، وحقن اللحوم بالماء والمواد 

الملونة، وبيع اللحم المجلد على 
أنه طازج، واستخراج البروتينات من 

فول الصويا باستعمال مواد كيميائية 
سامة. يهدف هذا المقال الى توعية 

المستهلكين حيال اللحوم »الملغومة« 
وبعض المواد الغذائية المغشوشة

�صورة �لغالف:

iStockphoto
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»منتجًا  اللحم  ــراء  غ ُيعتبر  المتحدة،  الــوليــات  في 

ماأمونًا«، اإذ ان الدرا�صة الرئي�صية التي اأجريت للح�صول على 

لكن  ذلك.  ا�صتنتجت   )FDA( والدواء  الغذاء  اإدارة  موافقة 

»اأجينوموتو«  �صركة  مولتها  الدرا�صة  هذه  اأن  معلومات  ثمة 

اليابانية التي ت�صنع هذا الغراء.

اأن  اإل  عليك  فما  اللحم.  غــراء  ا�صتعمال  ال�صهل  من 

لحوم  ف�صالت  على  منه  �صغيرة  ملعقة  محتوى  تنثر 

على  ال�صوبك  بوا�صطة  وترققها  معًا،  وتعجنها  متنوعة، 

�صت  وبعد  الثالجة.  في  ت�صعها  ثم  بال�صتيكي،  غالف 

الحقيقية.  الفيليه  ت�صبه  لحم  �صريحة  لديك  ت�صبح  �صاعات 

مئة  من  اأكثر  ل�صق  يمكن  الغراء  من  كيلوغرام  وبا�صتخدام 

كمامة  و�صع  يجب  ولكن  اللحوم.  ف�صالت  من  كيلوغرام 

خالل اإجراء هذه العملية، فا�صتن�صاق الم�صحوق يجعل الدم 

يتخثر في الرئتين.

ي�صاف غراء اللحم الى اأنواع مختلفة من الأطعمة، ولي�ض 

يتم  المزيفة   )crab( ال�صلطعون  ف�صرائح  اللحوم.  الى  فقط 

غراء  بوا�صطة  معًا  القّد  �صمك  لحم  �صرائح  بتثبيت  تح�صيرها 

اللحم. وقطع الدجاج الم�صنعة )nuggets( قد تحتوي على 

والألبان  النقانق  اأنواع  وبع�ض  الهمبرغر  كذلك  اللحم.  غراء 

والأجبان والمعكرونة.

�صان  في   KGO محطة  على  تلفزيونية  مقابلة  في 

اإن  للحوم  �صركة  مالك  قال   ،)2012  /4  /30( فرن�صي�صكو 

مينيون«  »فيليه  الـ  خ�صو�صًا  �صائعة،  ممار�صة  اللحم  تغرية 

رة للمطاعم. المح�صَّ

ماذا يفعل المستهلك؟
اللحم  غــراء  عالقة  من  والأطــبــاء  العلماء  بع�ض  يتخوف 

قطعة  في  الجراثيم  عدد  اأن  من  محذرين  الغذائي،  بالت�صمم 

لحم مغّراة هو اأعلى مئات المرات مما في قطعة لحم طبيعية. 

وهذا قد ي�صبب حالت ت�صمم.

عام 2010، حظر البرلمان الأوروبي ا�صتعمال غراء اللحم، 

لكن  الآن.  المغراة  اللحوم  ياأكلون  ل  الأوروبيين  فان  لذلك 

بالن�صبة الى بقية العالم، ل توجد اأنظمة تمنع ا�صتعمال غراء 

ال�صحية  بعواقبه  يتعلق  الرئي�صي  الخوف  فان  لذلك  اللحم. 

على الب�صر في المدى الطويل، وهي غير معروفة حتى الآن.

الق�صة الآتية هي �صهادة اأب في الوليات المتحدة:

في  األمًا  المراهقة،  �صن  تبلغ  لم  التي  ابنتي،  »عانت 

واخت�صا�صيين  اأطباء  الى  اأخذناها  �صنوات.  طوال  المفا�صل 

وكان  ال�صبب.  اكت�صاف  منهم  اأي  ي�صتطع  فلم  مختلفين، 

منه  يخرج  الثمن،  رخي�ض  بقري  لحم  على  ي�صتمل  طعامنا 

�صكله  على  يحافظ  وهو  عنه.  الثلج  يذوب  عندما  كثير  ماء 

�صغيرة.  مكعبات  الى  قطعته  لو  حتى  طبخه،  بعد  الجميل 

وبعدما قراأت مقاًل عن التالعب بالمواد الغذائية، ا�صتنتجُت 

اأن زال  اأن اللحم مغّرى، فتوقفت عن �صرائه. ولم يلبث الألم 

من ذراعي ابنتي، وخف كثيرًا في رجليها، علمًا اأن اأي عوامل 

اأخرى لم تتغير في حياتها«.

�صرائه.  عند  غراء  على  اللحم  احتواء  الم�صتهلك  يجهل 

من  النا�ض  لتمكين  محتواه  عن  الإعالن  فر�ض  يجب  لذلك 

يحمي  ولكي  �صليمة.  خيارات  واتخاذ  المغّراة  اللحوم  تمييز 

الم�صتهلك نف�صه، فقد يختار اأن ياأكل لحمًا اأقل، واأن ي�صتري 

في  الم�صمون  اللحم  يحفظ  واأن  موثوقين،  جزارين  من 

ي�صتري  اأن  اأي�صًا  يمكنه  اأ�صهر.  طوال  ل�صتعماله  الثالجة 

وبذلك  المزارعين،  اأ�صواق  من  مبا�صرة  اأو  ع�صوية،  منتجات 

يعرف من زرع الخ�صار ومن ربى الموا�صي. ويتحول كثيرون 

عن اأكل اللحوم اإلى الأ�صماك وبي�ض الدجاج البلدي والحليب 

الطبيعي، بال�صافة الى الحبوب والخ�صار والفواكه.

النا�ض  واأن  يحدث،  اأ�صا�صيًا  تحوًل  ثمة  اأن  هو  ال�صار  النباأ 

حول العـالم، بما في ذلك المنطقة العربية، بداأوا يعون هذه 

الأمور، واأن كثيرين منهم يهتمون ب�صحتهم.

موضوع الغالف

تظهر هذه ال�شور كيفية 

ا�شتخدام غراء اللحم يف 

اإل�شاق اجللود والف�شالت مع 

حلم الدجاج  ل�شنع لفافة يتم 

تقطيعها وطبخها وتقدميها 

على اأنها طبق دجاج اأ�شيل
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الطين الزهري
هل ت�صاءلت مرة ما الذي يجعل اأقرا�ض الهمبرغر في مطاعم 

كمية  في  لي�ض  ال�صر  جدًا؟  طازجة  تبدو  ال�صريعة  الماأكولت 

»معززة«  مادة  ا�صتعمال  في  بل  تحويه،  الذي  الطازج  اللحم 

الأمونيوم  هيدروك�صيد  با�صم  علميًا  تعرف  اللحم  لنوعية 

ف�صالت  تحول  المادة  هذه   .)ammonium hydroxide(

حماية  نا�صطو  ي�صميه  خليط  الى  المدهن  البقري  اللحم 

 pink slime or pink( الزهري«  »الطين  الم�صتهلك 

sludge( ي�صتمتع اآكلوه ب�صكله ال�صهي وطعمه اللذيذ. لكن 
ما هي كمية اللحم الحقيقي في هذه الأقرا�ض؟

ُي�صنع الطين الزهري من ف�صالت اللحم البقري والدهن 

لقتل  الأمونيوم  هيدروك�صيد  بمادة  تمزج  اإذ  الم�صالخ،  في 

الجراثيم، والنتيجة هي لحم طري زهري اللون.

العمالقة  الهمبرغر  مطاعم  �صال�صل  بع�ض  ا�صتعملت 

احتجاجات  وبعد  عنه.  اأقلعت  ثم  لفترة،  الزهري«  »الطين 

�صال�صل  وافــقــت  المتحدة،  ــات  ــولي ال اأنــحــاء  فــي  عــارمــة 

المادة  هذه  ا�صتعمال  وقف  على  الكبرى  ال�صوبرماركت 

ا�صتعمال  م�صاألة  لكن  المفروم.  اللحم  منتجات  في  الم�صافة 

الوليات  في  المدر�صية  الغداء  وجبات  في  الزهري«  »الطين 

على  اي�صًا  ذلك  ينطبق  وقد  محلولة.  غير  زالت  ما  المتحدة 

موؤ�ص�صات مثل الم�صت�صفيات ودور العجزة والقوات الم�صلحة 

التي ربما ت�صتعمل كميات كبيرة من هذا المنتج.

عام  المتحدة  الوليات  في  العلن  الى  الم�صكلة  ظهرت 

من  كيلوغرام  مليون   2.75 ا�صتعمال  انك�صف  عندما   2008

اللحم البقري المعالج بالأمونيا في البرنامج الوطني لوجبات 

الغداء المدر�صية. ونتيجة لذلك، نجح نا�صطو الغذاء ال�صحي 

وحماية الم�صتهلك في ا�صتبعاد »الطين الزهري« من اللحوم 

بل.  وتاكو  كينغ  وبرغر  ماكدونالدز  مطاعم  تقدمها  التي 

ا�صتبعاده  خيار  للمدار�ض  الأميركية  الزراعة  وزارة  وتركت 

اإقالعها  �صوبرماركت  �صال�صل  واأعلنت  الغذاء.  وجبات  من 

اأوليفر  جايمي  وت�صاءل  الم�صافة.  المادة  هذه  ا�صتعمال  عن 

)يناير(  الثاني  كانون  في   USTV محطة  على  برنامجه  في 

مح�صو  لحم  و�صع  اإلى  عاقل  اإن�صان  اأي  يعمد  »لماذا   :2012

بالأمونيا في اأفواه اأطفاله؟«

اللحمي  المنتج  هذا  من  محميًا  الأو�صط  ال�صرق  يكون  قد 

ع، بف�صل الأنظمة الغذائية التقليدية. ولكن ل تتوافر  الم�صنَّ

ا�صتق�صاء  الى  حاجة  ثمة  تكون  وقد  ال�صدد،  بهذا  معلومات 

باتت  التي  ال�صريعة  الوجبات  مطاعم  انت�صار  بعد  الحقائق 

تحظى ب�صعبية وا�صعة، خ�صو�صًا بين الأطفال وال�صباب.

مجلد أم طازج؟
�صناعة  في  اأخــرى  مظلمة  ق�صة  المجلد  البقري  للحم 

ثالجة  في  جذابة  لحم  قطعة  اأن  من  تتاأكد  فكيف  اللحوم. 

اأ�صاًل؟  مجلدة  كانت  اأنها  اأم  فعاًل  طازجة  هي  ال�صوبرماركت 

ا�صغط على قطعة اللحم باإ�صبعك، فاإذا كانت طازجة ظهرت 

اأثر.  اأي  يظهر  فلن  مجلدة  كانت  واإذا  �صغطت،  حيث  حفرة 

والفو�صفات  بالماء  حقنه  تم  المجلد  اللحم  اأن  على  يدل  هذا 

كذلك  �صكله.  على  والمحافظة  وزنه  وزيادة  رطوبته  لحفظ 

ما  وهذا  وزنها،  لزيادة  بالماء  والأ�صماك  الدجاج  حقن  يتم 

يجعلها تفقد جزءًا من وزنها بعد الطبخ. لكن هذا الحقن قد 

يلوث اللحم بالجراثيم. 

وحذرت موؤ�ص�صة Rodale الأميركية، التي تروج مبادئ 

العالم،  في  الع�صوية  والزراعة  البدنية  واللياقة  ال�صحة 

على  المحتوية  الطعام  اإلى  الم�صافة  المواد  »خطورة  من 

المزمنة  الأمرا�ض  بازدياد  الأطباء  يربطها  اإذ  الفو�صفور، 

لدى الأطفال و�صعف العظام والوفيات الباكرة«.

قطع  هو  اإنتاجه  في  التزييف  يكثر  اآخر  منتج  وهناك 

بعد  فعاًل؟  تحويه  الذي  فما   .)nuggets( الم�صنعة  الدجاج 

كل  والقوائم  ال�صدور  تو�صيب  اأي  اآليًا،  الدجاج  لحوم  فرز 
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والجلود  بها  الال�صقة  والف�صالت  العظام  ُت�صحق  حدة،  على 

كيميائية  م�صتح�صرات  اإ�صافة  بعد  القطع،  منها  وت�صنع 

مثل بولي�صيلوك�صان الثنائي المثيل وهو مادة مانعة للرغوة 

الثالثي  هيدروكينون  وبيوتيل  ال�صيليكون،  من  م�صنوعة 

)FBHQ( وهو مادة كيميائية حافظة. في معظم الحالت، 

فاإن نحو 50 في المئة فقط من محتويات هذه القطع هي دجاج 

ومواد  و�صكريات  الذرة  م�صتقات  ت�صمل  والبقية  حقيقي، 

تخمير ومكونات ا�صطناعية.

النوعية.  متدنية  لحوم  من  فت�صنع  دوغز«  »هوت  الـ  اأما 

ن�صوية،  وح�صوات  والدهون،  اللحوم  بقايا  محتوياتها  ومن 

الخبراء  اأحد  وقال  ا�صطناعية.  حافظة  ومواد  ومنكهات، 

دوغز  الهوت  اأ�صناف  اأف�صل  ا�صتريت  لو  حتى  الأميركيين: 

فلن تكون في اأمان. اإنها من اأخطر الأطعمة التي يمكن 

اأن تقدمها لأطفالك«.

البرغر النباتي
يمكن  ل  اإنه  القول  يمكن  هل 

الــثــقــة بــــاأي مــنــتــج؟ فــرح 

موؤخرًا  النباتيين  من  كثير 

البرغر  تناول  الى  بالتحول 

ينفع  �صحي  كخيار  النباتي 

البيئة اأي�صًا.

حديثًا  ــرًا  ــري ــق ت لــكــن 

كورنوكوبيا  معهد  ن�صره 

اأن  اأظهر  الأميركية  وي�صكون�صن  ولية  في  الزراعية  لالأبحاث 

ال�صويا،  فول  على  المبنية  الع�صوية  غير  الماأكولت  معظم 

من  بمزيج  تبلل  المتحدة،  الوليات  في  اإنتاجها  يتم  التي 

بروتين  ل�صتخراج  ت�صتعمل  التي  البتروكيميائية  المواد 

الم�صتخدمة  الكيميائية  المغاط�ض  معظم  وتتكون  ال�صويا. 

مذيب  وهي  المئة،  في   60 الى   50 بن�صبة  هك�صان  مادة  من 

�صناعي ثقيل ومزيل لل�صحوم. واأظهرت تحاليل اأن منتجات 

ال�صويا تحوي ما بين 14 و22 جزءًا في المليون من الهك�صان. 

الما�صي  القرن  خم�صينات  منذ  المتحدة  الوليات  تخلت  وقد 

ال�صغط،  بوا�صطة  اآليًا  ال�صويا  بروتين  ا�صتخراج  طريقة  عن 

واعتمدت الطريقة الكيميائية.

التي  ال�صويا  منتجات  ببيع  ــي  الأوروب التحاد  وي�صمح 

لكن  المليون.  في  اأجزاء   10 عن  فيها  الهك�صان  مخلفات  تقل 

الوليات المتحدة ل تفر�ض مثل هذه القيود، ول يتعين على 

المنتجين في الوليات المتحدة اإجراء تحاليل للتاأكد مما اذا 

�صارة.  بتروكيميائيات  اآثار  على  تحتوي  منتجاتهم  كانت 

اأبلغ  ولكن  لها،  الم�صتهلكين  تعر�ض  مدى  ُيعرف  ل  لذلك، 

عن ارتفاع غير معتاد في عدد الأورام الدماغية لدى اأ�صخا�ض 

يعملون في �صناعة ا�صتخراج بروتين ال�صويا.

على  مبنية  ماأكولت  ويتناولون  البالغون  يجازف  قد 

اأما الأطفال  التوفو وحليب ال�صويا وم�صتقاته.  ال�صويا، مثل 

لأغذية  �صركات  اأن  علمًا  العواقب،  يحتملون  ل  فقد  ال�صغار 

على  تعتمد  ون�صتله،  و�صيميالك  اإنفاميل  مثل  الأطفال، 

الهك�صان ل�صتخراج البروتين من منتجات ال�صويا.

موضوع الغالف
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في  الخيول  بلحوم  البقري  اللحم  مزج  ف�صيحة 

بمنتجات  الم�صتهلكين  ثقة  زعزعت  ــا  اأوروب

وقد  عمومًا.  الغذاء  وب�صناعة  الجاهزة  اللحوم 

من  بتكليف  اأجريت  اختبارات  نتائج  بينت 

المفو�صية الأوروبية وُن�صرت ال�صهر الما�صي اأن 

البقري«  »اللحم  منتجات  من  المئة  في   5 نحو 

فبعد  خيل.  لحم  تحوي  الأوروبــي  التحاد  في 

النووي  الحم�ض  تحاليل  من  اأ�صابيع  ثمانية 

)DNA( لنحو 4000 منتج لحم بقري تبين اأن 

193 منها تحوي لحم خيل. 

ا�صتخدم  الخيل  لحم  اأن  التحاليل  واأظهرت 

اأي  من  اأكثر  فرن�صا  في  م�صروعة  غير  بطريقة 

بلد اآخر في التحاد الأوروبي، بن�صبة تزيد على 

13 في المئة من المنتجات التي تم تحليلها.

ذبائح  من  المئة  في   0.5 اأن  تبين  كذلك 

منها  عينات  تحليل  تم  التي  الـــ3000  الخيول 

وهو  بيوتازون«،  »فينيل  ــار  اآث على  احتوت 

الغذائية  ال�صل�صلة  في  اإدخاله  ُمنع  �صار  عقار 

ل�صالمة  الأوروبــيــة  الهيئة  وكانت  الب�صرية. 

المادة  هذه  بقايا  اأن  يفيد  بيانًا  اأ�صدرت  الغذاء 

ل  واأنه  للم�صتهلكين،  يذكر  قلق  مدعاة  لي�صت 

ي�صكل  الخيل  لحم  تناول  اأن  على  دليل  يوجد 

خطرًا على ال�صحة.

مفو�ض  قال  التحاليل  نتائج  �صدور  وبعد 

�صوؤون ال�صحة والم�صتهلكين تونيو بورغ: »لقد 

بالغ�ض  تتعلق  الم�صاألة  هذه  اأن  النتائج  اأثبتت 

ــدت  واأك ــذاء«.  ــغ ال ب�صالمة  ولي�ض  الغذائي 

اإجــراءات  �صتقترح  اأنها  الأوروبية  المفو�صية 

مراحل  جميع  على  والرقابة  ال�صوابط  لت�صديد 

ال�صل�صلة الغذائية.

واأكدت المفو�صية اأن لدى التحاد الأوروبي 

العالم،  في  الغذائية  ال�صالمة  نظم  اأف�صل  اأحد 

المزودين.  من  معقدة  �صبكة  على  يعتمد  لكنه 

ففي �صل�صلة غذائية تمتد من رومانيا الى هولندا 

تحديد  ال�صعب  من  وبريطانيا،  فرن�صا  وجنوب 

المكان الذي ح�صل فيه الخلل. و�صركات المواد 

متداخلة  الأوروبي  التحاد  بلدان  في  الغذائية 

اأن  يمكن  واحدًا  غ�صًا  اأن  بحيث  كبير،  حد  الى 

يوؤثر ب�صكل خطير في عدد من البلدان.

5% من »لحم البقر« األوروبي لحم خيول

يحوي  طعامنا  كان  اإذا  مما  نتاأكد  فكيف  خطر.  الجهل 

اإ�صافات و�صمومًا ا�صطناعية؟ لعل البديل الآمن حتى الآن هو 

اأن ناأكل ما نح�صره في المنزل من منتجات نعرف م�صدرها 

ومحتواها.

الدول  معظم  في  ياأكل.  ماذا  يعرف  اأن  الم�صتهلك  حق 

الغذائية،  المواد  تفح�ض  ومختبرات  رقابية  هيئات  العربية 

مثل  بلدان،  وثمة  والم�صتوردة.  المحلية  اللحوم  فيها  بما 

ال�صالمة  لفح�ض  عامل  مركزي  مختبر  فيها  لي�ض  لبنان، 

خا�صة  مختبرات  في  وتحاليل  فحو�ض  فتجرى  الغذائية، 

تكون غالبًا تابعة لجامعات.

بينت  اأوروبا،  في  المغ�صو�صة  اللحوم  ف�صيحة  ك�صف  بعد 

في  البقري  اللحم  منتجات  من  المئة  في   5 نحو  اأن  التحاليل 

التحاد الأوروبي تحوي لحم خيل. 

ح�صل  التالعب  بــاأن  الأوروبــيــة  المفو�صية  واعترفت 

�صبكة  تعقيدات  ب�صبب  م�صدره  تحديد  ال�صعب  ومن  فعاًل 

المزودين »بحيث اأن غ�صًا واحدًا يمكن اأن يوؤثر ب�صكل خطير 

في عدد من البلدان«.

لحم الخيل لي�ض �صامًا، ول يوؤذي. ولكن اإذا كان التالعب 

بمحتويات المواد الغذائية �صائعًا في الدول المتقدمة، حيث 

التالعب  يتف�صى  مدى  اأي  فاإلى  و�صارمة،  دائمة  الرقابة 

الرقابة  حيث  العربية،  فيها  بما  النامية،  البلدان  في  والغ�ض 

■ محدودة اأو معدومة اأحيانًا؟ 



�أيار 2013 چهللا 24

أخبار
أيار/مايو 2013

للبيئة  ال��ع��رب��ي  ال��م��ن��ت��دى  ع��ق��د 

ت�شاوريًا  اجتماعًا  )اأف��د(  والتنمية 

ال�شنوي  التقرير  ح��ول  عّمان  في 

الطاقة  ع��ن  ي��ع��ده  ال���ذي  الجديد 

الم�شتدامة في البلدان العربية. وقد 

الموؤتمر  منا�شبة  في  االجتماع  جاء 

كفاءة  �شيا�شات  ح��ول  االإقليمي 

الطاقة في المنطقة العربية وحو�ض 

العا�شمة  في  التاأم  الذي  المتو�شط 

االأردنية. تركز النقا�ض حول االأجزاء 

تقرير  في  الطاقة  بكفاءة  المتعلقة 

في  اإط��اق��ه  �شيتم  ال��ذي  »اأف���د«، 

ت�شرين االأول )اأكتوبر( 2013. وفي 

حين تدخل الكفاءة كعن�شر تتقاطع 

فقد  التقرير،  اأج��زاء  جميع  حوله 

لكفاءة  وا�شع  ف�شل  تخ�شي�ض  تم 

الدكتور  عليه  اأ���ش��رف  ال��ط��اق��ة، 

التنفيذي  المدير  المطيرة،  طارق 

المتجددة  للطاقة  االإقليمي  للمركز 

وقد  القاهرة.  في  الطاقة  وكفاءة 

المطيرة،  جانب  الى  »اأفد«،  تمثلت 

الدكتور  للتقرير  الم�شارك  بالمحرر 

كر�شي  مدير  عبدالجليل،  ابراهيم 

في  والبيئة  للطاقة  زاي��د  ال�شيخ 

وم�شت�شار  العربي،  الخليج  جامعة 

اللقاء  وهذا  زيتون.  ب�شار  البرامج 

اجتماعات  �شل�شلة  م��ن  واح���د 

لمناق�شة  »اأف��د«  ينظمها  ت�شاورية 

من  مجموعة  مع  التقرير  م�شودات 

بينها  والمعنيين،  االخت�شا�شيين 

)اأب��ري��ل(  ني�شان   29 ف��ي  اجتماع 

للبيئة  العامة  الهيئة  با�شت�شافة 

مو�شع  اجتماع  يتبعه  الكويت،  في 

الخبراء  من  ومجموعة  للموؤلفين 

معهد  ي�شت�شيفه  وال��ب��اح��ث��ي��ن 

 17 في  الطاقة  لدرا�شات  اأك�شف�ورد 

اأوك�شفورد  مدينة  في  )مايو(  اأي��ار 

الجامعية البريطانية.

الكويت،  في  للبيئة  العامة  الهيئة  في  والدرا�شات  االأبحاث  مكتب  نظم 

بالتعاون مع المنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، ور�شة عمل حول 

الب�شمة البيئية، برعاية وزير ال�شحة الدكتور محمد الهيفي، تم خالها 

اطاق تقرير »خيارات البقاء: الب�شمة البيئية في البلدان العربية« الذي 

اأ�شدره »اأفد«.

الب�شمة  اأن  يك�شف  التقرير  اأن  المني�ض  هدى  المكتب  مديرة  واأو�شحت 

البيئية للكويت هي ثاني اأعلى ب�شمة في العالم بعد قطر، م�شيرة اإلى اأن 

الهيئة اأخذت نتائجه بكل جدية، و�شتعمل مع ال�شبكة العالمية للب�شمة 

البيئية الحت�شاب الب�شمة البيئية وو�شع خطط عمل وطنية واال�شتفادة 

البيئة وتخفي�ض  الحديثة في حماية  المعلوماتية والتقنيات  الثورة  من 

الب�شمة البيئية.

اجتماعات تشاورية حول تقرير »أفد« عن الطاقة
يف عّمان والكويت وأكسفورد

الكويت تناقش نتائج تقرير »أفد«
حول البصمة البيئية

اأبورا�ض،  ماجدة  الدكتورة  قالت 

لجمعية  التنفيذي  المدير  نائبة 

واالأ���ش��ت��اذة  ال�شعودية  البيئة 

الملك  جامعة  ف��ي  الم�شاعدة 

اإن  ج�����دة،  ف���ي  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

اإن�شاء  اإل��ى  تتوجه  ال�شعودية 

للطاقة  م�����ش��ت��دام��ة  ���ش��ن��اع��ة 

اال�شتهاك  وتخفي�ض  ال�شم�شية 

المحلي للنفط، خا�شة في مجال 

 523 توفير  وبالتالي  التحلية، 

يمكن  يوميًا  نفط  برميل  األ��ف 

واأ�شافت:  للت�شدير.  تخ�شي�شها 

المنتدى  تقرير  ف��ي  ج��اء  »لقد 

عن  والتنمية  للبيئة  العربي 

االقت�شاد االأخ�شر اأن 25 في المئة 

من اإنتاج النفط والغاز ال�شعودي 

الكهرباء  لتوليد  محليًا  ي�شتعمل 

اأ�شا�ض  وعلى  المياه،  واإن��ت��اج 

الطلب  لنمو  الحالية  المعدالت 

في   50 الن�شبة  ه��ذه  �شتكون 

المئة بحلول 2030«.

الملك  مدينة  بخطة  ون��وه��ت   

ع��ب��دال��ل�����ه ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة 

ال�شعودية  لتحويل  والمتجددة 

الم�شتدامة.  للطاقة  مملكة  اإلى 

ا�شتثمارات  دعم  تت�شمن  وهي 

الإن�شاء  دوالر  بايين   109 بقيمة 

ال�شم�شية  ل��ل��ط��اق��ة  ���ش��ن��اع��ة 

ثلث  ن��ح��و  اإن���ت���اج  ت�شتطيع 

ال�����ش��ع��ودي��ة من  اح��ت��ي��اج��ات 

ما  اأي   ،2032 بحلول  الكهرباء 

ج��ي��غ��اواط.   41 ق���درة  ي��ق��ارب 

اأكبر  ال�شين،  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ارت 

حاليًا،  المتجددة  للطاقة  منتج 

اإلى  الما�شي  العام  في  و�شلت 

األمانيا  متجاوزة  جيغاواط،   48

وبريطانيا.

109 باليين دوالر استثمارت سعودية
يف الطاقة الشمسية
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الكبري  الأزرق  جمعية  فازت 

لأف�ضل  الدولية  دبي  بجائزة 

املمار�ضات يف جمال حت�ضني 

على  وذلك  املعي�ضة،  ظروف 

الأزرق«  »املواطن  م�ضروع 

برامج  تنفيذ  على  يركز  الذي 

مفهوم  وتطوير  رائدة،  بيئية 

ال�ضلوك  واإدخال  املجتمع،  لدى  البيئة 

املدر�ضية،  املناهج  �ضمن  ال�ضليم  البيئي 

موقعها  عرب  اجلمعية  مع  والتوا�ضل 

ت�ضليم  احتفال  اأقيم  الإلكرتوين. 

يف  الإنرتكونتيننتال  فندق  يف  اجلوائز 

امل�ضاريع  عدد  بلغ  وقد  دبي، 

من  م�ضروعًا   391 املر�ضحة 

جميعها  تتعلق  بلدًا،   61

ومت  امل�ضتدامة.  بالتنمية 

اختيار 12 م�ضروعًا فائزًا من 

الربازيل،  الآتية:   البلدان 

ال�ضني،  كمبوديا،  كندا، 

الإمارات  لبنان،  الربتغال،  كينيا، 

بوركينا  اأوروغواي،  املتحدة،  العربية 

فا�ضو، ت�ضيلي.

جمعية الأزرق الكبري ع�ضو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

بوز آند كومباني: املسؤولية 
االجتماعية للشركات سبيل

للتنمية املستدامة

االجتماعية  الم�شوؤولية  اأن  مع 

حديث  مفهوم  ه��ي  لل�شركات 

ن�شبيًا في منطقة ال�شرق االأو�شط، 

يو�شح بحث قامت به �شركة »بوز 

م�شاهمة  كيفية  كومباني«  اآن��د 

ب�شكل  المعقدة  العملية  ه��ذه 

فقد  االإقليمية.  التنمية  في  موؤثر 

اأجرت �شركة اال�شت�شارات االإدارية 

اعتماداً  مكثفة،  مقابات  الرائدة 

الم�شوؤولية  قادة  مع  عملها  على 

ال�شرق  في  لل�شركات  االجتماعية 

ودرا�شة  لتحديد  �شعيًا  االأو�شط، 

وكيفية  االجتماعية  الم�شوؤولية 

واأف�شل  المنطقة  ف��ي  تنفيذها 

قادتها،  بين  المتبعة  ممار�شاتها 

واقتراح اآلية بناء قدرات ال�شركات 

هذا  ف��ي  م�شتدامة  لممار�شات 

الم�شمار.

�شريك  وهو  �شحادة،  رامز  وقال 

ف��ي ب��وز اآن���د ك��وم��ب��ان��ي: »ن��وه 

والم�شوؤولون  ال�شركات  ق��ادة 

ال��ح��ك��وم��ي��ون ال���ذي���ن ج��رت 

اآلية قوية  اإلى  بالحاجة  مقابلتهم 

لخلق فر�ض العمل، �شعيًا لتعزيز 

النمو االقت�شادي وتمتع ال�شعوب 

االأكثر  الق�شية  بو�شفه  بمنافعه 

جيل  ي�شكل  وال��ي��وم،  اإل��ح��اح��ًا. 

ال�شباب دون �شن 25 عامًا ن�شف 

انت�شار  م��ع  المنطقة،  �شكان 

يعني  وه��ذا  البطالة،  م��ع��دالت 

المنطقة  تنتظر  التي  المهمة  اأن 

لي�شت بالي�شيرة«. 

وي��ق��در ال��م��ن��ت��دى االق��ت�����ش��ادي 

للحفاظ على معدل  اأنه،  العالمي 

عام  م�شتويات  عند  التوظيف 

اإلى خلق  المنطقة  2011، تحتاج 

�شنة  بحلول  وظيفة  مليون   75

عن  المئة  في   43 بزيادة   ،2020

عام  الم�شتحدثة  الوظائف  عدد 

.2011

وخلق فر�ض العمل لي�ض الجانب 

الم�شتدامة،  التنمية  من  الوحيد 

لتزايد  البيئي  االأثر  اأي�شًا  فهناك 

الناتج  وارت��ف��اع  ال�شكان  ع��دد 

منظومة  ظ��ل  ف��ي  االق��ت�����ش��ادي 

ه�����ش��ة، ح��ي��ث ت��ن��ع��م ال��ب��ل��دان 

المئة  في   60 من  باأكثر  العربية 

من احتياط�ات النفط في العالم، 

في   0.5 ���ش��وى  ت��ح��وز  ال  بينما 

العذبة  المياه  م��وارد  من  المئة 

تعاني  لذلك  ونتيجة  المتجددة. 

نق�ض  من  المنطقة  بلدان  معظم 

اإدارة  و�شوء  المياه  في  �شديد 

النفايات ونوعية الهواء. 

على  الكامل  التقرير  قراءة  يمكن 

للبيئة  العربي  المنتدى  موقع 

والتنمية:

www.afedonline.org 

بوز اآند كومباين ع�ضو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

بنك عوده و»بادر« يطلقان
كأس الشركات الناشئة

مع  بالتعاون  المبادر(  ال�شباب  )برنامج  »ب��ادر«  مجموعة  اأطلقت 

النا�شئة«  ال�شركات  »كاأ�ض  م�شابقة  من  اللبنانية  الن�شخة  عوده  بنك 

 100 اإلى  والعينية  المالية  الجوائز  قيمة  وت�شل   .  )Startup Cup(

مليون ليرة لبنانية )66 األف دوالر(.

واأو�شحت »بادر« اأن الم�شابقة عبارة عن برنامج عالمي معترف به من 

عالميًا،  االأعمال  لريادة  بدعمها  المعروفة  االأميركية  كوفمان  موؤ�ش�شة 

لريادة  العالمي  واالأ�شبوع  الم�شابقة  بين  مبا�شر  رابط  اإلى  واأ�شارت 

الثاني  ت�شرين  �شهر  خال  دول��ة   150 في  اإحياوؤه  يتم  ال��ذي  االأعمال 

)نوفمبر( من كل عام. 

الم�شابقة،  تنظم  التي  العربية  المنطقة  في  الثانية  الدولة  هو  ولبنان 

�شركاء  مع  والتعاون  ع��وده  بنك  يقدمه  ال��ذي  المالي  الدعم  بف�شل 

»بادر« اال�شتراتيجيين. تركز المبادرة على تطوير ريادة االأعمال ودعم 

ال�شركات النا�شئة ال�شغيرة والمتو�شطة. 

مع  تعاوننا  »ياأتي  ع��وده:  بنك  في  العام  المدير  ع��وده،  م��ارك  وق��ال 

الواعدين.  العمل  واأرب��اب  ال�شباب  المبادرين  لدعم  »ب��ادر«  مجموعة 

وهذا موؤ�شر اإ�شافي اإلى اأن �شنوات التعاون الخم�ض التي ي�شملها اتفاقنا 

العمل  لها  �شُيتاح  التي  النا�شئة  االأعمال  من  مزيد  نمو  في  �شتترجم 

بقدرة اأكبر«.

بنك عوده ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

األزرق الكبير تفوز بجائزة دبي الدولية 
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السعودية األولى عامليًا يف تحلية املياه

لتحلية  العامة  الموؤ�ش�شة  اأعلنت 

المياه المالحة في المملكة العربية 

تزال  ال  ال�شعودية  اأن  ال�شعودية 

منتج  كاأكبر  مكانتها  على  تحافظ 

للمياه المحاة في العالم، بن�شبة 

العالمي  االإنتاج  من  المئة  في   18

يتم اإنتاجها عبر 27 محطة تحلية 

ال�شرقي  ال�شاحلين  على  عاملة 

الموؤ�ش�شة  واأو�شحت  والغربي. 

تمكنت  اأنها  ال�شنوي  تقريرها  في 

في العام الما�شي من زيادة كميات 

 6.3 بن�شبة  الم�شدرة  ال��م��ي��اه 

 .2011 بالعام  مقارنة  المئة  في 

المحاة  ال��م��ي��اه  كمية  وبلغت 

الم�شدرة خال 2011 � 2012 نحو 

856 مليون متر مكعب. 

واأ�شار التقرير اإلى اأن كمية الطاقة 

محطات  من  الم�شدرة  الكهربائية 

مليون   15.6 بلغت  التحلية 

ميغاواط � �شاعة، ويتم �شخ المياه 

الم�شتفيدة  المناطق  اإلى  المنتجة 

االأنابيب  خطوط  من  �شبكة  عبر 

يبلغ اإجمالي طولها اأكثر من 4 اأالف 

الموؤ�ش�شة  اأن  واأ�شاف  كيلومتر. 

م�شاريعها  ا�شتكمال  في  ما�شية 

الم�شتقبلية التي يجري تنفيذها، 

الخير  راأ����ض  محطة  كم�شروع 

متر  مليون  بطاقة  المياه  لتحلية 

كهرباء  وتوليد  يوميًا  ماء  مكعب 

وم�شروع  ميغاواط،   2400 بطاقة 

بالتنا�شح  ال��ت��ح��ل��ي��ة  م��ح��ط��ة 

الثالثة في جدة  المرحلة  العك�شي 

ماء  مكعب  متر  األ��ف   240 بطاقة 

يوميًا.

الموؤ�ض�ضة العامة لتحلية المياه المالحة 

ع�ضو في المنتدى العربي للبيئة والتنمية

بدء  اأف��ي��ردا  �شركة  اأعلنت 

لعملياتها  الر�شمي  الن�شاط 

في مدينة بركان في المغرب. 

وزغنغان  ال��ن��اظ��ور  فبعد 

اأفيردا  ف��ازت  اأن�شار،  وبني 

جرت  التي  المناق�شة  ف��ي 

في مدينة بركان، و�شتطِبق 

المحافظة  خبرتها في خدمة 

وجمع  المدينة  وتنظيف 

تن�شر  و���ش��وف  ال��ن��ف��اي��ات. 

اأ�شطواًل حديثاً ومجموعة من 

احتياجات  لتلبية  الخبراء 

المحافظة مع بلدياتها ال�شت 

ومجتمعاتها الريفية.

باأربعة  اأف��ي��ردا  ف���ازت  وق��د 

م�شاريع في المغرب منذ تموز 

ثاثة  منها   ،2012 )يوليو( 

المدن  لتنظيف  م�شاريع 

وم�شروع مطمر �شحي.

اأفيردا ع�ضو في

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

أفيردا يف »بركان«
املغربية

فيليب�ض  »روي���ال  �شركة  اأعلنت 

من  مبيعاتها  اأن  اإلكترونيك�ض« 

ال�شديقة  »الخ�شراء«  المنتجات 

بليون   11.3 قيمتها  بلغت  للبيئة 

ما  دوالر(  بليون   14.6( ي���ورو 

المبيعات  من  المئة  في   45 يمثل 

ال�شركة  يدفع  ما  وهذا  االإجمالية. 

اأهدافها  لاقتراب من تحقيق  بقوة 

لاأداء الم�شتدام ح�شب ا�شتراتيجية 

ecovision )الروؤية البيئية( بحلول 
�شنة 2015. 

الرعاية  منتجات  مبيعات  وحققت 

المبيعات  في  نمو  اأعلى  ال�شحية 

»الخ�شراء«  للمنتجات  االإ�شمية 

وع��ززت  ال��م��ئ��ة،  ف��ي   36 بن�شبة 

منتجاتها  م��ج��م��وع��ة  فيليب�ض 

الخ�شراء ب�شتة ع�شر منتجًا جديداً 

على  الح�شول  ف��ر���ض  لتح�شين 

العناية الطبية وتخفي�ض التاأثيرات 

البيئية في اآٍن واحد.

وفي عام 2012، ا�شتثمرت فيليب�ض 

مليون   736( ي��ورو  مليون   569

المجاالت  في  االإبتك�ار  في  دوالر( 

في  وا�شتمرت  للبيئة  ال�شديقة 

هدفها  تحقيق  ن��ح��و  م�شيرتها 

بليوني  ب��ا���ش��ت��ث��م��ار  ال��م��ت��م��ث��ل 

بحلول  دوالر(  بليون  ي���ورو)2.6 

االإ�شاءة  منتجات  وكانت   .2015

ع��ل��ى راأ�����ض ال��ق��ائ��م��ة، ح��ي��ث تم 

اأكثر من 325 مليون يورو  ا�شتثمار 

)421 مليون دوالر( في االإبتكار في 

تقنية االإ�شاءة بال�شمامات الثنائية 

والتي  للطاقة  الموفرة   )LED(

ثاني  انبعاثات  تخفي�ض  اإلى  تهدف 

اأوك�شيد الكربون. 

مجل�ض  رئي�ض  اأن��درو،  جيم  وق��ال 

التنفيذي  وال��م��دي��ر  اال���ش��ت��دام��ة 

في  واالإب�����ت��ك��ار  لا�شتراتيجية 

فيليب�ض: »نحن فخورون بما نعلن 

عنه اليوم، لنوؤكد اأن فيليب�ض تلعب 

دوراً مهمًا في تح�شين حياة �شخ�ض 

اأ�شخا�ض  اأربعة  كل  بين  من  واحد 

في  طموحنا  ويتمثل  العالم،  في 

ثاثة  اإلى  لي�شل  الهدف  هذا  زيادة 

كجزء   2025 بحلول  �شنويًا  بايين 

من الروؤية اال�شتراتيجية لل�شركة«.

فيليب�س ع�ضو في

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

منتجات فيليبس »الخضراء« تقترب من نصف املبيعات اإلجمالية

أخبار
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الهال  نفط  ل�شركة  تقرير  اأ���ش��ار 

المتوا�شلة  التطور  مراحل  اأن  الى 

ت�شكل  الطاقة  قطاع  �شهدها  التي 

ومفاهيم  م��ب��ادرات  الإن��ت��اج  عامًا 

القطاع  عليه  �شيكون  لما  جديدة 

العربية  فالمنطقة  الم�شتقبل.  في 

ا�شتراتيجي يتمثل  اأمام خيار  اليوم 

بالطاقة الجديدة.

وجاء في التقرير اأن اأبوظبي اتخذت 

�شبيًا  المتجددة  الطاقة  قطاع  من 

وتح�شين  الطاقة  م�شادر  لتنويع 

االإنتاجية �شمن خطط طويلة االأمد، 

ودخل  »م�شدر«،  مدينة  خال  من 

المزيج  من  جديدة  مرحلة  القطاع 

االإنتاجي والتو�شع مع »�شم�ض 1«. 

منظومة  في  التطور  ه��ذا  وي�شب 

خال  من  الطاقة،  م�شادر  تنويع 

لتوليد  التقنيات  اأح��دث  ت�شخير 

ال�شم�شية  الكهربائية  ال��ط��اق��ة 

يكفي  ب��م��ا  المنزلية  ل��اأغ��را���ض 

وتبلغ  م��ن��زل.  األ���ف   20 ل��ت��زوي��د 

المحطة  لهذه  االإنتاجية  الطاقة 

�شت�شاهم  وه��ي  م��ي��غ��اواط،   100

الب�شمة  خف�ض  في  ملمو�ض  ب�شكل 

االنبعاثات  تقلي�ض  عبر  الكربونية 

�شنويًا.  طن  األ��ف   175 الكربونية 

بنحو  اال�شتثمار  هذا  حجم  ويقدر 

600 مليون دوالر. 

اهتمامًا  الهال  نفط  تقرير  ور�شد 

وعودة ال�شتغال الطاقة الكهربائية 

من ال�شحراء من خال توليد الطاقة 

اأ�شعة  على  اع��ت��م��اداً  الكهربائية 

المتوافرة  الرياح  وطاقة  ال�شم�ض 

بكثرة، ونقلها اإلى مناطق الطلب في 

الدول التي تفتقر اإلى م�شادر الطاقة 

المتجددة. واعتبر اأن مراحل النجاح 

من  االإنتاجية  ال��ق��درات  تعزيز  في 

ا�شتثمارات  تتطلب  ال�شحراء  طاقة 

بدرا�شات تحديد  تبداأ  مالية �شخمة 

تطبيق  وي�شكل  االأف�شل.  المواقع 

اأحد  واالأحدث  االأف�شل  التكنولوجيا 

التطور  �شرعة  اإلى  نظراً  التحديات، 

الحا�شل في اأدوات وو�شائل االإنتاج، 

بنقل  الخا�شة  التكاليف  عن  ف�شًا 

اإلى مراكز  االإنتاج  الطاقة من مواقع 

اال�شتهاك. 

نفط الهالل ع�ضو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»نفط الهالل«: الطاقة املتجددة
خيار عربي استراتيجي

ورشة جمعية البيئة األردنية لتطوير قطاع
 النفايات والطاقة يف البلديات

االأردن��ي��ة  البيئة  جمعية  اأق��ام��ت 

لمناق�شة  العقبة  مدينة  في  ور�شة 

النفايات  قطاع  لتطوير  عمل  خطة 

ممثلي  بح�شور  وذل��ك  والطاقة، 

ومندوبين  المنطقة،  في  البلديات 

القطاع  و�شركات  موؤ�ش�شات  من 

الخا�ض التي تعنى بالبيئة، اإ�شافة 

اإلى عدد من النا�شطين البيئيين.

نظمت هذه الور�شة �شمن م�شروع 

االإقليمي  للتخطيط   21 »االأجندة 

في مجال الطاقة واإدارة النفايات«، 

وبدعم من مبادرة �شيا�شة االتحاد 

البحر  دول  مع  للجوار  االأوروب���ي 

المتو�شط. 

البيئة  جمعية  م��دي��ر  واأو����ش���ح 

المحلي  وال��م��ن�����ش��ق  االأردن����ي����ة 

ال��م��ه��ن��د���ض اأح���م���د ال��ك��وف��ح��ي 

بناء  اإل���ى  ي��ه��دف  ال��م�����ش��روع  اأن 

ونقل  للبلديات  الوطنية  القدرات 

المتعلقة  النظيفة  التكنولوجيا 

بالطاقة المتجددة وتر�شيد الطاقة، 

ل��اإدارة  حديثة  تقنيات  واعتماد 

المتكاملة للنفايات البلدية ال�شلبة 

الطاقة منها. ويبلغ تمويله  واإنتاج 

مليوني دوالر لثاث �شنوات.

اأبو هزيم،  وذكرت المهند�شة بتول 

اأن  الجمعية،  في  الفنية  المن�شقة 

خطة  ب��اإع��داد  �شيقوم  الم�شروع 

قطاعي  ف��ي  للبلديات  تنفيذية 

�شنة،   20 لمدة  والنفايات  الطاقة 

ت�شاهم  ريادية  م�شاريع  وتنفيذ 

م�شتدامة  دخل  م�شادر  توليد  في 

وتوفر فر�ض عمل للحد من م�شكلة 

البطالة.

جمعية البيئة الأردنية ع�ضو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

جنرال إلكتريك:
مركز ألبحاث الطاقة 

يف أوكالهوما

اأنها  اإلكرتيك  جرنال  �ضركة  اأعلنت 

 110 بكلفة  عامليًا  اأبحاث  مركز  �ضتبني 

اأوكالهوما  ولية  يف  دولر  ماليني 

البتكار  لتعزيز  يخ�ض�س  الأمريكية، 

النفط  قطاع  يف  التكنولوجي  والتقدم 

ولية  حاكمة  وقالت  الطبيعي.  والغاز 

اأوكالهوما ماري فالني اإن املركز اجلديد 

يف  الأقل  على  �ضخ�ضًا   125 �ضي�ضغل 

»وهو  التقنية،  عالية  هند�ضية  وظائف 

اإىل  اجتذابها  نحب  التي  الوظائف  نوع 

الولية«. 

يف  للقطاع  يخ�ض�س  مركز  اأول  وهذا 

واأكد  عام.  بوجه  والثامن  ال�ضركة، 

اإمييلت  جيف  الإدارة  جمل�س  رئي�س 

من  اأ�ضا�ضي  جزء  التكنولوجيا  اأن 

م�ضيفًا  اليوم،  والغاز  النفط  �ضناعة 

على  تنطوي  احلديثة  الكت�ضافات  اأن 

ول  التكنولوجية،  التحديات  من  مزيد 

يف  بقوة  والهند�ضة  العلم  اإدخال  من  بد 

قطاع النفط والغاز. وتزمع ال�ضركة على 

ال�ضتفادة من املوؤ�ض�ضات الأكادميية يف 

اأوكالهوما والأيدي العاملة املاهرة فيها.

جرنال اإلكرتيك ع�ضو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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بلدية أبوظبي 
وهيئة الصحة

 تعززان إدارة البيئة

وهيئة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 

ال�ضحةـ  اأبوظبي �ضل�ضلة من املحا�ضرات 

فعاليات  اإطار  �ضمن  والبيئية،  ال�ضحية 

وال�ضالمة  وال�ضحة  البيئة  اإدارة  نظام 

»بيئتك،  �ضعار  حتت  انطلقت  التي 

بالتعاون  غايتنا«،  �ضالمتك،  �ضحتك، 

الرتبية  ووزارة  الداخلية  وزارة  مع 

والتعليم وعدد من م�ضت�ضفيات القطاع 

اخلا�س. 

ت�ضتهدف الفعاليات رفع م�ضتوى الوعي 

واإدخال  البلدية،  موظفي  لدى  ال�ضحي 

لنمط  وع�ضرية  جديدة  �ضحية  مفاهيم 

اإىل  اليومية  املمار�ضات  من  احلياة، 

تر�ضيخ العادات الغذائية ال�ضليمة.

ني�ضان  �ضهر  طوال  الفعاليات  ا�ضتمرت 

اأ�ضبوع  وت�ضمنت  املا�ضي،  )ابريل( 

التوعية  اأ�ضبوع  تاله  وال�ضحة،  البيئة 

ال�ضالمة  واأ�ضبوع  املكتبية  وال�ضالمة 

يف  التوعية  باأ�ضبوع  واختتمت  املهنية، 

جمال البناء والن�ضاء.

ال�ضراج،  عو�س  �ضالح  املهند�س  واأكد 

املدن  تخطيط  لقطاع  التنفيذي  املدير 

ا�ضرتاتيجية  اأولويات  »من  اأن  بالإنابة، 

مبعايري  الرتقاء  اأبوظبي  مدينة  بلدية 

لي�س  والنف�ضية،  اجل�ضدية  ال�ضحة 

نطاق  على  بل  فح�ضب  البلدية  ملوظفي 

هذا  ومن  �ضرائحه.  بجميع  املجتمع 

اأجل  من  الفعاليات  تنظيم  جاء  املنطلق 

توفري بيئة عمل م�ضتقرة تنعك�س اإيجابًا 

على اأداء املوظفني واإنتاجيتهم«.

واأكد املهند�س عبد العزيز زعرب، مدير 

اإدارة البيئة وال�ضحة وال�ضالمة، حر�س 

التي  املبادرات  جميع  دعم  على  البلدية 

واأف�ضل  الرفاهية  حتقيق  �ضاأنها  من 

نظيفة  �ضحية  بيئة  يف  العي�س  �ضبل 

ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  اطار  يف  واآمنة، 

مع جميع اجلهات.

بلدية مدينة اأبوظبي وهيئة ال�ضحة ـ اأبوظبي 

ع�ضوان يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأبوظبي  في  البيئة  هيئة  اأن�شاأت 

البيئية،  الطوارئ  لعمليات  مركزاً 

ح��اج��ات  تلبية  ب��ه��دف  وذل����ك 

والت�شغيلية  العلمية  الخبراء 

واللوج�شتية في الهيئة لتمكينهم 

الجهات  مع  والعمل  التوا�شل  من 

االأزم����ات،  اأوق����ات  ف��ي  المعنية 

ال�شريعة  اال�شتجابة  و�شمان 

بيئي  ت��ه��دي��د  الأي  وال��ت�����ش��دي 

قد  �شلبي  اأث��ر  اأي  من  والتعافي 

يلحق بالبيئة الطبيعية. 

ال��م��ب��ارك،  خليفة  رزان  وق��ال��ت 

اإن  البيئة،  لهيئة  العام  االأم��ي��ن 

تحليل  فر�شة  »ي��ع��زز  ال��م��رك��ز 

يمهد  مما  اأقل،  وقت  في  البيانات 

�شبًا اأف�شل للتوا�شل مع الجهات 

ونحن  االأزم���ات.  اأث��ن��اء  المعنية 

لنا  يتيح  مركز  باإن�شاء  فخورون 

الإدارة  الوطنية  الهيئة  مع  العمل 

ال��ط��وارئ واالأزم����ات وال��ك��وارث 

جاهزية  لنعزز  المعنية  والجهات 

االإمارة في اال�شتجابة لجميع اأنواع 

االأزمات«.

 ي��ح��ت��وي ال��م��رك��زع��ل��ى ق��اع��ة 

وق�شم  عمليات  ومركز  اجتماعات 

باأحدث  تجهيزه  تم  للتخطيط، 

وتوفر  الحديثة.  االت�شال  تقنيات 

تقنية عقد الموؤتمرات عن بعد من 

اإمكانية  الكومبيوتر  اأجهزة  خال 

االخت�شا�ض  اأ�شحاب  التوا�شل مع 

فريق  م��ن  المعلومات  وتلقي 

من  يزيد  مما  الميداني،  العمل 

الم�شترك  العمل  على  ال��ق��درة 

واال�شتجابة ال�شريعة لاأزمات.

ويتيح المركز لهيئة البيئة فر�شة 

قدراتهم  وتعزيز  موظفيها  تدريب 

ل��اأزم��ات  اال�شتجابة  مجال  ف��ي 

اأولوياتها  اإحدى  اأن  علمًا  البيئية، 

وت��دري��ب  اخ��ت��ي��ار   2013 ل�شنة 

التخطيط  الأغرا�ض  الطوارئ  فرق 

لاأزمات المفاجئة.

هيئة البيئة ـ اأبوظبي ع�ضو يف

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

مركز إلدارة عمليات الطوارئ البيئية يف أبوظبي

)اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  ينظم 

باال�شرتاك  العربية  للمدار�ض  بيئية  م�شابقة 

اإن�شاء  مو�شوعها  والتنمية«،  »البيئة  جملة  مع 

�شفحة بيئية على موقع في�شبوك.

هذه امل�شابقة مفتوحة جلميع املدار�ض املتو�شطة 

العربية.  البلدان  جميع  يف  والثانوية 

بيئية  اإن�شاء �شفحة  وت�شتهدف 

في�شبوك،  على  للمدر�شة 

الن�شاطات  لتطبيق  كاأداة 

الواردة  املعلومات  وا�شتخدام 

يف دليل »البيئة يف املدر�شة«، الذي اأ�شدره »اأفد« يف 

برناجمه  �شمن  اإلكرتونية،  ون�شخة  ورقية  طبعة 

املتكامل للرتبية البيئية. 

و�شوف توّزع 10 اأجهزة كومبيوتر حممولة هدايا 

للفائزين. 

ميكن مراجعة �شروط امل�شابقة على املوقع اخلا�ض 

 www.afed-ecoschool.org   بالدليل

10 أجهزة كومبيوتر محمولة هدايا للفائزين

مسابقة »أفد« للمدارس العربية
صفحة بيئية

ىلع فيسبوك

تفاصيل
االشتراك

www.afedmag.com
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علي  ياحي )اجلزائر(

حرق  مظاهر  من  ا�ستقاللها  منذ  اجلزائر  تعاين 

فو�سوية  بطرق  منها  والتخل�ص  الطبية  النفايات 

وغري قانونية. وقد عجز امل�سوؤولون عن اإيجاد طريقة ع�سرية 

للتخل�ص الآمن من هذه النفايات، التي تنتج بكميات كبرية 

على  وال�سيدليات،  واملختربات  والعيادات  امل�ست�سفيات  يف 

رغم الإمكانيات املتاحة.

اأعني  عن  وبعيدة  »�سرية«  طوياًل  الظاهرة  هذه  ظلت 

الت�سرت  مت  ما  وكثريًا  احلقوقية.  والهيئات  البيئية  املنظمات 

مر�سية  حالت  ت�سجيل  اىل  مرارًا  اأدت  التي  التجاوزات  على 

ك�سف  اأو  لها  عالجات  اإيجاد  ل�ستع�ساء  الأطباء،  اأقلقت 

والرتبة  الهواء  تلوث  ن�سبة  ارتفاع  اإىل  اأدت  كما  م�سدرها. 

يحوي  منها  ي�سري  غري  جزءًا  اأن  علمًا  خطري،  ب�سكل  واملياه 

اجلزائرية  ال�سلطات  كانت  واإذا  م�سرطنة.  كيميائية  مواد 

يوؤكد  الأمر  واقع  فاإن  الطبية،  النفايات  يف  بتحكمها  تتباهى 

وغريها  واحلقن  كالإبر  احل�سا�سة  فالنفايات  ذلك.  عك�ص 

وتثري  خطري  نحو  على  ترتاكم  واملعاجلة  اجلراحة  لوازم  من 

الناجتة  البقايا  خمزون  ارتفاع  مع  النطاق،  وا�سعة  هواج�ص 

عن الأن�سطة اليومية للموؤ�س�سات ال�ست�سفائية والطبية.

خ�سو�سًا  املدين،  املجتمع  اأ�سوات  موؤخرًا  ارتفعت  وقد 

النفايات الطبية 
يف الجزائر

ي�شيع القاء النفايات الطبية 

يف اأكوام النفايات البلدية

مل�سكلة  حل  اإيجاد  اىل  داعية  و�سعفها،  قلتها  على  البيئية 

النفايات الطبية التي باتت تهدد البيئة و�سحة الن�سان. وهذا 

دفع ال�سلطات، ول �سيما وزارة ال�سحة واإ�سالح امل�ست�سفيات 

خ�سو�سًا  عاجلة،  حلول  لإيجاد  الإ�سراع  اإىل  البيئة،  ووزارة 

التحرك  وبداأ  الأطراف.  خمتلف  بني  التهامات  تبادل  بعد 

عيادة   150 عن  الك�سف  اىل  اأدت  ميدانية  حتقيقات  باإجراء 

خا�سة تتمركز يف العا�سمة اجلزائر وعنابة ووهران، تلجاأ اىل 

كحرقها  �سرعية،  غري  بطرق  الطبية  النفايات  من  التخل�ص 

يف  رميها  اأو  املخ�س�سة  الأماكن  خارج  ع�سوائيًا  واإتالفها 

الطرق وم�ستوعبات النفايات واملكبات العمومية والأودية.

أدوية منتهية الصالحية
وزارة  م�سالح  با�سرتها  التي  امليدانية،  التحقيقات  تو�سلت 

اأن  اإىل  اجلزائريني،  ال�سيادلة  نقابة  واأكدتها  ال�سحة 

يف  �سنويًا  طن  األف   28 من  اأكرث  تبلغ  ال�ست�سفائية  النفايات 

�سناعة  ومراكز  واملختربات  اخلا�سة  والعيادات  امل�ست�سفيات 

املكد�سة  ال�سالحية  املنتهية  الأدوية  كمية  وارتفعت  الأدوية. 

اآلف   10 منها  طن،  األف   25 من  اأكرث  اإىل  ال�سيدليات  لدى 

طن يف العا�سمة. ورفعت هذه امل�سالح تقريرًا اىل امل�سوؤولني 

ال�سموم  تلك  وجهة  باتت  اأن  بعد  الو�سع،  خطورة  من  يحذر 

املعمول  ال�سروط  اأدنى  فيه  حترتم  ل  الذي  الع�سوائي  احلرق 

النفايات  مكبات  اإىل  منها  كبرية  كمية  وتدفق  عامليًا،  بها 

املواطنني  �سحة  على  اأخطار  من  حتمله  ما  بكل  العمومية 

والبيئة.

وترتكز النتقادات على غياب احللول املعتمدة للتخل�ص 

املرخ�سة،  املحارق  نق�ص  ب�سبب  الهائلة،  الكمية  هذه  من 

مناطق  عرب  املنت�سرين  �سيديل  الـ8000  و�سول  وا�ستحالة 

امل�ست�سفيات  يف  املوجودة  القليلة  املحارق  اإىل  البالد 

تحرق عشوائيًا أو تلقى يف املطامر

تنتج املستشفيات والعيادات واملختبرات والصيدليات 

يف الجزائر 28 ألف طن من النفايات الطبية سنويًا، يتم 

التخلص من معظمها بطرق غير مأمونة للصحة والبيئة
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كي�س دم واأقمطة

م�شتعملة ونفايات طبية 

اأخرى غري مفروزة

رفع نفايات من م�شت�شفى 

م�شطفى با�شا يف اجلزائر 

العا�شمة وهو اأكرب 

م�شت�شفى عمومي يف البالد

حتمل  ال�سحة  وزارة  رف�ص  الو�سع  تاأزم  من  وزاد  العمومية. 

م�سوؤولية التخل�ص من الأدوية املنتهية ال�سالحية.

»البيئة  لـ  بلعمربي  م�سعود  ال�سيادلة  نقيب  نائب  واأكد 

والتنمية« اأن العديد من ال�سيادلة وجدوا اأنف�سهم حما�سرين 

النفايات  من  التخل�ص  متنع  التي  البيئة،  حماية  قوانني  بني 

بطرق  اإل  ال�سالحية  املنتهية  الأدوية  بينها  ومن  ال�سيدلنية 

التخل�ص من  التي تتيح لهم  الناجعة  الآليات  خا�سة، وغياب 

هذه الأدوية التي يتزايد حجمها مع مرور ال�سنوات. وقال اإن 

اإيجاد  يف  بالإ�سراع  البيئة  وزارة  مطالبة  يف  م�ستمرة  النقابة 

والنفايات  الأدوية  جمع  اآليات  لتحديد  وتوافقي  دائم  حل 

توقيع  املرتقب  من  اأن  اإىل  م�سريًا  منها،  والتخل�ص  الطبية 

ال�سيدليات  لتمكني  العمومية  امل�ست�سفيات  مع  اتفاقيات 

من حرق اأطنان الأدوية املنتهية ال�سالحية التي بقيت قابعة 

ل�سنوات على الرفوف ويف املخازن.

نفايات مخزَّنة
حول  والبيئة  الإقليم  تهيئة  وزارة  اأعدتها  درا�سة  اأ�سارت 

على  املخزنة  الكميات  اأن  اىل  اأنواعها،  مبختلف  النفايات 

النفايات  من  طن  ماليني   6.1 بلغت  املوؤ�س�سات  م�ستوى 

اخلطر  وياأتي  ملعاجلتها.  و�سائل  توافر  عدم  ب�سبب  ال�سلبة، 

وعددها  امل�ست�سفيات،  يف  احلرق  من�ساآت  من  الأكرب 

املواد  اإىل  بالإ�سافة  عاطلة،  من�ساأة   64 من  اأكرث  منها   ،236

املكبات  حاليًا  احلتمي  م�سريها  يبقى  التي  ال�سيدلنية 

هذه  من  طن  األف   28 هناك  اأن  الدرا�سة  واأ�سافت  العمومية. 

 13 منها  �سنويًا،  والعيادات  امل�ست�سفيات  تطرحها  النفايات 

ذات  اأطنان  و803  للعدوى  الناقلة  النفايات  من  طن  األف 

اأخطار كيميائية و�سامة. وهذا ما دفع مديرية البيئة يف ولية 

اجلزائر اىل ال�سغط على وزارة ال�سحة لقتناء اأجهزة لتعقيم 

حماولت  اأي  ومنع  وال�سيدلنية،  الطبية  النفايات  وترميد 

لدخولها املطامر املخ�س�سة للنفايات املنزلية.

العا�سمة  اجلزائر  ولية  يف  البيئة  مديرية  رئي�ص  وك�سف 

خا�ص  خمطط  عن  والتنمية«  »البيئة  لـ  �سليم  دحماين 

ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  جميع  اىل  موجه  بالعا�سمة 

تفرزه  ما  نوعية  درا�سة  اإىل  يهدف  واخلا�سة،  العمومية 

الأجنع  باملعاجلة  لل�سماح  ال�سوائل،  خ�سو�سًا  امل�ست�سفيات، 

م�ستقباًل. واأ�سار اإىل اأن القانون يلزم املوؤ�س�سات ال�ست�سفائية 

داعيًا  والرتميد،  التعقيم  اأجهزة  باقتناء  واخلا�سة  العمومية 

اإىل الإ�سراع يف تنفيذ م�سروع تهيئة كل امل�ست�سفيات باأجهزة 

حرق حديثة ت�سمن ال�سالمة العامة.

واأو�سح كرمي بابا، املدير املركزي املكلف بت�سيري النفايات، 

اجليد  بالرتميد  مرتبط  الطبية  النفايات  مع�سلة  حل  اأن 

وامل�ست�سفيات  ال�سحية  املراكز  اإلزام  مع  الرقابة،  وت�سديد 

وت�سديد  الطبية  النفايات  من  القانوين  بالتخل�ص  والعيادات 

■ العقوبات على املخالفني. 
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�ستيفن م�سنجر  ) دلهي(

يطلب معظم الآباء والأمهات في الهند اأن يرزقهم 

الـله �سبيانًا. لكن �سكان قرية بيبالنتري في ولية 

راجا�ستان الغربية ك�سروا هذه القاعدة. فكلما ولدت طفلة، 

يجتمعون لغر�ص 111 �سجرة مثمرة في م�ساع القرية احتفاًل 

بها. وقد اأر�سى هذا التقليد الفريد زعيم القرية ال�سابق �سيام 

باليوال تخليدًا لذكرى ابنته التي توفيت في �سن مبكرة.

لبنات  ت�سمن  التي  الو�سائل  اإحدى  هو  الأ�سجار  وغر�ص 

القرية م�ستقباًل اأف�سل. فالقرويون يجمعون اأي�سًا  380 دولرًا 

بها.  خا�ص  م�سريف  ح�ساب  يف  ويودعونها  مولودة،  لكل 

وي�ساهم والدا الطفلة مببلغ 180 دولرًا، ويتعهدان برعايتها 

وحماية حقوقها.

يوقعـا  اأن  الطفلـة  والـدي  من  »نطلب  باليـوال:  يقول 

ال�سن  قبل  تزويجها  عدم  فيها  يتعهدان  خطية  اإفـادة 

التي  بالأ�سجار  والعتناء  املدر�سة،  اىل  واإر�سالها  القانونية، 

غر�ست با�سمها«.

ي�سكنها  التي  بيبالنرتي  يف  �سنويًا  طفلة   60 نحو  وتولد 

نحو 8000 ن�سمة. وقد غر�ص القرويون خالل ال�سنوات ال�ست 

111 شجرة لكل طفلة
ن�شاء يف قرية بيبالنرتي ي�شعن �شريطًا على جذع �شجرة

يف عيد »ربطة احلماية« ال�شنوي اخلا�س بالأ�شجار

ولأرزاقهم،  لبناتهم  �سجرة،  مليون  ربع  من  اأكرث  املا�سية 

ومنها اأ�سجار الزدرخت وال�سي�سام واملنغا والأمال و�سواها.

وهم  الأ�سجار،  لزرع  بحبهم  اأ�ساًل  معروفون  القرية  واأهل 

بعيد  �سنويًا  يحتفلون  كما  وفاة.  كل  عند  �سجرة   11 يزرعون 

»ربطة احلماية« فيعقدون �سريطًا حول الأ�سجار القريبة من 

بيوتهم وحقولهم باعتبارها »مثل اإخوتنا« كما يقولون.

وتخ�سري  الأ�سجار  بغر�ص  القرية  �سكان  يكتف  مل 

امل�ساعات. فلمنع النمال البي�ساء من الفتك بالأ�سجار، غر�سوا 

حولها اأكرث من مليون ون�سف مليون نبتة �سّبار منفرة لهذه 

النمال. وباتت الأ�سجار وال�سبار م�سدر رزق لهم.

ثمار  ت�سنيع  اإمكانية  الوقت  مع  »اأدركنا  باليوال:  قال 

منهم  وطلبنا  اخلرباء  بع�ص  فا�ستدعينا  وت�سويقها.  ال�سبار 

مثل  ال�سبار،  منتجات  ي�سنعن  الآن  وهن  ن�سائنا.  تدريب 

الع�سري واجلل واملخلل و�سواها«.

يف  املوا�سي  ورعي  الأ�سجار  قطع  القرية  جمل�ص  ومنع 

امل�ساعات املفتوحة. ويوؤكد الأهايل اأن �سجل قريتهم نظيف، 

الت�سع  ال�سنوات  خالل  ال�سرطة  لدى  دعوى  اأي  ت�سجل  مل  اإذ 

املا�سية. اأما الغابة املزروعة، التي حتمل ذكريات ولدة بنات 

■ القرية، فت�سفي �سعاع اأمل على م�ستقبلهن. 

يغرس القرويون 
111 شجرة لكل 

وليدة احتفاء بها 
وكسرًا لتقليد 

يفضل املواليد 
الذكور

قرية هندية تحب البنات
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كتاب الطبيعةكتاب الطبيعة

مدائن صالح
أول موقع سعودي للتراث العاملي
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بيوت وقبور ومعابد منحوتة يف الصخر 
وآبار وقنوات عتيقة تشهد 
ىلع املقدرة العلمية لحضارة األنباط
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كتاب الطبيعةكتاب الطبيعة

راغدة حداد

ال اأكل وال �صرب وال نوم يف مدائن �صالح. فهذا 

املوقع اخلالب يف غرب اململكة العربية ال�صعودية، 

املنحوت يف االأجراف وال�صخور، كان موطن »قوم ثمود«، 

الذين جاء يف القراآن اأنهم لبوا دعوة النبي �صالح، ثم ارتّدوا 

عن دينهم وعقروا الناقة التي اأر�صلها الـله لهم اآية، فاأهلكهم.

تبعد مدائن �صالح، اأو »مدينة احلجر«، 320 كيلومرتًا 

�صمال املدينة املنورة. وهي تقع على طريق التجارة القدمي 

بني �صبه اجلزيرة العربية وبالد ال�صام. وتعترب اأكرب 

م�صتوطنة جنوبية ململكة االأنباط بعد عا�صمتهم البرتاء يف 

االأردن، وتف�صلها عنها م�صافة 500 كيلومرت.

يف العام 2008 اختارتها اليون�صكو موقعًا للرتاث العاملي، 

وهو االأول يف ال�صعودية. وقد انتهت الهيئة العامة لل�صياحة 

واالآثار موؤخرًا من تنفيذ م�صروع تاأهيل املوقع وتهيئته 

وفق معايري اليون�صكو، واأعلنت اأن مدائن �صالح مفتوحة 

ال�صتقبال ال�صياح واملواطنني.

يعتقد علماء االآثار اأن الثموديني �صكنوا مدائن �صالح يف 

االألفية الثالثة قبل امليالد. ومن بعدهم �صكنها اللحيانيون 

يف القرن التا�صع قبل امليالد. ويف القرن الثاين قبل امليالد 

احتلها االأنباط واأ�صقطوا دولة بني حليان واتخذوا من 

بيوت احلجر معابد ومقابر. وحتتوي مدائن �صالح على 

كمية هائلة من النقو�ش ور�صوم الكهوف. وتعترب مقابرها 

ال�صخمة واآبارها املائية �صواهد على االإجنازات املعمارية 

لالأنباط وخرباتهم الهيدرولوجية.

واالأنباط اأ�صاًل قبائل بدوية، تفوقوا يف التجارة فهيمنوا 

على طرق البخور والتوابل، وانهارت ح�صارتهم اأمام 

الرومان عام 106 بعد امليالد. ويعزى جناحهم ب�صكل كبري 

اإىل وجـود بع�ش اأف�صـل مهند�صي العامل القدمي عندهم. 

فقد ا�صتطاعوا تذليل م�صادر املياه يف املنطقة من خالل 

�صبكة من اخلنادق والقنوات واالآبار ما زال بع�صها ي�صتخدم 

اإىل اليوم.

عبقرية األنباط
تظهر اأطالل مدائن �صالح االأعمال الهند�صية الرائعة التي 

ا�صتهر بها االأنباط. فهناك نحو 130 قربًا �صخمًا منحوتة 

جبل �إثلب

قبور متجاورة

في ق�صر �لبنت
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يف �صخور واقفة منفردة و�صط عامل متموج من الرمال، 

وجزر من احلجر الرملي تاآكلت ومتوجت لت�صبح منحوتات 

طبيعية رائعة. واإذا و�صلَت اإىل هذه املدينة االأثرية بعد 

الظهر، ف�صوف تب�صر اله�صاب الذهبية، وخلفها من بعيد 

حرة عوير�ش باأر�صها الربكانية. وهذا اأحد اأروع امل�صاهد 

يف �صبه اجلزيرة العربية.

اأول القبور هو »ق�صر ال�صانع«، الذي يظهر العنا�صر 

الرئي�صية للطراز النبطي للقبور: الواجهة العظيمة، 

وال�صكالن املكونان من خم�ش درجات، والنقو�ش يف اأعلى 

الباب. وداخل القرب فتحات كانت تو�صع فيها اجلثث. ويف 

»اخلرميات« ع�صرون �صريحًا من اأف�صل القبور املحفوظة 

يف مدائن �صالـح، وبيوت مبنية من اللنب، وبئـر نبطيـة، 

ورمـوز يبدو اأنها تربط اأجيااًل من الر�صوم امل�صتعارة من 

االأحبا�ش وامل�صريني تظهر اأ�صكااًل كالورود واالأ�صود 

املجنحة بروؤو�ش ب�صرية.

ويقف »جبل اإثلب« اأمام االأفق ال�صمايل ال�صرقي، 

يحيط به ف�صاء وا�صع. وكما يف البرتاء، ففي اجلبل طريق 

�صيقة بني �صخرين �صاهقني ت�صمى ال�صيق. وُنحتت 

داخل ال�صخر ُحْجرة كبرية مفتوحة ت�صمى الديوان، 

حماطة بعمودين وم�صاطب حجرية على اجلدران الثالثة 

الداخلية. وهذه احلجرة باردة ب�صكل لطيف، اإذ تهب 

الن�صمات العليلة هناك دومًا، كما اأن واجهتها �صمالية 

فال تدخلها ال�صم�ش. واإذا ت�صلقت جبل اإثلب ف�صوف ترى 

منظرًا خالبًا ملدائن �صالح.

خارج »ق�صر البنت« ر�صمت حيتان داخل مثلث 

لتمثل حار�ش القرب، وهذا مثال للتاأثري اليوناين على الفن 

النبطي. وقد توقف اإكمال بناء هذا القرب فجاأًة، مما ي�صري 

اإىل تقنيات البناء الذي كان من االأعلى اىل االأ�صفل.

ويعّد »الق�صر الفريد« اأ�صهر املقابر النبطية يف مدائن 

�صالح، ومن اأجمل املقابر النبطية عمومًا. وقد �صمي هكذا 

النفراده بكتلة �صخرية م�صتقلة، والختالف واجهته 

الكبرية عن املقابر االأخرى. وهو غري مكتمل النحت يف 

اأ�صفل الثلث االأخري. 

ويف املوقع متحفان، اأحدهما ل�صكة حديد احلجاز 

ال�صهرية التي بناها العثمانيون يف اأوائل القرن الع�صرين 

بني دم�صق واملدينة مرورًا مبدائن �صالح، واالآخر فتح 

اأبوابه للزائرين موؤخرًا ويتتبع رحلة احلجيج اىل مكة 

املكرمة.

بلغ عدد زائري مدائن �صالح  نحو 40 األفًا عام  2011، 

معظمهم �صعوديون ومقيمون اأجانب. وت�صاعف العدد 

حجر�ت و»نو�وي�س«

جد�رية في �لد�خل
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عام 2012، مع تخفيف احلكومة القيود املفرو�صة على 

الدخول. 

وحتتاج زيارة املوقع اىل موافقة م�صبقة، اأ�صبح 

احل�صول عليها اأ�صهل من بلدة العال املجاورة اأو من 

الريا�ش. وت�صهد الفرتة بني كانون االأول )دي�صمرب( 

واآذار )مار�ش( اأكرب عدد من الزائرين، النخفا�ش درجات 

احلرارة يف ال�صحراء حيث ي�صتد احلر بقية اأ�صهر ال�صنة.

وُيجري فريق من علماء االآثار ال�صعوديني والفرن�صيني 

حفريات يف املوقع بهدف اكت�صاف مزيد من اآثاره واحلفاظ 

■ على تاريخه املغرق يف القدم. 

�لق�صر �لفريد

»�ل�صيق« �صق عظيم

 بين �صخرين �صاهقين، 

يف�صل جبل �إثلب �إلى 

ق�صمين. ويبدو جزء من 

»�لديو�ن« �إلى �ليمين

نقو�س على �ل�صخر �لرملي

كتاب الطبيعة
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كتاب الطبيعة

سنجاب يبحث 
عن جوز

مارك فوكس

»هذه �ل�صورة هي من م�صروع 

جامعي حول �صلوك �ل�صناجيب. 

نثرُت �لجوز في �لمنطقة 

كطعوم، و�نتظرت مجيء 

�ل�صناجيب. وعندما �عتادت على 

�لو�صع وعرفت �أماكن �لجوز، 

بُت عليها مهمة �لح�صول  �صعَّ

عليه. فكانت تنب�س �لأور�ق 

للعثور على �لجوز، في حركة 

تحاكي �صلوكها �لطبيعي 

عندما تدفن �لجوز تحت �أور�ق 

�لغابة لأيام �ل�صتاء«

أجمل صور 
الحيوانات 
البرية يف 

بريطانيا

تسيئوا 
فهمها!

ال
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كتاب الطبيعة

قفزة جرذ 
روي ريمير

 )الجائزة األولى(

»�أ�صرُت هذ� �لجرذ في فخ ل يوؤذي 

�لحيو�نات �لتي تعلق فيه. فاأودعته 

قف�صًا في �لخارج �صنعته بنف�صي، 

بطول مترين وعر�س متر، له و�جهة 

خ�صبية فيها ثقب للكامير�. و�صعت 

في �لقف�س علبتين معدنيتين، فر�ح 

�لجرذ يقفز من و�حدة �لى �لأخرى. 

وهذه �إحدى �ل�صور �لتي �لتقطتها 

با�صتعمال �لفال�س«
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قفزة جرذ، ثعلب يلعق زجاج نافذة، فقمتان تلعبان 

وتضحكان يف البحر... صور حية فازت يف مسابقة »جمعية 

الثدييات البريطانية« للتصوير الفوتوغرايف لسنة 2013.

طُلب من املشاركين هذه السنة تقديم صور استثنائية 

تساهم يف تصحيح اعتقادات خاطئة حيال حيوانات »يساء 

فهمها« فيكرهها الناس باعتبارها مؤذية ىلع الدوام.

هنا مجموعة من الصور الفائزة
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فقمتان الهيتان
توم ماكدونيل

»كاأنما �إحدى هاتين �لفقمتين 

ت�صحك على �لأخرى، فتهّم هذه 

ب�صفعها لأنها ل تريد �أن ي�صخر 

منها �أحد«
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فأر الغاب 
وتوت العليق 

غاري كوكس 

»لحظت �أن عددً� من فئر�ن 

�لغابات تاأتي لتاأكل �لحبوب 

�ل�صاقطة عن »مائدة �لطيور« 

في حديقتي. ف�صنعت مائدة 

�أخرى على م�صتوى �صطح 

�لأر�س للقو�ر�س �ل�صغيرة. 

ورحت �أرفعها تدريجيًا عن 

�لأر�س يومًا بعد يوم، بحيث 

ت�صعد �لفئر�ن على مرتقى 

و�صعته لها خ�صي�صًا. وعندما 

�عتادت ذلك، ��صتبدلُت 

�لمرتقى بق�صيب عّليق �أخذت 

تت�صلقه ب�صهولة. كانت 

تلتقط ثمار �لتوت �لتي �أ�صعها 

لها، وترك�س نازلة على 

�لق�صيب وهي تحملها. وكان 

�أف�صل وقت لت�صويرها في 

�ل�صباح �لباكر، با�صتعمال 

عدة �أ�صو�ء وم�صية لتجميد 

حركتها«
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ثعلب يلعق الزجاج 
جولي ميلن

»�أنا محظوظة، ففي حديقتي وكر للثعالب. ومنذ بد�أت �لجر�ء تخرج منه و�أنا 

�أر�قب حركاتها �لغريبة و�أ�صورها يومًا بعد يوم. هي لي�صت د�جنة، ولكن ن�صاأ 

ر�بط قوي من �لثقة بيني وبين �صغيرتين ف�صوليتين. وهما تتفاعالن معي ومع 

حيو�ناتي �لمدللة �لكثيرة، لكنهما تخ�صيان �لغرباء. وقد وجدتا �صريكين 

ذكرين موؤخرً�، لكنهما تاأتيان لزيارتنا د�ئمًا«.
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Photos:
Britain’s Mammal Society 

Photography Competition 2013

كتاب الطبيعة
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قرى السرطان ترعب الصين
ازدادت االصابات السرطانية 

يف الصين بنسبة  ٪80  
خالل 30 سنة بسبب 

تلوث الهواء 
واملياه والتربة 

بمواد كيميائية 
خطرة، خصوصًا 

من املواقع 
الصناعية

6 صينيين يصابون بالسرطان كل دقيقة

عماد فرحات 

قرى  بوجود  ال�صينية  البيئة  وزارة  اعترفت  اأخيرًا 

عن  اأخبار  �صيوع  من  �صنوات  بعد  �صرطانية، 

اإ�صابات  في  ارتفاعًا  ت�صهد  ملوثة  مناطق 

عبارة  ا�صتعمال  اأن  والوقع  ال�صرطان. 

ر�صمي  تقرير  في  �صرطانية«  »قرى 

ال�صلطات  تواجه  فيما  �صابقة،  ي�صكل 

النفايات  ب�صبب  عارمًا  ا�صتياء 

الدخاني  وال�صباب  ال�صناعية 

و�صحية  بيئية  ومخاطر  المقلق 

التنمية  من  �صنوات  اأعقبت  اأخرى 

ال�صريعة.

 2013 )فبراير(  �صباط  في 

جاء  خم�صية  خطة  الحكومة  اأعلنت 

فيها اأن »مواد كيميائية �صامة �صارة 

ا�صتدعت حاالت طوارئ كثيرة تتعلق 

االأماكن  اأن بع�ض  بالمياه والهواء، حتى 

باتت بمثابة قرى �صرطانية«.

الظاهرة،  �صرح  في  االإعالن  يتو�صع  ولم 

اأهميتها  برزت  وقد  تقني.  تعريف  لها  لي�ض  التي 

ن�صر  بعدما  واأجنبية  محلية  اإعالم  و�صائل  في 

 2009 عام  خريطة  فاي  دينغ  ال�صيني  ال�صحافي 

تظهر الع�صرات من هذه القرى ال�صرطانية، واأطلق 

عن  مقلقة  أنباء  »غرينبيس«  منظمة  موقع  على  نشرت   ،2013 مطلع  في 
إصابات سرطانية فظيعة تشهدها قرية زينغلونغ في جنوب الصين. وتناقلت 
وسائل األنباء الصينية الخبر وباتت تدعو المكان »قرية سرطانية«. ويبدو أن المصدر 
الرئيسي للتلوث المسبب للسرطان هو الصناعة الكيميائية في المنطقة، التي 
ألقت أكثر من 5000 طن من النفايات الخطرة  في الطبيعة، وكان لديها 140 

ألف طن أخرى ربما كانت ستلقى المصير ذاته لو لم يتم اكتشافها.
أرسلت منظمة غرينبيس فريقاً الى زينغلونغ لتوثيق المشكلة وتنبيه السكان 
أن  تبين  القرويون،  يشربها  التي  المياه  فحص  وبعد  خطورتها.  إلى  المحليين 
وتبين  به.  المسموح  الحد  على  ضعف   1000 تزيد  فيها   6 ـ  الكروم  مستويات 
أيضاً أن هذه المياه تسربت الى التربة والمياه الجوفية والمحاصيل، وأن القرويين 
ال يعلمون بمخاطرها الحقيقية، وهم ما زالوا يشربون المياه الملوثة ويجولون 

في حقولهم حفاة األقدام. نا�شط يف غرينبي�س ياأخذ عينة مياه ملوثة 

من قرية زينغلونغ

ال يعرفون ماذا يشربون
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ملوثة  الأنهار  �صور  ن�صر  الى  النا�ض  تدعو  االإنترنت  على  حملة 

النحو،  هذا  على  االأمور  ا�صتمرت  »اإذا  قائاًل:  منازلهم،  قرب 

تلوث  م�صكلة  حل  يتم  لم  واإذا  م�صوؤومًا.  قدرًا  نواجه  ف�صوف 

المياه الجوفية ح�صب االأ�صول، فان ذلك لن يقتل النا�ض فقط، 

بل �صين�صحب على كامل نظام الرعاية ال�صحية لما ي�صببه من 

ارتفاع في عدد مر�صى ال�صرطان«.

ال�صرطان  اأن  الخبيثة  االأمرا�ض  في  �صينيون  خبراء  واأكد 

االأول  القاتل  لي�صبح  الدموية  واالأوعية  القلب  اأمرا�ض  تجاوز 

الوفيات  اأن  ال�صحة  وزارة  اإح�صاءات  بينت  فقد  البالد.  في 

بال�صرطان ازدادت بن�صبة 80 في المئة خالل ال�صنوات الثالثين 

لل�صرطان  الوطني  ال�صجل  اأوردها  اأرقام  واأظهرت  الما�صية. 

معداًل مقلقًا اأكبر مما اأوردته منظمة ال�صحة العالمية. ففي كل 

دقيقة يتم ت�صخي�ض اإ�صابة �صتة �صينيين بال�صرطان، اأي نحو 

ثالثة ماليين كل �صنة.

واعترفت وزارة البيئة باأن مواد كيميائية موؤذية تم حظرها 

في البلدان المتقدمة ما زالت تنتج وت�صتهلك في ال�صين، وهي 

»تلحق �صررًا محتماًل طويل االأجل ب�صحة االن�صان وبالبيئة«.

مسرطنات في الماء والهواء
البريطانية  االذاعة  هيئة  مرا�صل  باي�صن�ض،  مارتين  يقول 

ي�صمى  ما  حول  المتداولة  االأنباء  اإن  بيجينغ،  في   )BBC(

 BBC زارت   2007 العام  ففي  ماألوفة.  باتت  �صرطانية«  »قرى 

اأحد  كان  حيث  ال�صين،  جنوب  في  ال�صغيرة  �صانغبا  قرية 

اأ�صباب التلوث وتاأثيراته على القرية. وقد وجد  العلماء يدر�ض 

م�صتويات عالية من المعادن الثقيلة ال�صامة في المياه، واعتبر 

والتنقيب  ال�صرطانية  اال�صابات  بين  مبا�صرة  عالقة  هناك  اأن 

على  الحكومة  تعلق  لم  االآن  وحتى  المنطقة.  في  المعادن  عن 

هذه االدعاءات.

مليون   320 يفتقر  اآ�صيا،  �صرق  غرينبي�ض  منظمة  وبح�صب 

مليونًا   190 وي�صرب  نظيفة،  �صرب  مياه  الى  ال�صين  في  فرد 

مياهًا �صديدة التلوث بمواد كيميائية خطرة.

واأظهر م�صح وطني ل�صالمة البيئة اأجري بين 2005 و2006 

اأنه من اأ�صل 7555 م�صروعًا كيميائيًا وبتروكيميائيًا تم تفقدها، 

وخزانات  والبحيرات  االأنهار  �صفاف  على  م�صروعًا   1354 يقع 

مكتظة  مناطق  اأو  مدن  قرب  م�صروعًا  و2489  الجوفية،  المياه 

و280  رئي�صية،  اأنهار  م�صبات  عند  م�صروعًا  و535  بال�صكان، 

م�صروعًا على االمتدادات العليا لمناطق محمية تحوي م�صادر 

مياه �صرب.

كبرى  م�صكلة  الهواء  تلوث  ي�صكل  المياه،  تلوث  اإلى  ا�صافة 

األف   560 نحو  ت�صجيل  اإلى  طبيون  خبراء  وي�صير  ال�صين.  في 

ازدياد  على  وهي  �صنة،  كل  الرئة  ب�صرطان  جديدة  اإ�صابة 

المدخنين.  عدد  وارتفاع  الهواء  تلوث  رئي�صيين:  ل�صببين 

وي�صكل حرق الفحم ال�صبب الرئي�صي لتلوث الهواء في ال�صين، 

خ�صو�صًا ا�صتعماله في توليد الكهرباء. وهو ينتج 80 في المئة 

اأرقام  بح�صب  طاقتها،  من  المئة  في  و70  البالد  كهرباء  من 

ن�صرتها منظمة غرينبي�ض �صرق اآ�صيا.

دخاني  �صباب  غطى   2013 )يناير(  الثاني  كانون  في 

�صابقة  م�صتويات  متجاوزًا  اأخرى،  كبرى  ومدنًا  بيجينغ  �صام 

احتجاجًا  ذلك  واأثار  خطرة.  العالمية  ال�صحة  منظمة  اعتبرتها 

ال�صريع  ال�صين  اندفاع  كلفة  حول  حاميًا  وجداًل  �صارخًا  �صعبيًا 

في م�صمار التنمية االقت�صادية باأي ثمن.
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�ل�صورة �إىل �ليمني: 

�شاحة عامة يف

العا�شمة ال�شينية بيجينغ، 

وقد  حجب تلوث الهواء

معامل املكان

واعتبر ما يون، وهو نا�صط بيئي بارز، اأن اعتراف الحكومة 

االتجاه  في  كبرى  خطوة  ال�صرطاني  التلوث  م�صكلة  بوجود 

ال�صحيح لحلها، م�صيفًا: »في ال�صابق كان هناك دائمًا ميل الى 

اأو حتى طم�صها. واإذا ا�صتمر  التقليل من اأهمية هذه الم�صاكل 

والمياه  الهواء  تلوث  م�صاكل  جميع  اأمد  يطول  ف�صوف  ذلك، 

والتربة واأثرها على ال�صحة«.

الجديد،  الحكومي  التقرير  على  بيئيون  نا�صطون  اأثنى  وقد 

�صحة  على  خطرًا  ي�صكل  التلوث  باأن  فقط  يعترف  لم  الذي 

وا�صتعمال  اإنتاج  لوقف  خطة  و�صع  بل  البيئة،  وعلى  االن�صان 

■ ع�صرات المواد الكيميائية ال�صامة، كخطوة في اتجاه الحل. 
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فيلدهايم
بطلة الطاقة املتجددة

قرية نائية يف 
الريف األملاني 

حققت االكتفاء 
الطاقوي من 

مصادر متجددة 
وباتت نموذجًا 

للعالم

الجديدة« في فيلدهايم، وهو مركز للمعلومات. وهي قريبة 

من  تقريبًا  كهربائها  كل  تولد  التي  بولندا،  في  الكلفة  من 

االنبعاثات  في  والم�صرف  الملوث  الفحم  تحرق  محطات 

الكربونية، حيث يدفع اأ�صحاب المنازل 14 �صنتًا في المتو�صط 

التي  الت�صيكية،  الجمهورية  في  اأما  �صاعة.  كيلوواط  لكل 

فيدفع  طاقتها،  ثلث  نحو  لتوليد  النووية  الطاقة  على  تعتمد 

المقيمون نحو 15 �صنتًا لكل كيلوواط.

كيف تحقق ذلك؟
م�صروع فيلدهايم هو مجرد جزء �صغير من تغييرات كا�صحة 

والطاقة  الفحم  عن  للتحول  األمانيا  عبر  الطاقة  قطاع  في 

 80 على  �صكانها  عدد  يزيد  التي  األمانيا،  وتهدف  النووية. 

من  طاقتها  من  المئة  في   80 ا�صتمداد  الى  ن�صمة،  مليون 

طاقة  اإنتاج  عززت  وقد   .2050 �صنة  بحلول  متجددة  م�صادر 

فوكو�صيمـا  كارثـة  اأثر  وعلى  ال�صم�صية.  والطاقة  الرياح 

�صتتخلى  اأنها  األمانيا  اأعلنت   ،2011 عام  اليابان  في  النوويـة 

التحول  هذا  لكن   .2022 �صنة  بحلول  النووية  الطاقة  عن 

الطاقوي يعتبر تحديًا مكلفًا الى اأبعد الحدود، اإذ تقدر كلفته 

بنحو 550 بليون يورو )710 باليين دوالر( حتى �صنة 2050.

كري�ستوف �ستايتز )برلين( 

تتقاطر وفود من بلدان العالم لزيارة قرية �صغيرة 

في  الفذة  تجربتها  على  لع  تطَّ كي  األمانيا،  في 

التحول اإلى ا�صتخدام الطاقة المتجددة.

برلين،  جنوب  عن  بال�صيارة  دقيقة   60 فيلدهايم  تبعد 

االأولى  االألمانية  القرية  وهي  �صخ�صًا.   125 نحو  وي�صكنها 

طاقة  خبراء  ويق�صدها  طاقويًا،  المكتفية  والوحيدة 

و�صيا�صيون دوليون.

قال يواكيم يباور، وهو مدر�ض �صابق ير�صد الزائرين عبر 

ويريدون  كرواد،  اإلينا  »ينظرون  النائية:  ال�صغيرة  القرية 

ال  هنا  نجاحنا.  ا�صتن�صاخ  با�صتطاعتهم  كان  اإذا  ما  معرفة 

يحرق اأي فحم اأو غاز. القرية نظيفة تمامًا«.

ت�صتمد فيلدهايم الطاقة من 43 توربينة هوائية، ومحطة 

الغاز  الإنتاج  ومحطة  الخ�صب،  ن�صارة  بحرق  تعمل  تدفئة 

الحيوي )بيوغاز( من ف�صالت الموا�صي ومخلفات الذرة.

كيلوواط  لكل  يورو�صنت   16 المحلية  الطاقة  كلفة  تبلغ 

�صاعة، اأي نحو ن�صف ما يدفعه االألمان في المتو�صط، والذي 

الطاقات  »منتدى  بح�صب  يورو�صنت،  و30   27 بين  يتراوح 
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يواكيم يباور

مر�شد الزوار

يف القرية

طاقة من ال�شم�س والرياح

الدراجات و�شيلة التنقل 

الرئي�شية يف فيلدهامي

االألمان  الم�صتهلكون  دفع  وحدها،  الما�صية  ال�صنة  خالل 

مالي  دعم  ذلك  في  بما   الطاقة،  على  اإ�صافية  يورو  بليون   17

لتوليد الطاقة المتجددة. وتعك�ض فواتير الطاقة المنخف�صة 

في فيلدهايم االإعانات المالية وم�صاعدات اأخرى.

في  المنازل  اأ�صحاب  جميع  على  تعّين  البداية،  في 

لو�صل  كر�صوم  يـورو   3000 دفع  على  الموافقة  فيلدهايم 

بال�صبكة  الو�صالت  وقطع  الجديدة،  والغاز  الكهرباء  خطوط 

ت  تلقَّ ثم  االألمانية.   E.ON ل�صركة  التابعة  االإقليمية 

والحكومة  االأوروبي  االتحاد  من  دعمًا  يورو  األف   850 القرية 

التي  الجديدة  االأنابيب  خطوط  كلفة  تغطية  في  لم�صاعدتها 

بلغت 2.2 مليون يورو.

على  كويل«  »اإنرجي  المحلية  الكهرباء  �صركة  ووافقت 

اأن  على  فيلدهايم،  في  الرياح  توربينات  معظم  تركيب 

و�صاهمت  ال�صوق.  في  تولدها  التي  الفائ�صة  الكهرباء  تبيع 

على  بالموافقة  الم�صروع،  في  المحلية  الزراعية  التعاونية 

الالزمة  الذرة  لزراعة  االأر�ض  من  هكتارًا   350 نحو  ا�صتعمال 

لمحطة اإنتاج الغاز الحيوي.

يجعل  ال  قد  الكبير  الدعم  هذا  باأن  الم�صوؤولون  ويقر 

اأو  العالم  حول  كبيرة  مدن  في  يحتذى  نموذجًا  فيلدهايم 

األتماير خالل زيارته  األمانيا. وقال وزير البيئة بيتر  حتى في 

اأنحاء  كل  في  نف�صها  بالطريقة  ذلك  فعل  يمكن  »ال  للقرية: 

من  كثير  في  احتذاوؤه  يمكن  نموذج  اأنه  اأعتقد  لكن  األمانيا. 

المجتمعات الريفية«. ويرى المر�صد ال�صياحي يواكيم يباور 

اإلى تاآزر القرويين. وتقول  اأن جزءًا من نجاح الم�صروع يعود 

بيغي كابيرت )41 عامًا( المقيمة في فيلدهايم: »النا�ض هنا 

يلتّمون بع�صهم على بع�ض«.

الى  ت�صعى  العالم  حول  اأخرى  مجتمعات  ب�صعة  هناك 

م�صدر  مدينة  م�صروع  االأبرز  ومن  الطاقوي.  اال�صتقالل 

كربونيًا  محايدة  مدينة  اأول  لتكون  الم�صممة  اأبوظبي،  في 

كان  الذي  افتتاحها،  لكن  العالم.  في  النفايات  من  وخالية 

مقررًا �صنة 2019، تم تاأخيره حتى �صنة 2025، واأقر م�صوؤولون 

باأنها قد تحتاج الى رفد من م�صادر طاقة خارجية.

يقول ت�صارلز وال، المدير في موؤ�ص�صة »اإنف�صتك« الإدارة 

المئة  في   80 توليد  األمانيا  هدف  اإن  واال�صتثمارات،  االأ�صول 

ممكن   2050 �صنة  بحلول  متجددة  م�صادر  من  طاقتها  من 

تقنيًا، لكنه قد يواجه �صعوبات جدية ب�صبب ارتفاع التكاليف 

في  التقلبات  لتعوي�ض  م�صاندة  توليد  قدرة  الى  والحاجة 

■ اإمدادات الطاقة المتجددة. 
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احتفلت منظمات ومدارس وشركات ومؤسسات يف 192 بلدًا بيوم األرض يف 22 

نيسان )أبريل(، الذي حمل هذه السنة شعار »وجه تغيُّر املناخ«.

وطلبت »شبكة يوم األرض« التي تنظم هذا الحدث السنوي من املشاركين إرسال 

صور لألشخاص والحيوانات واألماكن املتأثرة بتغير املناخ، وصورًا لألشخاص الذين 

يقومون بمبادرات ملكافحة هذه الظاهرة. هنا صور مختارة.

وجه 
تغيُّر 

املناخ

طفل يف دنفر بوالية كولورادو االأمريكية �شارك يف تظاهرة مناخية حاماًل الفتة 

»الوقود االأحفوري لي�س م�شتقبلي«

احتفلت جمعية االأر�س ـ لبنان مبرور خم�س �شنوات على م�شروع 

فرز الورق وتدويره يف املدار�س واملوؤ�ش�شات. واأعلنت اأنها �شاهمت 

باإنقاذ 25.000 �شجرة عرب تدوير 1500 طن من الورق، وتخفيف 

انبعاث 1350 طنًا من ثاين اأوك�شيد الكربون، وتوفري 260.000 

دوالر على الدولة من كلفة جمع النفايات

»الوجه االإن�شاين لتغريرّ املناخ« من �شركة »بلو هورايزون« العاملية لالإدارة ال�شحية
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مت�شلقة يف جبل كوك يف نيوزيلندا، حيث تذوب االأنهار اجلليدية بوترية 

مت�شارعة حمدثة فجوات و�شدوعًا يف اجلليد

مراقب من هيئة البيئة ـ أبوظبي يتحقق من بيانات م�شح التنوع البيولوجي 

يف منطقة �شحاب

حملة ت�شجري ن�شائية يف مدينة بابل يف العراق نظمتها 

جمعية »بنت الرافدين«

مركز للم�شنني يف بلدة اأو�شيننغ بوالية نيويورك، حيث ينظم االأع�شاء 

معر�شًا �شنويًا يف »يوم االأر�س« ويتعرفون على م�شاكل البيئة وطرق حلها

تتعلم الن�شاء يف كينيا �شنع مواقد حملية توفر 

احلطب فتطلق انبعاثات �شارة اأقل

�شيدة يف القاهرة اأن�شاأت 

حديقة على �شرفتها

تظاهرة �شبابية يف بروكسل ملواجهة تاأثريات تغريرّ املناخ

على �شواحل بلجيكا

حقل �شم�شي جتاري الإنتاج الكهرباء يف جزيرة برمودا يف املحيط االأطل�شي تالميذ يف كرواتيا �شاركوا يف حملة الإعادة تدوير النفايات
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جينوم الصقور
أحرزت مبادرة هيئة البيئة ـ أبوظبي بشأن وضع الخريطة  

الوراثية لصقور الحر والشاهين تقدمًا علميًا هامًا يدعم 

الجهود الرامية للحفاظ ىلع هذه الجوارح
�شقر حررّ مت اإطالقه يف موئله الطبيعي

يف  براري قرغيز�شتان �شمن برنامج

 ال�شيخ زايد الإطالق ال�شقور 

تعاون إماراتي بريطاني صيني
يحقق كشفًا يف علم الوراثة
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�شقر ال�شاهني 

اأبوظبي ـ »البيئة والتنمية«

الربيطانيني  العلماء  من  جمموعة  ك�صفت 

وال�صينيني ال�صهر املا�صي تو�صلها اىل »الت�صل�صل 

بداأ  م�صروع  يف  وال�صاهني،  احلر  ل�صقور  الكامل«  اجليني 

تنفيذه مطلع 2011 مببادرة من هيئة البيئة ـ اأبوظبي. ويعد 

هذان النوعان من اأوائل الطيور اجلارحة التي تن�صر معلومات 

حول ت�صل�صلها اجليني.

العربية،  والثقافة  الرتاث  من  هامًا  جزءًا  ال�صقور  وتعترب 

ت�صنيفهما  مت  اللذين  وال�صاهني  احلر  ال�صقر  خ�صو�صًا 

ي�صدرها  التي  املهددة  لالأنواع  احلمراء«  »القائمة  �صمن 

االحتاد الدويل حلماية الطبيعة. وهما من ال�صقور الرئي�صية 

بتقدير  ويحظيان  بال�صقور،  ال�صيد  ريا�صة  يف  امل�صتخدمة 

كبري بني ال�صّقارين يف املنطقة.

بدرا�صة  النووي  احلم�ض  خريطة  ر�صم  م�صروع  بداأ 

الذي  لل�صقور،  اأبوظبي  م�صت�صفى  يف  ال�صقور  على  اأجريت 

نوعه  من  االأكرب  اليوم  ويعد   1999 عام  البيئة  هيئة  اأ�ص�صته 

بجمع  البيطريني  االأطباء  من  جمموعة  وقامت  العامل.  يف 

جامعة  يف  خمت�ض  خمترب  اإىل  نقلها  مت  الدم،  من  عينات 

كارديف الربيطانية ومعهد بحوث علم الوراثة يف العا�صمة 

النووي  احلم�ض  ا�صتخال�ض  جرى  حيث  بيجينغ،  ال�صينية 

وترتيب ت�صل�صله.

ال�صاهني  اأن  اإىل  العلماء  تو�صل  اجلينات،  حتليل  وعرب 

واحلر ينحدران من الف�صيلة ذاتها التي عا�صت قبل اأكرث من 

وباملقارنة  جينة.   16200 نحو  منهما  كل  ولدى  عام،  مليوين 

اجليني،  ت�صل�صلها  حدد  التي  الطيور  من  اأخرى  اأنواع  مع 

مما  التطور،  �صريع  تغري  على  دلياًل  ال�صقور  جينات  اأظهرت 

كان  حيث  االفرتا�ض،  اإىل  للتحول  قوية  �صغوط  اإىل  ي�صري 

القادرة  اجلارحة  الطيور  من  لت�صبح  ب�صرعة  التكيف  عليها 

على التاأقلم مع بيئتها.

اختار  املتخ�ص�ض،  الوراثي  التكيف  هذا  على  وكمثال 

ال�صقر،  منقار  و�صكل  بحجم  تتحكم  التي  اجلينات  العلماء 

الطبيعية  ال�صغوط  ظل  يف  ب�صرعة  تطورت  اأنها  فتبني 

القوية. واأتاحت اجلينات املت�صل�صلة للعلماء حتديد االأ�صا�ض 

اجليني الذي يجعل هذه ال�صقور فريدة من نوعها.

هيئـة  يف  املنتـدب  الع�صـو  البـواردي،  حممـد  واأكـد 

العلمي  احلقل  هذا  لتطوير  الهيئة  دعم  اأبوظبي،  ـ  البيئـة 

على  للمحافظة  الوراثي  اجلينات  »علم  بـ  املعروف  اجلديد 

جامعة  مع  البحث  برنامج  بتو�صيع  �صتقوم  واأنها  االأنواع«، 

لتطبيـق  بيجينـغ  يف  الوراثة  بحوث  ومعهـد  كارديف 

على  املحافظة  جهود  يف  اكت�صابها  مت  التي  اجلديدة  املعارف 

اجلينية  املعلومات  دمج  خالل  »من  واأ�صاف:  ال�صقور. 

اال�صطناعية،  االأقمار  عرب  ال�صاهني  هجرة  تتبع  وبيانات 

ميكننا احل�صول على معلومات حيوية تدعم برنامج ال�صيخ 

زايد الإطالق ال�صقور، عرب حتديد مكان ن�صاأة كل �صقر ليتم 

اإطالقه يف املكان ال�صحيح ويف الوقت املنا�صب، ملنحها فر�صة 

اأكرب للبقاء«.

برنامج  بداية  منذ  الربية  اإىل  �صقرًا   1363 اإطالق  مت  وقد 

هيئة  ح�صول  يف  الربنامج  و�صاهم   .1995 عام  زايد  ال�صيخ 

ال�صاهني  �صقور  قدرة  حول  مف�صلة  معلومات  على  البيئة 

واحلر على حفظ اأمناط هجرتها الطبيعية بعد تدريبها على 

امل�صتخدمة  الطيور  تكييف  اإعادة  اأمناط  فهم  ويف  ال�صقارة، 

يف ال�صقارة بعد اإعادة اإطالقها، ما ي�صمن ن�صبة جناح اأعلى 

■ حلياتها الالحقة يف موائلها الطبيعية. 
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عزة عبدالمجيد )عمان(

تتحدث  حين  المرء  يتملك  باالإعجاب  �صريع  �صعور 

الميل  ذلك  عن  وحما�صة  بحرارة  المومني  ن�صيبة 

ال�صديد الذي ن�صاأ في اأعماقها مبكرًا الإحداث تغيير في مجريات 

اأن  الحياة حولها. وهي ال تتوانى عن القول ب�صراحة: »اأردت 

اأخرج من قوقعة الفقر واأعمل �صيئًا م�صتمرًا ومفيدًا«.

ال�صابة  هذه  اأن  االأولــى  للوهلة  الذهن  اإلى  يتبادر  ال  قد 

العجلونية الناحلة ابنة الثمانية والع�صرين عـامًا، التي تتمتع 

بجمال هادئ تعززه ثقة كبيرة بالنف�ض، تحمل ذلك االندفاع 

محافظ.  مجتمع  في  العمـل  تحديات  مواجهة  على  والقدرة 

فقيـرة،  الأ�صرة  ولدًا  ع�صر  اأربعة  من  واحدة  تكن  واإن  لكنها، 

واإذ  تقول.  كما  مختلفة  ب�صورة  التفكير  على  قدرة  امتلكت 

مع  بالغنم  اأ�صرح  »كنت  تقول:  االأولى  حياتها  �صنوات  تتذكر 

والدي«، وتبت�صم م�صيفـة اأن تلك كانت فتـرة �صفاء ذهني.

زرع نباتات برية
طبية  نباتات  بزراعتها  االأر�ض،  من  دونمات  عدة  اإحياء  كان 

طبيعة  من  ي�صتمد  ــي  زراع ن�صاط  لبعث  كافيًا  وعطرية، 

الجميلة،  وعجلون  الم�صتدام.  النمو  على  قدرة  المنطقة 

مشروع الياسمين
راعية األغنام صانعة تغيير يف ريف األردن

ن�شيبة املومني يف اأر�س مهملة

لتها مزرعة ع�شوية، وخلفها خيمة  حوَّ

بال�شتيكية للنباتات الطبية والعطرية

سيدة شابة يف عجلون بعثت فيها أجواء املراعي روح التحدي واإلبداع فأنشأت 
عمالً يستمد نموه من خصب األرض ومن املشاركة التي تعتبرها طريق التغيير
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العا�صمة  غــرب  �صمال  تقع  تو�صف،  كما 

الخالبة  بطبيعتها  وتتميز  عّمان،  االأردنية 

وبمخزون من غابات ال�صنديان والبطم تمتد 

اإنتاجها  تنوع  عززت  متنوعة  ت�صاري�ض  عبر 

الزراعي في ظل ظروف جوية معتدلة.

الكفاح  جمعية  المومني  ن�صيبة  اأن�صاأت 

التا�صعة  في  وكانت   ،2004 عام  التعاونية 

ع�صرة من العمر. واتجهت لزراعة االأع�صاب 

الطبية والعطرية في ما اأطلق عليه »م�صروع 

رئي�صيًا  محورًا  ي�صكل  الــذي  اليا�صمين« 

الفتيات  تلقت  وقد  الجمعية.  اأن�صطة  في 

من  تدريبًا  الجمعية  في  االأع�صاء  والن�صاء 

باالإ�صافة  )اإرادة(  االإنتاجية  تعزيز  برنامج 

وكان  الزراعة.  وزارة  توفرها  معلومات  اإلى 

هذا  اإحياء  االأولى  بالدرجة  الم�صروع  هدف 

ا�صمحالله،  لمواجهة  الــزراعــي  الن�صاط 

االأع�صاب  من  اأنــواع  انقرا�ض  مع  خ�صو�صًا 

وتذكر  المنطقة.  جبال  في  تنمو  كانت  التي 

كانت  التجارية  المخازن  بع�ض  اأن  المومني 

النوعية،  �صيئة  م�صتوردة  اأع�صابًا  تبيع 

وربما  عجلون.  جبال  في  توافرها  رغم  على 

بطريقة  النباتات  هذه  زراعة  اإعادة  اإلى  دفعها  ما  ذلك  كان 

ومنها  المتوارثة،  التقليدية  المعرفة  على  واعتمادًا  �صليمة 

والملي�صة  وال�صيح  والح�صلبان  والبابونج  والميرمية  الزعتر 

والخزامى والمردقو�ض.

بم�صاحة  اأر�ض  قطعة  با�صتئجار   2007 عام  البداية  كانت 

الطبية  االأع�صاب  لزراعة  عجلون  بلدة  في  دونمات  �صتة 

من  منحة  على  الجمعية  ح�صلت   2008 وفي  والعطرية. 

زراعية  خيم  اأربع  �صملت  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة 

عام  االإنتاج  بيع  وبـداأ  بالتنقيط.  ري  ونظـام  بال�صتيكية 

.2009

ع�صرة  الجمعية  الزراعة  وزارة  منحت  الحقة،  فترة  وفي 

ع�صرة  على   2012 عام  ح�صولها  ذلك  وتبع  لزراعتها.  دونمات 

دونمات اأخرى �صمن م�صروع الت�صجير الوطني، تمت زراعتها 

ب�صتول اأ�صجار حرجية من �صرو وبلوط وبطم ولزاب وغار.

عملت  والعطرية،  الطبية  االأع�صاب  زراعة  ن�صر  وبهدف 

محافظة  اأنحاء  في  اإنتاجي  تجمع  ت�صكيل  على  الجمعية 

واإعطاء  م�صتغلة  غير  اأرا�ــض  عن  بالبحث  قــام  عجلون، 

وهي  الزراعة.  على  لت�صجيعهم  مجانية  �صتواًل  اأ�صحابها 

ب�صيط.  بربح  وتبيعها  ال�صوق  باأ�صعار  المنتجات  ت�صتري 

اأي�صًا من خالل مركزها تجفيف المنتجات  وتتولى الجمعية 

وتعبئتها وتغليفها.

زراعة عضوية وإشراك النساء
تقول المومني اإنها ا�صتطاعت دعم البنية التحتية للم�صروع 

الثاني  عبدالـله  الملك  جائزة  على   2011 عام  ح�صولها  بعد 

وجاء  الزراعي.  م�صروعها  عن  ال�صبابي  واالإبــداع  لالإنجاز 

الزراعة  باإدخال  الجمعية  في  العمل  بــداأ  وقت  في  الفوز 

الموؤ�ص�صة  من  اعتماد  �صهادة  على  الح�صول  بعد  الع�صوية 

الم�صاركين،  ولت�صجيع   . )IMO( المخت�صة  ال�صوي�صرية 

والمبيدات  والبذور  والماء  التدريب  الجمعية  لهم  وفرت 

فواكه  اإنتـاج  وبداأ  االأر�ض.  تجهيز  اإلى  باالإ�صافة  والمعدات، 

وخ�صر وبقول وزيوت تجد االآن طريقها اإلى االأ�صواق.

هناك االآن ثالثون قطعة اأر�ض خ�ص�صت للزراعة الع�صوية، 

بما فيها زراعة االأع�صاب الطبية والعطرية، في عدد من قرى 

عدد  جانب  اإلى  الجمعية،  اأع�صاء  من  ن�صاء  تديرها  عجلون، 

اآخر من الدونمات يملكها اأفراد من المجتمع المحلي. وهذا ما 

جعل جمعية الكفاح مركزًا للزراعة الع�صوية.

تواجه  التي  التحديات  عن  كثيرًا  المومني  تتحدث 

المراأة  م�صـاركة  اإلى  كبيرة  باإيجابيــة  ت�صير  لكنها  العمل، 

تاأ�صي�ض  عند  الن�صاء  عدد  كان  كافة.  الزراعية  االأن�صطة  في 

الجمعية 11 �صيدة، ف�صار االآن 58، ي�صاركن اأي�صًا في قطف 

االأع�صاب البرية الذي يجري عـادة في �صهـري اآذار )مار�ض( 

وني�صان )اأبريل(.

االأع�صاب  قطف  يتم  اأن  على  الجمعية  اإدارة  تحر�ض 

باأ�صلوب يحافظ على نموها الم�صتدام، كما تعمل على و�صع 

المومني،  وترى  حمايتها.  اأجل  من  اأماكنها  لتحديد  نظام 

وهي الحائزة اأي�صًا على جائزة »فر�صان التغيير« للعام 2009، 

في  ممار�صتها  على  النا�ض  داأب  عادات  تغيير  من  بد  ال  اأنه 

الجمعية  تعقد  لذلك  »ع�صوائية«.  باأنها  وت�صفها  القطف 

ور�صات تدريبية للتوعية باأهمية هذه االأع�صاب وطرق قطفها 

والحفاظ عليها.

على  ت�صرف  التي  التاريخية  الرب�ض  قلعة  من  بالقرب 

منتجاتها  الكفاح  جمعية  تعر�ض  الخ�صراء،  عجلون  اأر�ض 

في اأحد المتاجر ال�صغيرة واالأنيقة التي يوؤمها الزوار من كل 

مكان. وبينها منتجات غذائية متنوعة لم�صاريع منزلية تتيح 

فر�ض عمل وتدر دخاًل على الم�صاركين فيها.

الجمعية  فخطة  المومني،  ن�صيبة  ــالم  اأح تتوقف  ال 

اإن�صاء  منها  جديدة،  م�صاريع  عن  تتحدث  الم�صتقبلية 

اأ�صمدة  لت�صنيع  وم�صروع  الع�صوية،  المزارع  في  نحل  خاليا 

■ ع�صوية. 

املومني تعر�س

منتجات جمعية

الكفاح التعاونية
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ماتي�س واكرناغل

لكوكبنا،  الطبيعية  الموارد  على  الطلبات  تزداد 

وال  لالأر�ض.  التجديدية  القدرة  تتجاوز  ــداأت  وب

المناخ  تغير  على  االإيكولوجي  التجاوز  هذا  عواقب  تقت�صر 

تهدد  اأي�صًا  هي  بل  ــرى،  اأخ بيئية  وتاأثيرات  المياه  و�صح 

اأ�صعار  ارتفاع  في  وتت�صبب  ال�صناعية  ــدادات  االإم �صال�صل 

ال�صلع وتقلبها نتيجة اختالل التوازن بين الطلب والعر�ض.

بها  نبني  التي  الطريقة  حتدد  واملوازنات  اال�صتثمارات 

اأن  ال�صيئة  اال�صتثمارية  اخليارات  وباإمكان  م�صتقبلنا. 

قائم«  »و�صع  �صيناريو  يف  �صركة  اأو  بلدًا  اأو  مدينة  حتب�ض 

اخليارات  اأما  واقت�صاديًا.  اإيكولوجيًا  باملخاطر  حمفوف 

اأ�صول  بناء  خالل  من  ــار،  االزده اأ�صا�ض  فتبني  ال�صائبة 

وموجودات تك�صب قيمة يف عامل حمدود املوارد.

املدى  على  حياتنا  منط  املبا�صرة  اال�صتثمارات  وتر�صم 

املهارات  اكت�صاب  حيث  تعليمية،  مراحل  فهناك  الطويل. 

اأكرث.  اأو  �صنني  ع�صر  يتطلب  قد  واعتمادها  ال�صحيحة 

االستثمار الناجح
يف عالم 

متناقص املوارد
القرارات التي تأخذها اليوم بشأن السمعة الحسنة 

واإلبداع وتطوير المنتجات في شركتك تحدد مدى 

قدرتك على مواجهة القيود اإليكولوجية في المستقبل
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�صبكة  رئي�ض  واكرناغل  ماتي�ض 

WFN الب�صمة البيئية العاملية

واكتمال دورات االإبداع ـ من الفكرة اىل ال�صوق ـ قد ي�صتغرق 

النقل  نظم  مثل  الثابتة،  االأ�صول  اأما  عقودًا.  اأو  �صنوات 

وحمطات الطاقة وال�صدود وامل�صاكن و�صبكات املياه وامل�صانع 

ت�صتغرق  اأن  فيمكن  احل�صري،  والتو�صع  الثقيلة  واملاكينات 

اأكرث من 50 �صنة.

مهمة  معلومات  البيئية  الب�صمة  تقييمات  تتيح 

ــرارات  ــق ال اتــخــاذ  اأجـــل  مــن  والــ�ــصــركــات  للم�صتثمرين 

القطاعني  يف  امل�صتثمرين  وتزود  ال�صليمة.  اال�صتثمارية 

يجب  التي  املجاالت  اإىل  ا�صرتاتيجية  بنظرة  واخلا�ض  العام 

ي�صجعوها  اأن  يجب  التي  والقطاعات  فيها  ي�صتثمروا  اأن 

واالأ�صواق التي يجب اأن يتخلوا عنها.

االجتاه  ي�صتمر  ال�صريع،  التكنولوجي  التقدم  رغم  وعلى 

املقلق نحو جتاوز اإيكولوجي متزايد. حتى التوقعات املعتدلة 

لوكاالت االأمم املتحدة ترى اأن الب�صرية �صوف ت�صتهلك اأكرث 

 2050 �صنة  بحلول  لالأر�ض  التجديدية  القدرة  �صعفي  من 

)اخلط االأحمر يف الر�صم البياين(. و�صوف يوؤدي بلوغ هذا 

�صال�صل  يف  خطرية  ا�صطرابات  اىل  التجاوز  من  امل�صتوى 

االمدادات وتناف�ض �صديد على املوارد. وذلك هو لّب املو�صوع 

بالن�صبة اىل امل�صتثمرين.

يف  م�صرينا  حتدد  �صوف  اليوم  اال�صتثمارية  القرارات 

العقود املقبلة. وخيارات البنى التحتية حتدد ا�صتهالك املوارد 

ال�صمعة  ب�صاأن  اليوم  تاأخذها  التي  والقرارات  امل�صتقبل.  يف 

م�صنعك  اأو  �صركتك  يف  املنتجات  وتطوير  واالإبداع  احل�صنة 

يف  االإيكولوجية  القيود  مواجهة  على  قدرتك  مدى  حتدد 

امل�صتقبل.

الطلب  اجتــاهــات  البيئية  الب�صمة  ح�صابات  تو�صح 

القدرة  اجتاهات  �صياق  يف  القطاعي،  اأو  الوطني  اأو  العاملي 

التقييمات  هذه  وت�صاعد  الوطنية.  اأو  العاملية  البيولوجية 

حتّول  اأن  ميكن  التي  والقوى  االإمدادات،  خماطر  ك�صف  يف 

االأ�صواق، ومتطلبات التكنولوجيا احلديثة.

املالئمة  املعلومات  ي�صتخدمون  الذين  واال�صرتاتيجيون 

على  قــادريــن  يكونون  �صوف  �صائبة  قـــرارات  اتخاذ  يف 

الواقع  هذا  ظل  يف  والنجاح  الب�صري  االإبداع  من  اال�صتفادة 

■ اجلديد للموارد. 

متى نبني أفخاخًا ألنفسنا ومتى نبني مستقبالً آمنًا؟
قة اليوم �شوف تبقى عقودًا من الزمن. قد ي�شبح بع�شها اأفخاخًا تحب�شنا في اأنماط ا�شتهالكية متطلبة  االأ�شول المادية المحقَّ

للموارد، وقد يتيح بع�شها اأعظم الفر�س اإذ يوفر خدمات حيوية مع طلب �شئيل على الموارد. وي�شاعد هذا التحليل  في 

التمييز بين الخيارات اال�شتثمارية الُم�شِعفة والخيارات البناءة.
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2008 ،)GFN( لم�صدر: �صبكة �لب�صمة �لبيئية �لعالمية�

القدرة البيولوجية لألرض

مساكن، سكك حديد،
سد )50 ـ 150 سنة(

تصميم مبنى تجاري )50 ـ 100 سنة(

إنسان )المعدل الوطني 32 _ 82 سنة(

محطة طاقة تعمل بالفحم )30 ـ 75(

جسر )30 ـ 75 سنة(

طريق سريعة )20 ـ 50 سنة( 

سيناريو متحفظ لألمم المتحدةسيارة )10ـ 20 سنة(

البصمة البيئية للبشرية

محطة طاقة نووية )الواليات المتحدة
وأوروبا: 40 سنة(، نفايات طويلة األجل
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عالم العلوم

غوينيث بالترو
ضد البوتوكس

جوان  املمثلة  واأ�شبه  املجنونة  مثل  اأبدو  »يجعلني 

غوينيث  الأمريكية  املمثلة  ت  عبرّ هكذا  ريفرز«، 

البوتوك�س،  ا�شتخدام  من  موقفها  عن  بالرتو 

تلك  ا�شتعمال  اإىل  ت�شعى  لن  اأنها  على  دة  م�شدرّ

 40( بالرتو  واأ�شافت  جتميلية.  لأه��داف  امل��ادة 

عندما  جتميل  عمليات  اإجراء  يف  ر  تفكرّ اأنها  عامًا( 

على  توافق  لن  لكنها  اخلم�شني،  عمر  اإىل  ت�شل 

ا�شتخدام البوتوك�س فيها.

وقد وجدت درا�شة بريطانية ال�شهر املا�شي اأن حقن 

حول  التجاعيد  لإزالة  ت�شتخدم  التي  البوتوك�س 

لعدم  لالكتئاب،  عر�شة  اأكرث  الن�شاء  جتعل  الفم 

ويعمل  �شحيح.  ب�شكل  البت�شام  على  قدرتهن 

فتنقطع  الوجه  ع�شالت  جتميد  على  »العالج« 

الإ�شارات التي ير�شلها الدماغ عند البت�شام.

�شخمة  حماكمة  فرن�شا  جنوب  مر�شيليا  يف  بداأت 

اأنتجتها  التي  املعيوبة  الثدي  ح�ش�وات  ق�شية  يف 

�شنوات  ع�شر  بعد  الفرن�شية،  بي«  اي  »بي  �شركة 

يف  ام��راأة  األ��ف   300 طاولت  واخل��داع  الغ�س  من 

العامل باأ�شره من بينهن �شحايا حتطمت حياتهن.

ال�شركة،  يف  م�شوؤولني  خم�شة  املحاكمة  ت�شمل 

ب�شيليكون  الثدي  ح�شوات  مبلء  متهمون  وهم 

غري مطابق للمعايري، ما يزيد خماطر متزق هذه 

احل�شوات. 

لكن مل يقم اأي رابط بني هذا ال�شيليكون املغ�شو�س 

لهن  و�شعت  ن�شاء  بها  اأ�شيبت  �شرطان  وحالت 

هذه احل�شوات.

قبل الك�شف عن هذه الف�شيحة يف العام 2010 كان 

م�شنع ال�شركة يف �شان �شور مري ي�شدر 80 يف املئة 

ح�شول  وتبني  بلدًا.   65 من  اأكرث  اىل  انتاجه  من 

والتهابات  حل�شوات  متزق  حالة   4100 من  اأكرث 

من  احل�شوات  و�شحبت  ام��راأة.   2700 نحو  لدى 

م�شنع  ويف  الق�شاء.  اىل  الق�شية  ورفعت  ال�شوق 

�شيليكون  زيت  على  ال�شرطة  عرثت  بي«  اي  »بي 

من نوعية �شناعية ل طبية.

وكان حمتوى هذه احل�شوات يكلف ع�شر مرات اأقل 

من حمتوى »نوزيل«، املادة املعلنة، اأي اأن ال�شركة 

كانت تقت�شد بذلك اأكرث من مليون يورو يف ال�شنة.

عالم مصري ينظف إشعاع فوكوشيما
مفاعل  من  بت  ت�شررّ التي  النووية  الإ�شعاعات  من  اليابان  لتخلي�س  طريقة  اإىل  م�شري  عامل  تو�شل 

بًا اأمواج ت�شونامي جرفت  ف دمارًا وا�شعًا م�شبرّ فوكو�شيما نتيجة زلزال 11 اآذار )مار�س( 2011، الذي خلرّ

الأخ�شر والياب�س يف طريقها.

جامعة  يف  »النانومرتية«  اأ�شتاذ  ابتكر  فقد 

ال�شفتي،  �شريف  الدكتور  اليابانية،  وا�شيدا 

املياه  تنقية  خاللها  من  ميكن  علمية  طريقة 

املواد  تقنية  با�شتخدام  امل�شعة  باملواد  امللوثة 

يعتمد  اأ�شبح  الآن  »العامل  اإنرّ  وقال  النانومرتية. 

ملوثات  من  التخل�س  يف  النانومرتية  املواد  على 

اأدق  تعد  التي  البكتريية  حتى  املختلفة،  املياه 

التقنية  هذه  خالل  من  اأنه  اإىل  لفتًا  امللوثات«، 

ميكن ف�شل امللوثات حتى لو كانت بن�شبة �شئيلة 

جدًا تقل عن األف جزء من املليون. د. �صريف ال�صفتي

)نا�سا(  الأمريكية  الف�ساء  وكالة  تعتزم 

 2020 �سنة  بحلول  �سغري  كويكب  التقاط 

و�سيقدم  القمر.  ح��ول  م��دار  يف  وو�سعه 

بهذا  م�سروعًا  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الرئي�س 

تقدر  ال�سيوخ،  جمل�س  اإىل  اخل�سو�س 

موازنة  �سمن  دولر،  مليون  مبئة  كلفته 

�سنة 2014.

يف  الع�سو  نيل�سون،  بيل  ال�سيناتور  وقال 

»يجمع  ال�سيوخ:  جمل�س  يف  الف�ساء  جلنة 

هذا امل�سروع اأموراً عدة معًا: التقدم باجتاه 

الكويكبات،  يف  املوجودة  امل��وارد  ا�ستغالل 

وحرف الأجرام الف�سائية التي تهدد كوكب 

التقنيات  وتطوير  م�سارها،  عن  الأر���س 

الالزمة لإر�سال مهمة ماأهولة اإىل املريخ«.

ناسا تصطاد كويكبًا

بدء املحاكمة يف فضيحة حشوات الثدي

خريطة أميركية للدماغ البشري
 10 ميتد  علمي  مل�شروع  الأمريكية  الإدارة  تخطط 

�شنني لدر�س الدماغ الب�شري وبناء خريطة �شاملة 

مل�شروع  م�شابه  باأمر  القيام  اىل  �شاعية  لن�شاطه، 

اجلينوم الب�شري يف ما يخ�س علم الوراثة.

ي�شمل  الذي  بامل�شروع  املتفائلون  العلماء  ويرى 

اأنه  »النانو«،  وعلماء  الأع�شاب  علماء  من  فرقًا 

الأمرا�س  لفهم  ال�شرورية  التقنية  لتطوير  طريق 

الدماغية مثل األزهامير وباركن�شون.
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عبور الواليات املتحدة بطائرة شمسية

«سوالر إمبالس»، الطائرة التي
تعمل بالطاقة الشمسية والتي

قامت بأول رحلة لها عبر القارات
يف العام ٢٠١٢ عندما توجهت

من سويسرا إلى املغرب، ستقوم
قريبًا برحلة من الساحل الغربي إلى
الساحل الشرقي للواليات املتحدة.

وستكون لها رحلة حول العالم
                      سنة ٢٠١٥
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الواليات املتحدة 

واأ�شماكًا  وقواقع  فئرانًا  ت�شم  حيوانات«  »حديقة  يحمل  رو�شيًا  ا�شطناعيًا  قمرًا  رو�شي  �شاروخ  و�شع 

بانعدام  تاأثرها  من  التحقق  بهدف  الأر�س،  حول  مدار  يف  ونباتات،  جمهرية  حية  وكائنات  وح�شرات 

الوزن واجلاذبية وتاأثري الرحلة الف�شائية على اجلهاز التنا�شلي واجلينات، وحت�شني �شبل العناية الطبية 

للحفاظ على �شحة الن�شان يف التحليقات الطويلة املدى.

روسيا ترسل حديقة حيوانات الى الفضاء

جديد الصحة

عصير الشمندر يخفض ضغط الدم

اأفادت اأبحاث علمية باأن �شرب كاأ�س من 

ع�شري ال�شمندر قد ي�شاعد على تخفي�س 

�شغط الدم وحت�شني �شحة القلب. وقال 

الباحثون اإن النيرتات يف ال�شمندر، ويف 

اخل�شر ذات الأوراق، ت�شاعد على تو�شيع 

الأوعية الدموية وتدفق الدم فيها. لكنهم 

هوا اإىل اأعرا�س جانبية، كتلوين البول  نَبرّ

باللون الزهري.

الذهب يضر بالصحة
اأ�شارت درا�شة حديثة حول اآثار ارتداء الذهب 

اىل اأنه قد يوؤدي اإىل خلل يف اجلهاز الع�شبي 

ي�شفر عن حالة اكتئاب. ويحذر الأطباء 

امل�شابني مبر�س ال�شرع من لب�س الذهب، اإذ 

ان بريق املعدن وملعانه يوؤثران على املري�س 

ويزيدان فر�س تعر�شه لنوبة �شرع.

الشاي األحمر يساعد القلب 
واألخضر يخفض الدهون

اأكد عدد من الأبحاث اأن ال�شاي الأحمر يزيد 

اليقظة والتنبيه 

والرتكيز وميثل 

نوعًا من الوقاية 

�شد اأمرا�س القلب 

والأوعية الدموية، 

بينما يعمل ال�شاي الأخ�شر على خف�س 

ن�شبة الدهون والوقاية من اأمرا�س ال�شرطان 

وجتديد خاليا الب�شرة.

البخور خطر كالدخان
ا�شتنتجت درا�شة اأجراها باحثون يف »املركز 

الدويل لالأبحاث ال�شرطانية« يف باري�س اأن 

حرق البخور ينتج مواد كيميائية معينة قد 

ت�شبب ال�شرطان، وخ�شو�شًا �شرطان الرئة، 

واأنه يطلق ملوثات ت�شبب املخاطر ذاتها التي 

ي�شببها دخان ال�شيجارة.
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سوق البيئة

كرسي هزاز صديق للبيئة
هزازًا  كر�شيًا  الت�شيكية  »نوفاغ«  �شركة  اأنتجت 

فتحت  الطاقة.  وتوليد  ال�شرتخاء  بني  يجمع 

تعمل  بخاري،  مبحرك  �شبيهة  حركية  اآلية  املقعد 

اهتزاز  اأثناء  قر�شًا  ت�شحب  منزلقة  ذراع  بوا�شطة 

م�شباح  لت�شغيل  كافية  طاقة  فتولد  الكر�شي، 

LED اأو ل�شحن اأجهزة الكرتونية.
حول  جدل  اإثارة  الفكرة  هذه  من  الرئي�شي  الهدف 

وهي  امل�شتقبل.  يف  طاقوي  اكتفاء  حتقيق  �شبل 

تظهر و�شيلة ل�شتعمال الطاقة التي ننتجها خالل 

ن�شاطات يومية اعتيادية.

جزر شمسية عائمة 
تولد الكهرباء

عن  لال�شت�شارات  العاملية    DNV �شركة  ك�شفت 

ت�شاميم لالقطات �شم�شية عائمة ميكنها مناف�شة 

جمموعة  جت�شد  وه��ي  البحرية.  الرياح  م��زارع 

ال�شكل،  ال�شدا�شية  ال�شطناعية  اجل��زر  من 

لوحة   4200 عليها  وتثبت  ببع�س،  بع�شها  يت�شل 

قدم.  كرة  ملعب  مب�شاحة  �شم�شية  فوتوفولطية 

 50 يولد  �شم�شيًا  حقاًل  كهذه  جمموعات  وت�شكل 

 30 تكفي  النظيفة  الكهرباء  من  اأكرث  اأو  ميغاواط 

األف �شخ�س.

ا�شتعمال  على   SUNdy دعيت  التي  الفكرة  تقوم 

واط،   560 بقدرة  رقيقة  غ�شائية  �شم�شية  لوحات 

الزجاجية  الوحدات  من  مرونة  واأكرث  اأخف  وهي 

الأم��واج.  مع  احلركة  من  ميكنها  ما  التقليدية، 

البحر  �شطح  حتت  ال�شم�شي�ة  اجلزي�رة  وتدعم 

مر�ش�اة قوية.

عن  ال��ن��ق��اب  الإم����ارات  جمموعة  ك�شفت 

اأكرث  »غد  عنوان  حتت  جديدة  بيئية  مبادرة 

البيئية  امل�شاريع  دعم  اإىل  تهدف  اخ�شرارًا«، 

 150 لها  وخ�ش�شت  العامل.  م�شتوى  على 

التدوير  اإعادة  برنامج  عائدات  من  دولر  األف 

اأكرث  الذي تنفذه املجموعة، حيث يعاد تدوير 

خمتلف  من  كيلوغرام  ماليني  خم�شة  من 

املتعددة  البيئية  م�شاريعها  عب  �شنويًا  املواد 

واملتنوعة يف دبي.

النا�شطة  واملوؤ�ش�شات  املنظمات  جلميع  ميكن 

التي  واقرتاحاتها،  م�شاريعها  تقدمي  بيئيًا 

عددًا  ت�شم  خمت�شة  جلنة  تقييمها  �شتتوىل 

من م�شوؤويل ق�شم البيئة واملوظفني املهتمني 

وبعد  الإم��ارات.  طريان  يف  البيئي  بال�شاأن 

للمعايري  وفقًا  املقرتحات  اأف�شل  اختيار 

عليهم  يقع  الذين  امل�شاركون  يدعى  املطلوبة، 

الختيار لتقدمي عر�س مف�شل مل�شاريعهم.

زيارة  ميكن  املبادرة  معايري  على  لالطالع 

املوقع الإلكرتوين: 

 www.emirates.com/greenertomorrow

موؤ�ش�شة  تر�شيح  يف  للراغبني  ميكن  كما 

اإر�شال  البيانات على البيد الإلكرتوين:

greenertomorrow@emirates.com 

من  وا�شعًا  نطاقًا  الإم��ارات  جمموعة  وتدعم 

ذلك  يف  مبا  والعملية،  الجتماعية  امل�شاريع 

باعتمادات  اإما  والبيئية،  الإن�شانية  البامج 

ال�شحراوية،  دبي  حممية  مثل  مبا�شرة  مالية 

العاملني  وم�شاركة  العيني  بالدعم  واإم��ا 

تطوعًا مثل حمالت دناتا الجتماعية ومنتجع 

و�شبا وولغان فايل يف اأو�شرتاليا.

تاأ�شي�س  يف  الإمارات  جمموعة  �شاهمت  وقد 

ورعايتها.  واإدارتها  ال�شحراوية  دبي  حممية 

حلماية   2003 ع��ام  املحمية  تاأ�شي�س  ومت 

بالنقرا�س  املهددة  والنباتات  احليوانات 

والتقاليد  البيئية  الأنظمة  على  وللحفاظ 

 225 م�شاحة  على  تقوم  وهي  ال�شحراوية. 

من  املئة  يف   5 يعادل  ما  اأي  مربعًا،  كيلومرتًا 

وتلعب  دبي،  لإمارة  البية  امل�شاحة  اإجمايل 

وت�شرف  العلمية  البحوث  يف  حموريًا  دورًا 

على العديد من برامج احلماية البيئية.

»غد أكثر اخضرارًا«: طيران اإلمارات تدعم مشاريع بيئية

امل��ه��ددة  روت�شيلد  زراف����ات  تعي�س 

من  وا�شعة  م�شاحة  يف  بالنقرا�س 

اإح��دى  يف  ال��زراف��ات«  »ق�شر  م��زرع��ة 

نريوبي.  الكينية  العا�شمة  �شواحي 

وحتيط بالفندق غابات هي موطن لأنواع 

عديدة من احليوانات البية.

التي  الوحيد  الفندق  هو  الزرافات  ق�شر 

مع  الفطور  وجبة  تقا�شم  لنزلئه  يتيح 

الزرافات  وتاأتي  العامل.  يف  حيوان  اأعلى 

�شباح كل يوم، فتدخل اأعناقها من النوافذ 

والأبواب املفتوحة اإىل الغرف. وي�شتمتع 

ويقومون  الفريدة،  التجربة  بهذه  الزوار 

باإطعامها واأخذ ال�شور التذكارية قربها.

إفطر مع زرافة يف كينيا
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سما بيروت« يوفّر ٪30
من استهالك املياه

البج  اأن  ب��ريوت«  »�شما  م�شروع  اإدارة  اأك��دت 

يف  الأع��ل��ى  �شيكون  بنائه  على  ت�شرف  ال��ذي 

الأخ�شر«  »البناء  مفهوم  يج�شد  و�شوف  لبنان، 

وامل�شاحات  احلدائق  جلهة  �شواء  تفا�شيله،  بكل 

حيث  من  اأو  �شتحوطه،  التي  الوا�شعة  اخل�شراء 

احلديثة  والنظم  املعتمدة فيه،  ال�شتدامة  تقنيات 

والتهوئة  ال�شحي  وال�شرف  وامل��ي��اه  للطاق�ة 

منوذجًا  جتعله  التي  النفايات،  ومعاجلة  والتدفئة 

يف احلفاظ على البيئة.

ل  للم�شروع  »اخل�شراء«  الهوية  اأن  اإىل  واأ�شارت 

الذي  اجلميل  النباتي  احل��زام  يف  فقط  تتج�شد 

هذا  ويف  فيه  للقاطنني  متنف�شًا  ل  وي�شكرّ يزينه 

املعمارية  تفا�شيله  كل  يف  بل  املدينة،  من  اجلزء 

التي  والتقنيات  احللول  اأن  مبينة  والإن�شائية، 

املئة  يف   30 بن�شبة  وفر  حتقيق  يف  ت�شاهم  تبناها 

يف ا�شتهالك املياه.

من  املبنية  امل�شاحة  اأن  امل�شروع  اإدارة  واأو�شحت 

»�شما بريوت« لن تتعدى 1050 مرتًا من م�شاحة 

يف   20 نحو  اأي  مربع،  مرت   5200 البالغة  عقاره 

الطبقات  اأن  اإىل  م�شرية  العقار،  م�شاحة  من  املئة 

�شتكون  ال��بج  منها  �شيتاألف  التي  اخلم�شني 

من�شجمة مع الروحية البيئية للم�شروع.

بروجكت لبنان 2013   معرض البناء والحلول البيئية

 )IFP( للمعار�س  الدولية  ال�شركة  تنظم 

التجاري   Project Lebanon معر�س 

وحماية  البناء  ات  وتقنيرّ ومعدات  ملواد  الدويل 

مركز  يف  ع�شرة،  الثامنة  دورته  يف  البيئة، 

و7   4 بني  بريوت  و�شط  يف  للمعار�س  بيال 

حزيران )يونيو(.

�شني  متخ�شرّ حدثني  مع  املعر�س  يتزامن 

 2013 اللبناين  الطاقة  معر�س  هما  اآخرين 

والتكييف،  والإن��ارة  املياه  وتقنية  للكهرباء 

البيئية  للتقنيات  الدويل  واملوؤمتر  واملعر�س 

 EcOrient النظيفة  والطاقة  وال�شتدامة 

التجارة  غرفة  مع  بال�شراكة  يقام  الذي   2013

وال�شناعة يف باري�س.

�س  التخ�شرّ من  مزيد  نحو  ه  التوجرّ وان�شحب 

على التق�شيم الذي اعتمدته ال�شركة مل�شاحات 

لبنان«  »بروجكت  معر�س  ففي  العر�س. 

وال�شرياميك،  ال�شحية  الأدوات  اأق�شام 

ومنتجاتها،  والأخ�شاب  واخلر�شانة،  واحلجر 

وال�شالمة،  والأم��ن  وامل�شاعد،  وامل��ع��ادن، 

والبال�شتيك والأنابيب، والأ�شباغ والدهانات، 

ف�شي�شم  الطاقة  معر�س  ا  اأمرّ البناء.  واآليات 

والغاز،  والإلكرتوميكانيك،  الإن��ارة،  اأق�شام 

��دات،  وامل��ولرّ والتبيد،  والتهوئة  والتدفئة 

 EcOrient معر�س  و�شيكر�س  والكهرباء. 

ات وحلول ومنتجات احلد من انبعاثات  لتقنيرّ

واإدارة  ومعاجلتها،  النفايات  واإدارة  الكربون، 

وغريها  الهواء،  تلوث  و�شبط  املائية،  املوارد 

ملحة  حاجة  ت�شكل  التي  البيئية  احللول  من 

يف لبنان واملنطقة.

املعر�س  يف  امل�شاركة  الدول  عدد  و�شل  وقد 

حتى الآن اإىل 25 دولة، ت�شارك 13 منها باأجنحة 

احلدث  ويلقى  �شركاتها.  خالل  من  وطنية 

الدولية  للتنمية  الفرن�شية  الوكالة  من  دعمًا 

الأملاين  والحتاد  فران�س(،  )يوبي  لل�شركات 

الوالين  الإقليم  ووكالة  التجارية،  للمعار�س 

البلجيكية،  اخلارجي  وال�شتثمار  للت�شدير 

الدول  و�شفارات  امل�شرية،  املعار�س  وهيئة 

امل�شاركة، وعدد من الوزارات كوزارة القت�شاد 

الرتكية ووزارة الطاقة الإيرانية.

�شل�شلة  من  جزء  لبنان«  »بروجكت  معر�س 

معار�س البناء ال�شنوية التي تنظمها املجموعة 

الدولية للمعار�س يف لبنان وقطر وال�شعودية 

والعراق، وت�شت�شيف جمتمعة اأكرث من 5000 

زائر،  األف   100 يفوق  ما  وت�شتقطب  �شركة، 

اأطراف ال�شوق  دة �شفقات واتفاقيات بني  مولرّ

ت�شل اإىل مئات ماليني الدولرات.

لوحة إعالنات تنتج ماء للشرب
البريو  يف  والتكنولوجيا  الهند�شة  جامعة  مع  بالتعاون   Mayo DraftFCB الإعالنات  �شركة  ابتكرت 

العا�شمة  يف  و�شعها  مت  وقد  لل�شرب.  ماء  اىل  الهواء  حتول  العامل  يف  اإعالنات  لوحة  »اأول  اإنها  تقول  ما 

ال�شحراوية ليما التي تعاين �شحًا حادًا يف املياه.

وي�شقط على ليما ما معدله 25 مليمرتًا من الأمطار �شنويًا، لكن الرطوبة ت�شل اإىل 98 يف املئة. فتقوم 

فات يف اللوحة بالتقاط الرطوبة اجلوية وت�شفيتها واإنتاج مياه �شاحلة لل�شرب. ويتم تخزين  خم�س مكثِّ

لفتة  و�شعت  حيث  اللوحة  قاعدة  عند  )�شنابري(  حنفيات  من  اأخذها  وميكن  خزان،  يف  املجمعة  املياه 

حتمل عبارة Agua Aqui اأي »هنا ماء«.  وتنتج لوحة العالنات ما معدله 96 ليرتًا يف اليوم.

من معر�ض بروجكت لبنان 2012
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المكتبة الخضراء

عن  ال�شادر  لبنان«،  في  المناخ  لتغير  التكنولوجية  الحتياجات  »تقييم  يحلل 

التاأثيرات  وتخفيف  الدفيئة  غازات  انبعاثات  تخفي�س  اأولويات  البيئة،  وزارة 

من  مجموعة  عليه  و�شتبنى  رئي�شية.  قطاعات  على  المناخ  لتغير  ال�شلبية 

الم�شاريع والبرام�ج التكنولوجي�ة ال�شالح�ة بيئيًا ومناخي�ًا. 

والنقل،  الطاقة،  توليد  هي:  اقت�شادية،  قطاعات  اأربعة  على  التقرير  هذا  يركز 

ويعر�س  الراهن،  للو�شع  عامة  نظرة  قطاع  لكل  ويقدم  والمياه.  والزراعة، 

الخيارات التكنولوجية التخفيفية الممكنة. وفيه جداول بيانية.

تقييم االحتياجات التكنولوجية لتغير املناخ يف لبنان
Lebanon: Technology Needs Assessment for Climate Change

230 pages. Lebanese Ministry of Environment, 2012

أثر استخدام اليورانيوم املستنفد يف العراق
In a State of Uncertainty: Impact and Implications of the Use of Depleted Uranium in Iraq

  Wim Zwijnenburg. 52 pages. IKVPax Christi, 2013.   ISBN: 978-90-70433-28-3
 

بعنوان  دولي  تقرير  �شدر  واحتالله،  العراق  لغزو  العا�شرة  الذكرى  في 

وما  العراق  في  الم�شتنفد  اليورانيوم  ا�شتخدام  اأثر  الغمو�س:  من  »حال 

 IKPPax Christi الهولندية  ال�شالم  مجموعة  اأعدته  عليه«،  ترتب 

الباحثين  من  العديد  من  وبدعم  النروجية  الخارجية  وزارة  من  بتمويل 

الدولي  التحالف  منظمة  ومن  العراقيين،  وغير  العراقيين  والنا�شطين 

.ICBUW لمنع اأ�شلحة اليورانيوم

التو�شيحية.  والجداول  وال�شور  والخرائط  بالمعلومات  غني  التقرير 

العامين  في  للعراق  زي��ارات  ثالث  عبر  ميداني  بحث  على  قائم  وهو 

ا�شتخدام  عن  �شاملة  لمحة  لتقديم  مهمة  محاولة  ويعتبر  و2012.   2011

وحليفاتها،  الأميركية  القوات  قبل  من  العراق  في  الم�شتنفد  اليورانيوم 

التلوث  لمعالجة  تتخذ،  لم  التي  اأو  المتخذة،  الالحقة  الإج��راءات  وعن 

الإ�شعاعي الذي تعر�س له المدنيون والم�شاكل ال�شحية التي تم الإبالغ 

عنها. وقدر معدو التقرير اأنه ا�شتخدم في الحرب ما ل يقل عن 440 األف 

كيلوغرام من ذخائر اليورانيوم الم�شتنفد، انت�شرت على نطاق وا�شع في 

غبار  الى  منها  ق�شم  تحول  حيث  العراقية،  البيئة 

تطاير في الجو واختلط بالتربة، وظل الق�شم الآخر 

مبان  �شمنها  من  عددها،  يعرف  ل  مواقع  في  للتاآكل  تتعر�س  �شظايا 

والمنظمات  العراقية  الوزارات  مطالبة  اليوم  حتى  تجِد  ولم  ومركبات. 

عن  ومعلومات  والجغرافي،  الكمي  ال�شتخدام  بيانات  بن�شر  الدولية 

البيئية وتدابير الحد من ال�شرر في مثل هذه  ال�شابقة للمعالجة  الجهود 

التلوث  وخطورة  لمدى  الحقيقية  ال�شورة  فاإن  ذلك،  ونتيجة  الحالت. 

باليورانيوم الم�شتنفد ما زالت غير مكتملة.

ذخائر  ا�شتخدام  لدعم  جدًا  طة  الُمب�شرّ »الحجج  اأن  اإلى  التقرير  يخل�س 

با�شتخدامها  المت�شلة  الوقائع  تو�شيح  في  تنفع  ل  الم�شتنفد  اليورانيوم 

الى  ونظرًا  اإرثها.  اإدارة  تعقيدات  تجاهل  يتم  وبالتالي  النزاعات،  في 

 IKVPax Christi ترى  والقت�شادية،  والجتماعية  الإن�شانية  العواقب 

ب�شدة  وتدعم  التقليدية،  الأ�شلحة  في  الم�شتنفد  لليورانيوم  مكان  ل  اأن 

فر�س حظر على ا�شتخدامه«.

من القبيلة الى الفيسبوك
وسائل التواصل االجتماعي ودورها يف التحوالت املستقبلية

ISBN 978-9948-14-626-1     .2013 .جمال �شند ال�شويدي. 158 �شفحة

ال�شيا�شية  املجالت  يف  الجتماعي  التوا�شل  لو�شائل  امل�شتقبلية  التاأثريات  ر�شد 

انت�شارها وات�شاع دورها  والقت�شادية والجتماعية والإعالمية والأمنية، يف ظل 

وتنامي نفوذها، هو حمور كتاب »من القبيلة اإىل الفي�شبوك«. 

الإمارات  مركز  عام  مدير  ال�شويدي،  �شند  جمال  الدكتور  املوؤلف  ا�شتخدم  وقد 

الو�شفي  ب�شقيه   )Survey( امل�شح  منهج  ال�شرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�شات 

الجتماعي  التوا�شل  لو�شائل  امل�شتقبلي  التاأثري  ا�شت�شراف  حماوًل  والتحليلي، 

ال�شائدة يف هذا الع�شر.

التوا�شل  لو�شائل  املتوقع  ال��دور  ح��دود  حول  ت�شاوؤلت  الدرا�شة  هذه  تطرح 

ال�شيا�شية  والتفاعالت  املجتمعية  العالقات  �شبكات  يف  توؤثر  وكيف  الجتماعي، 

اأقوى واأعمق يف جمالت عدة،  اأنه �شيكون لها تاأثريات  داخ�ل الدول. وتفت�ر�س 

و�شوف تغري الأ�شاليب والنظم التقليدية التي �شادت عقودًا من الزمن يف الإع�الم 

وال�شيا�شة والقت�شاد والعالقات الجتماعية، ويف العالقة بني الفرد والدولة.

الوباء الصامت
خطر الفحم ىلع الصحة

The Hidden Epidemic 
 Alan Lockwood. 248 pages. MIT, 2012

ISBN: 9780262017893

اآلف  ع�����ش��رات 

بالربو  ال��وف��ي��ات 

الرئوي  والن�شداد 

و�شرطان  املزمن 

ال��رئ��ة وال��ن��وب��ات 

وال�شكتات  القلبية 

بتلوث  ترتبط  اأخرى  واأمرا�س  الدماغية 

ناجم عن الفحم. 

ي�شف  ال�شامت«،  »ال��وب��اء  كتاب  يف 

التاأثريات  طبيب،  وهو  لوكوود،  األن 

هذه  ويتفح�س  الفحم.  حلرق  ال�شحية 

تركيبتها  من  الرئي�شية،  الوقودية  املادة 

تفا�شيل  اىل  امل��ع��ق��دة  الكيميائية 

والتخل�س  وحرقها  ونقلها  ا�شتخراجها 

منها، وهي مراحل ينطوي كل منها على 

خماوف �شحية كبى. وي�شرح م�شاهمة 

احل�راري،  الحتبا�س  يف  الفحم  حرق 

على  احل�راري  الحتبا�س  تاأثري  وكذلك 

متناوًل  بالفحم،  تتعلق  �شحية  م�شاك�ل 

التلوث  ملكافحة  املحتملة  ال�شيا�شات 

الناجت عن الفحم.
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المفكرة البيئية

أيار )مايو( 2013

8 - 6
Renewable Energy World Conference 

& Expo India; Power-Gen India & 
Central Asia; Hydrovision India 2013

ثالثة موؤمترات متزامنة: املوؤمتر الدويل 

للطاقة املتجددة، وموؤمتر الطاقة يف اآ�سيا 

الو�سطى، وموؤمتر الطاقة املائية

مومباي، الهند.

www.hydrovisionindia.com

8 - 6
امللتقى العلمي: مهددات الأمن الغذائي العربي

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا�س، 

 css@nauss.edu.sa      .اململكة العربية  ل�شعودية

22
اليوم العاملي للتنوع البيولوجي

�شعاره هذه ال�شنة »املاء والتنوع البيولوجي«.

31 - 28
WasteTech 2013

معر�س وموؤمتر اإدارة النفايات والتدوير 

والطاقة املتجددة

www.waste-tech.ru     .مو�شكو، رو�شيا

6/1 - 5/28
The Garden Show and Spring Festival

معر�س احلدائق ومهرجان الربيع

ميدان �شباق اخليل، بريوت، لبنان.

هاتف: 1-480081 )961+(

www.the-gardenshow.com

31 - 29
Carbon Expo 2013

معر�س وموؤمتر تكنولوجيا الكربون ومتويل 

املبادرات املناخية

 www.carbonexpo.com     .بر�شلونة، اإ�شبانيا

31
يوم بال تدخني

حزيران )يونيو( 2013

6 - 4
املوؤمتر واملعر�س العاملي للطاقة املتجددة

فيينا، النم�شا.

www.renewableenergyworld-europe.com

5
يوم البيئة العاملي

ر«. ر، ُكْل، وفِّ �شعاره هذه ال�شنة »فكِّ

والنفايات  ه�درالطع�ام  من  التقليل  به�دف 

الغذائية. تنظيم برنامج الأمم املتحدة للبيئة

/www.unep.org/wed

7 - 4
Project Lebanon 2013

م�سروع لبنان 2013

ملواد  ع�شر  الثامن  ال��دويل  التجاري  املعر�س 

البيئية  والتكنولوجيا  والبناء  الن�شاء  ومعدات 

يف لبنان وال�شرق الأو�شط

تنظيم ال�شركة الدولية للمعار�س. مركز بريوت 

الدويل للمعار�س )بيال(، بريوت، لبنان.

هاتف: 5-959111)961+(

فاك�س: 5-959888)961+(

www.projectlebanon.com

8 - 5
ElmiaWood

املعر�س الدويل ل�سناعة التحريج

 www.elmia.se/wood    .يونكوبينغ، ال�شويد

16 - 13
REW Istanbul

املعر�س الدويل التا�سع لإعادة التدوير 

والتكنولوجيات البيئية واإدارة النفايات

www.rewistanbul.com    .ا�شطنبول، تركيا

بيروت
وزراء البيئة العرب يبحثون إدخال 

البيئة يف املناهج التعليمية
�شوؤون  عن  امل�شوؤولني  العرب  الوزراء  جمل�س  عقد 

مقر  يف  املا�شي  ال�شهر  ا�شتثنائية  جل�شة  البيئة 

ملناق�شة  العربية،  الدول  جلامعة  العامة  الأمانة 

معايري و�شوابط اإدخال املفاهيم البيئية يف املناهج 

التنمية  يف  واإدماجها  العربية  الدول  يف  الرتبوية 

الرتبية  وزارات  مع  بالتن�شيق  وذلك  امل�شتدامة، 

والبيئة.

لال�شتفادة  الناجحة  التجارب  الجتماع  عر�س 

منها يف و�شع خطة عمل عربية م�شرتكة لتحقيق 

و�شيكون  امل�شتدامة.  التنمية  اأجل  من  الرتبية 

الأول  ت�شرين   14 يف  العربي  البيئة  يوم  �شعار 

لتحقيق  خ�شراء  تقنية  »نحو   2013 )اأكتوبر( 

تنمية م�شتدامة«.

معرض الحدائق ومهرجان الربيع 
يف عيده العاشر

العابقة  والأزه����ار  الأل���وان  م��ن  �شنوات  ع�شر 

الزراعية  والأن�شطة  الرائعة  النباتات  وت�شكيالت 

ومهرجان  احلدائق  »معر�س  بت  ن�شرّ والبيئية 

اخلارج.  يف  العي�س  لفن  منتظرًا  حدثًا  الربيع« 

من  الأول  اإىل  )مايو(  اأيار   28 من  ينظم  و�شوف 

حزيران )يونيو( يف باحة ميدان �شباق اخليل يف 

بريوت حتت �شعار »املاء م�شدر احلياة«.

 23 نحو  ي�شتقبلون  �شوف  عار�س   200 من  اأكرث 

و�شرفاتهم  حدائقهم  ترتيب  يف  يرغبون  زائر  األف 

املكان  بهذا  والتمتع  املنا�شب،  بالأثاث  وتزيينها 

وهم  ب��ريوت.  قلب  يف  ال�شتثنائية  والأج���واء 

املعر�س،  اأق�شام  خمتلف  زيارة  من  �شيتمكنون 

يف  العي�س  فن  و�شوق  احلدائق  فن  ق�شم  مثل 

احلديقة وق�شم امل�شممني وقرية الأولد.

ملن�شقي  مناف�شة  تنظيم  �شيتم  عام،  كل  يف  وكما 

لل�شور،  ومعر�س  حمدد،  مو�شوع  حول  الزهور 

اأ�شجار ال�شنوبر.  وحفل ع�شاء مع مو�شيقى حتت 

م�شبق  افتتاح  حفل  �شيقام  الأوىل،  وللمرة 

العا�شرة  ال�شاعة  )مايو(  اأي��ار   27 يف  للمعر�س 

م�شاًء، و�شتباع تذاكر الدخول يف فروع »فريجن«.

jossette@hospitality.com.lb :لالت�شال

ندوة زايد السنوية السادسة
االقتصاد األخضر: قصص نجاح من دول مجلس التعاون الخليجي

8 - 9 أيار )مايو( 2013، جامعة الخليج العربي، املنامة، البحرين

ينظمها كر�شي ال�شيخ زايد للبيئة يف جامعة اخلليج العربي بالتعاون مع املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

وموؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان.

هاتف: 17239421 )973+( فاك�س: 17239552 )973+(

www.agu.edu.bh/archive/zayed_seminar.aspx     email: mahamw@agu.edu.bh



صفحة بيئية
ىلع فيسبوك

www.afed–ecoschool.org

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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بقلم مايك شاناهان

حكايات 
األيام األخيرة 

لحيوانات 
منقرضة

على  لكنها  تعوي�شها،  يمكن  ول  ماتت،  جميعها 

الأقل تحمل اأ�شماء. من »مرتا« وبنيامين« و»اإنكا« 

»اأخيرات«،  كانت  هي  الوحيد«.  »جورج  و  الناعق«  »بن  اإلى 

فكل واحدة منها كانت الأخيرة المعروفة في نوعها. وتذكرنا 

اأ�شماوؤها بحكايات ملحمية عن تناق�س اأنواع كاملة وزوالها.

حياتي.  دخلت  التي  الأخيرات  اأول  كانتا  و»اإنكا«  »مرتا« 

ة  مطويرّ في  ور�شمتهما  و�شفتهما  وقد   ،1997 عام  ذلك  كان 

حول طيور منقر�شة اأعددتها لحديقة طيور �شغيرة في �شمال 

بريطانيا.

مهاجرة  حمامة  اآخ��ر  كانت  معروفة.  »مرتا«  وق�شة 

الباليين  من  اأعداده  قل�شنا  نوع  من   )passenger pigeon(

اأيلول   1 في  نفقت  لقد  فقط.  �شنة  مئة  خالل  ال�شفر  الى 

�شين�شيناتي  مدينة  في  الحيوان  حديقة  في   1914 )�شبتمبر( 

معهد  في  هادئًا  يقبع  ج�شمها  لكن  الأميركية،  اأوهايو  بولية 

�شميث�شونيان في وا�شنطن. وزارها ال�شحافي اإريك فريدمان 

هناك قبل كتابة مقاله »انقرا�س الى الأبد« عام 2011.

حديقة  زيارة  من  بدًل  »مرتا«  يرى  اأن  فريدمان  اختار 

الحيوان حيث عا�شت وماتت. لكنه لو ذهب الى هناك لأ�شاب 

�شباط   21 في  مات  »اإنكا«  لأن  ذلك  واحد.  بحجر  ع�شفورين 

)فبراير( 1918، اأي بعد اأربع �شنوات من موت »مرتا«، وفي 

القف�س ذاته، وكان اآخر ببغاء من نوع باراكيت كارولينا الذي 

انقر�س.

الناعق«،  »بن  الأ�شود  الطيهوج  اأي�شًا  »الأخيرات«  ومن 

جدوى  بال  محاوًل  �شنوات  اأم�شى  لأنه  هكذا  �شمي  الذي 

وهو  الوحيد«،  »جورج  فقدنا  وموؤخرًا  �شريكة.  على  العثور 

غالباغو�س  اأرخبيل  في  بينتا  جزيرة  من  عمالقة  �شلحفاة 

وكان الأخير من نوعه.

ال�شنين.  مر  على  اأخ��رى  اأخيرات  اأث��ر  فريدمان  اقتفى 

حديقة  وزار  اأوزبك�شتان.  في  المحنط  قزوين  نمر  ف�شاهد 

الأو�شترالية،  ت�شمانيا  جزيرة  عا�شمة  هوبارت،  في  الحيوان 

حيث مات »بنيامين«، اآخر ذئب ت�شماني عام 1933.

معظم  ففي  اأ�شماء.  تحمل  اللواتي  الأخيرات  هي  نادرة 

نالحظ  اأن  قبل  حتى  الأخير  هلك  عليها،  ق�شينا  التي  الأنواع 

من  مثاًل   )Raphus cucullatus( ال��دودو  طائر  اندثاره. 

فق�رة  ياأتي  ما  في  النقرا�س.  اإلى  دفعناها  التي  الأنواع  اأ�شهر 

تبين كيف تخيل الكاتب العلمي الأميركي ديفيد كوامن وقفة 

الدودو الأخيرة في كتابه ال�شهير »تغريدة الدودو«:

الخام�شة  اأو  عمرها،  من  الثالثين  في  كانت  اأنها  »تخيل 

لكنه  الطيور،  اأنواع  لمعظم  اأ�شطوري  عمر  وهو  والثالثين، 

غير م�شتحيل لهذا النوع ال�شخم. لم تعد تعدو، بل تتهادى. 

وموؤخرًا اأ�شيبت بالعمى... وفي ظلمة �شباح باكر عام 1667، 

في  �شخرية  حافة  تحت  احتمت  ماطرة،  عا�شفة  خالل  ربما 

ج�شمها،  على  راأ�شها  اأرخت  الأ�شود.  النهر  عند  منحدر  �شفح 

ن�شف  بائ�شتين  بعينين  محدقة  للدفء،  طلبًا  ري�شها  ناف�شة 

اأنها  اأحد،  يعلم  ولم  تعلم،  تكن  لم  وانتظرت.  مغم�شتين. 

كانت الدودو الوحيدة الباقية على الأر�س. وعندما انح�شرت 

العا�شفة، لم تفتح عينيها. هذا هو النقرا�س«.

وعن  نبالة.  �شفة  لناها  حمَّ تعي�شة  كائنات  الأخيرات 

فقط  لي�س  �شفراء،  جعلناها  ق�ش�شها  و�شرد  ت�شميتها  طريق 

لأنواعها بل لجميع الأنواع التي ن�شتنزف اأعدادها حتى �شفير 

الوجود واأبعد.

الأخيرات  ق�ش�س  في  ينظر  عندما  اإنه  فريدمان  يقول 

»ي�شبح المجرد �شخ�شيًا، ويظهر لي اأن اأقدار هذه الحيوانات 

ولئن  ب�شرية«.  ب�شمة  حملت  فنهاياتها  محتومة.  تكن  لم 

تكن نهايات الأخيرات غير �شعيدة، فهي حكايات هامة يجب 

ل  باأن  وتذكرنا  الطبيعة.  على  تاأثيراتنا  تج�شد  اإنها  �شردها. 

هناك  �شيكون  البعيد  الم�شتقبل  في  ما  يوم  وفي  يدوم،  �شيء 

ب�شري اأخير اأي�شًا.

ما ل نعرفه حتى الآن هو كيف �شتوؤثر اأقدار اأنواع اأخرى في 

■ موعد رحيلنا. ثمة ق�شة هنا ت�شتحق اأن تروى. 

بيئي،  �شحايف  �شاناهان  مايك 

املعهد  يف  الإعالمي  امل�شوؤول  وهو 

 )IIED( والتنمية  للبيئة  الدويل 

يف لندن.

رأي

طائر الدودو املنقر�ض بري�صة الر�صام الهولندي

روالن �صافري )1576 ـ 1639(. وهي معرو�صة يف املتحف 

الربيطاين تقدمة من عامل الطيور جورج اإدواردز. وقد 

انقر�صت جميع الببغاوات الظاهرة يف اللوحة
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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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