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توعية بيئية 

اأيار اليوم العاملي للطيور املهاجرة  10 و11  يحيي العامل يومي 

يهدف  حيث  م�صتقبلهم”،  ه��و  “م�صتقبلنا  �صعار  حت��ت   2017
الحتفال هذا العام اإىل دعم جهود احلملة العاملية للتوعية وت�صليط 

ال�صوء على �رشورة املحافظة على الطيور املهاجرة، والتحذير من 

وتبيان  املهاجرة،  الطيور  وم�صارات  طرق  تواجه  التي  التهديدات 

اأهميتها البيئية واحلاجة اإىل التعاون الدويل للحفاظ عليها.

وُتعدُّ �صورية من الدول الهامة للطيور املهاجرة وذلك ب�صبب طبيعة 

التي  ال�صاحرة  الت�صاري�صية  وطبيعتها  واختالفها  البيئية  نظمها 

ت�صاهم يف تاأمني معابر دائمة وغنية للعديد من الطيور املهاجرة 

الإفريقي  اجلنوب  اإىل  واآ�صيا متجهة  اأوروب��ا  �صمال  من  تاأتي  التي 

وحتى �رشقًا اإىل اجلنوب الآ�صيوي، و�صبب ذلك وجود بيئات طبيعية 

خمتلفة وموائل طبيعية حتت�صن اأنواعًا كثرية من الطيور املقيمة 

واملتوطنة واملهاجرة والعابرة والزائرة.

الطيور  م��ن  ون�صف  مليون  على  ي��زي��د  م��ا  ع��ام  ك��ل  يف  يهاجر 

احلوامة، وهذا العدد هو ماتبقى من الطيور عرب ال�رشق الأو�صط 

النهدام  ط��ول  على  امل�صهور  الهجرة  م�صار  �صمن  اأفريقيا  و���رشق 

و�رشق  الأحمر  البحر  اإىل  تركيا  من  يبداأ  الذي  الإفريقي  العربي 

اإىل  اأوروب���ا  يف  التكاثر  مناطق  من  وذل��ك  ب�صورية،  م��رورًا  اأفريقيا 

)ربيعًا(،  ال��ع��ودة  ثم  وم��ن  )خريفًا(  اإفريقيا  يف  الت�صتية  مناطق 

اأهم  ث��اين  اخل��ط  ه��ذا  الهجرة، جعل  للطيور يف  الكبرية  الأع���داد 

م�صار لهجرة الطيور احلوامة يف العامل، حيث ي�صتخدم هذا امل�صار 

�صبعة وثالثون نوعًا من  اأنواع الطيور املختلفة، منها  العديد من 

الطيور احلوامة، خم�صة منها مهددة بالنقرا�ض عامليًا )اأبو منجل 

اأ�صفع كبري، ملك العقبان و�صقر  الأ�صلع، الرخمة امل�رشية ،عقاب 

الغزال..اإلخ(. 

ت�صري املعلومات والدرا�صات اإىل اأنه تتعر�ض العديد من جمتمعات 

الطيور املهددة بالنقرا�ض خالل فرتة الهجرة املو�صمية على هذا 

امل�صار اإىل العديد من املخاطر التي ت�صّبب بها الب�رش، اإذ اإن التطور 

الطبيعية،  امل��وارد  يراعي حماية  املدرو�ض ل  الطاقة غري  يف قطاع 

املنظمة  غري  الزراعة  وتكثيف  النفايات  اإدارة  يف  لل�صعف  اإ�صافة 

التي توؤدي اإىل تدهور البيئات واملوائل اأو توؤدي للموت املبا�رش اأو غري 

اأن زيادة ن�صاطات ال�صيد  املبا�رش من خالل املبيدات الزراعية، كما 

غري القانوين ت�صكل اأخطارًا كبرية على الطيور املهاجرة احلوامة... 

ف�صاًل عن  تدهور املوائل وال�صطدام وال�صعق الكهربائي والت�صمم 

اأدى اإىل زيادة نفوق  والتلوث الناجت عن هذه املمار�صات.. كل ذلك 

عامة  احليوي  التنوع  ويواجه  جمتمعاتها.  وتناق�ض  الطيور  هذه 

ُي��ع��دُّ ال�صيد يف  وال��ت��ي  امل���ه���ددات،  ال��ع��دي��د م��ن  وال��ط��ي��ور خا�صة 

مقدمتها، اإذ يعدُّ ال�صيد يف العديد من دول العامل ن�صاطًا اجتماعيًا 

متنوع الغايات، فمنه ما يهدف اإىل احلاجة الغذائية، ومنه ما هو 

ال�صّيادين  بع�ض  يقوم  حيث  والغنى،  الرفاهية  عن  وتعبري  هواية 

بقتل معظم الطيور التي ُتعدُّ بال فائدة مادية، اأو ميار�ض من اأجل 

التجارة بالأنواع احلية اأو املحنطة.

على امل�ستوى املحلي: لبد من الإ�صارة اإىل اأن هناك جمموعة 

من الت�رشيعات املنظمة لل�صيد: 

1 - املر�صوم الت�رشيعي رقم 152 تاريخ 23 / 7 / 1970املتعلق 
)38مادة(،  ف�������صول  ثمانية  ت�صمن  الذي  الربي  ال�صيد  بتنظيم 

منع  /اأماكن  و�رشوطه  واأوقاته  وو�صائله  ال�صيد  مبوجبها  اأو�صحت 

ال�صيد/ واأنواع احليوانات امل�صموح �صيدها ورجال ال�صابطة املعنية 

واأ�صلحتها،  ور�صومها  ال�صيد  رخ�ض  منح  ومبادئ  القانون  بتنفيذ 

وت�صمن املر�صوم اإحداث املجل�ض الأعلى لل�صيد الربي. 

كما �صدرت جمموعة قرارات ملنع ال�صيد منذ بداية عام 1994، 

والذي ن�ض اأولها على منع ال�صيد يف �صورية خلم�ض �صنوات، و مت 

متديد مفعول القرار رقم 53/ت تاريخ 13 /12 /1999 املت�صمن 

منع �صيد الطرائد باأنواعها كافة يف مناطق القطر جميعها ملدة 

القرارات  وا�صتمرت   ،2004/  10/  23 تاريخ  من  اعتبارًا  �صنتني 

ب�صدورها حتى عام 2016.

م�ستقبلنا هو م�ستقبلهم
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ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى الطيور  ال����ق����رارات يف جم��م��ل��ه��ا  ه��دف��ت ه���ذه 

واحليوانات الربية ملا لها من دور اأ�صا�صي يف حماية املزروعات واإعادة 

التوازن البيئي. 

2 - كما اأن ل�صدور القانون رقم 12 للعام 2012 املتعلق بحماية 
وملراقبة  ومكوناته  احليوي  التنوع  حلماية  يفرد  )وال��ذي  البيئة 

�صيكون  خا�صة(،  مواد  وغريه  كال�صيد  ال�صلبية  الب�رشية  املمار�صات 

له دوٌر مبا�رٌش وغري مبا�رش يف مراقبة الوجه ال�صلبي لهذا الن�صاط 

و�صبطه وت�صجيع الدور الإيجابي واملنظم منه. 

ول بد من الإ�صارة اإىل اأن هذه القوانني والت�رشيعات حتتاج اإىل 

حتديث وتطوير وفقًا للمعطيات واملعايري الدولية، ووفقًا للظروف 

واملعطيات الوطنية.

ومن اجلدير بالذكر اأن منع ال�صيد لفرتة ما هو خطوة اإيجابية 

اأعدادها  لزيادة  الكافية  الفر�صة  باأنواعها  احلية  الكائنات  ملنح 

بعملية التكاثر من جهة، ومن جهة اأخرى العمل 

ب�صكل  ال�صيد  عملية  تنظيم  اإىل  للو�صول 

الكائنات �صمن  ال�صتدامة لهذه  يوؤمن 

وبالتايل  ب��ه��ا،  تعي�ض  ال��ت��ي  البيئة 

الب�رشية  الح���ت���ي���اج���ات  ت���اأم���ني 

ومقومات الوجود الب�رشي.

  ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال����دويل:  

املتنوعة  ل���الأخ���ط���ار  ن��ت��ي��ج��ة 

من  العديد  لها  تتعر�ض  التي 

من  وحر�صًا  احل��ي��ة،  الكائنات 

ومكوناتها  بالطبيعة  املهتمني 

الدولية  الت���ف���اق���ي���ات  ان��ب��ث��ق��ت 

وتنظيم  الطيور  بحماية  اخلا�صة 

ال�صيد، ومنها اتفاقية الطيور املهاجرة 

الأفرو-اأورو اآ�صيوية )AEWA( واإميانًا من 

احلكومة يف اجلمهورية العربية ال�صورية باأهمية 

ان�صمت  فقد  ال�صيد  وتنظيم  الطيور  حماية  يف  منها  ال�صتفادة 

لها مبوجب املر�صوم الت�رشيعي رقم /58/ تاريخ 14 /9 /2002م 

ال�صادر عن رئي�ض اجلمهورية. وتهدف هذه التفاقية اإىل :

1 - حماية الأنواع املهاجرة من الطيور التي متر بالقارات الثالث 
يف اأثناء هجرتها.

ها  تعدُّ التي  والدولية  والإقليمية  الوطنية  املواقع  حتديد   -  2
هذه الطيور موئاًل منا�صبًا لها.

املهاجرة من  الأن��واع  اآلية للحفاظ على  العمل على و�صع   -  3
الطيور) تنظيم ال�صيد (.

التي  الدولية  التفاقيات  من  العديد  اإىل  �صورية  ان�صمت  كما 

اأهميته يف احلياة  واإب��راز  التنوع احليوي ومكوناته  تعنى بحماية 

الب�رشية وهي:

- اتفاقية حماية التنوع احليوي.

- معاهدة حماية الأنواع املهاجرة من احليوانات 

CMS الربية

بالأنواع  الدولية  التجارة  - معاهدة 

واحليوانية  ال��ن��ب��ات��ي��ة  احل��ي��وان��ي��ة 

CITESاملهددة بالنقرا�ض

تت�صمن  رام�����ص��ار:  معاهدة   -

ارتباط  لها  واأعمال  التزامات 

فة على  بال�صيد يف املواقع املعرَّ

اأهمية  ذات  رطبة  مناطق  اأنها 

الأع�صاء  ال��دول  على  للطيور، 

للمناطق  وط��ن��ي  م�صح  تنفيذ 

واإعالن   حتديد  اأج��ل  من  الرطبة 

مناطق رام�صار.

و�صالمة  احل���ي���وي  ال���ت���ن���وع  م���دي���ري���ة 

الأرا�صي واملحميات
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توعية بيئية

ت�صري درا�صات حديثة اأجريت على ه�صبة التيبت وجبال الهيماليا اإىل 

وجود عالقة متينة بني املناخ وعلم التكتونية )حركّية الق�رشة الأر�صّية(، 

اإذ  اأّن قدرة املناخ على نحت �صطح الأر�ض معروفة منذ عهد بعيد،  مع 

الن�صاط  يف  اأي�صًا  يوؤّثر  اأن  ميكن  املناخ  اأّن  اإىل  احلديثة  الأبحاث  ت�صري 

اجليولوجي يف اأعماق الأر�ض، واأن يوؤدي دورًا يف �صل�صلة الت�صوهات التي 

ظم اجلبلية. تطراأ على النُّ

اآلية  اأن جن��ده يف  واجليولوجيا ميكن  امل��ن��اخ  ب��ني  العالقة  وم��ث��ال     

»التغذية املرتدة« feedback بني الهيماليا والرياح املو�صمية الهندية 

الهيماليا.  من  اجلنوبي  اجلانب  تنحت  الغزيرة  فالأمطار  ال�صنوية، 

اإىل  اأن يوؤّدي  erosion ميكن  اأّن الجنراف  اإىل  وت�صري الأدلة احلديثة 

اجلزء  حتت  العميقة  الأر�صية  الق�رشة  مل��واد  وم�صتمر  بطيء  ان�صياب 

اإعادة  اإىل  ي��وؤّدي  مّما  الهيماليا،  جبهة  نحو  التيبت  له�صبة  اجلنوبي 

الرتفاع  ي��وؤّي��د  فعالية.  اأك��ر  ب�صكل  املو�صمية  ال��ري��اح  لع��رتا���ض  بنائها 

مواد  ان�صياب  فكرة  الأم��ط��ار،  تتلقى  التي  لالأرا�صي  وال�رشيع  احلديث 

اأدلة  وتاأتي  الهيماليا.  جبهة  اإىل  الأر�صية  الق�رشة  من  العميق  اجلزء 

الت�صاري�ض  من  واأي�صًا  )امل�صاحية(،  اجليوديزية  البيانات  من  الرتفاع 

�صديدة النحدار ومن جماري املياه عرب جبهة الهيماليا، ومّما يوؤّيد هذا 

الرتموكرونولوجية  الدرا�صات  اأّكدتها  مرتفعة  حت  معدلت  ال�صيناريو 

)التاأريخية احلرارية(. 

فالرياح  الأر������ض،  �صطح  �صكل  ك��ب��ريًا يف  ت���اأث���ريًا  ب����دوره  امل��ن��اخ  وي���وؤّث���ر   

والربودة وال�صخونة والأمطار واجلليد كّلها عوامل تنحت ال�صخور. وقد 

والت�صاري�ض  امل��ن��اخ  ب��ني  العالقة  بعيد،  عهد  منذ  اجليولوجيون،  در���ض 

)الطبوغرافيا( ال�صطحية. غري اأّن البحث العلمي احلديث ي�صري اإىل عالقة 

اجلبال.  نظم  وتطّور  املناخ  بني  قوية  عالقة  حرفيًا  لكنها  متوقعة،  غري 

تف�صريًا   platetectonics )الأل��واح(  ال�صفائح  تكتونية  نظرية  تعطي 

جزئيًا عن كيفية ن�صوء هذه الت�صاري�ض، فال�صال�صل اجلبلية العظيمة حتّدد 

اأقاليم تت�صادم فيها يف الوقت احلا�رش، اأو ت�صادمت يف املا�صي، قطاعات 

من غالف الأر�ض اخلارجي الرقيق ال�صلب املتك�رّش، والتي تعرف ب�صفائح 

الغالف ال�صخري lithosphericplates. ت�صاعد ال�صفائح املت�صادمة 

على تف�صري ن�صوء ال�صال�صل اجلبلية، غري اأّن عمليات اأخرى تت�صّمن حتّول 

وجهة  ومن  اجلبال.  تطور  يف  اأي�صًا  توؤّثر  الطاقة،   transfer )انتقال( 

نظر علم الفيزياء الأ�صا�صي فاإن اأي نظام باٍن للجبال يعد خمزنًا للطاقة 

تدفق  وباعرتا�ض  الكهرمائية.  للطاقة  يقع خلف حمطٍة  مماثاًل خل��ّزان 

طاقة  اإىل  احلركية  الطاقة  كهرمائي  �صد   convert يحّول  النهر  مياه 

ثقالية )جاذبية( كامنة خمتزنة على �صكل بحرية عميقة. وب�صبب ارتفاع 

مقارنة  ال���ب���ح���رية  ���ص��ط��ح 

النهر  جم�����رى  مب�����ص��ت��وى 

حتت ال�صد، يوجد اختالف 

الكامنة  ال��ط��اق��ة  يف  ك��ب��ري 

اأُعطيت  واإذا  ال�����ص��د.  ع��رب 

فاإن  امل��اء  الفر�صة جلريان 

ب�رشعة  ���ص��ي��ب��ّدد  اخل�������ّزان 

الزائدة يف  الكامنة  طاقته 

حماولة لإعادة التوازن مع 

ما يحيط به � اإّنه �صيفّجر 

ال�صد، وال�صيء الوحيد ملنع هذه الكارثة هو قوة ال�صد نف�صه.

ظم  وتعتمد اإحدى الطرائق الأكر فّعالية لتقدير معّدلت احلت يف النُّ

البانية للجبال على املنتج الطبيعي ملا يعرف بالنكليدات كونية املن�صاأ 

الكونية(  الأ�صعة  من  تنتج  نظائر  )وهي   cosmogenic nuclides
النكليدات  تركيز  اإّن  لل�صخور.  ال�صطحية   exposures التك�ّصفات  يف 

 Aluminum والأملنيوم   Beryllium 10 الربيليوم  )مثل  الكونية 

26( يف العينات ال�صطحية، يكون متنا�صبًا مع الوقت املنق�صي منذ اأن 
تك�ّصف ال�صخر على ال�صطح.

احلت  اأمن���اط  ل�صتك�صاف  ت�صتخدم  اأن  ميكن  خمتلفة  ط��رائ��ق  هناك 

 clocks اأي�صًا على مقايي�ض زمنية اأطول، فمعظم النا�ض يعرف ال�صاعات

اجليولوجية  اأو  البيولوجية  املواد  اأعمار  لتحديد  امل�صتخدمة  النظائرية 

ل هو حتديد الأعمار املعتمد على نظري الكربون 14(. ولكن  )واملثال املف�صّ

لي�صت جميع طرق التاأريخ اجليولوجية تقي�ض عمر تبلور عينة �صخرية، 

فبع�صها، عو�صًا عن ذلك، ي�صري اإىل الزمن الذي تبلور عنده ال�صخر ب�صورة 

اأولية يف درجة حرارة عالية يف اأعماق الأر�ض، ثم برد يف مدى �صيق من 

درجة احلرارة عندما �صمح احلت للعينة بالو�صول اإىل �صطح الأر�ض. اإّن 

من امل�صّلم به اأّن تدّفق املياه اجلارية وجليد املجلدات )الثاّلجات( هما من 

العوامل الرئي�صة للحت الفيزيائي. اإّن فكرة وجود تغذية مرتدة بني عمليات 

الباحثون  يجد  ثم  وم��ن  جديدة،  فكرة  هي  واملناخ  اجليولوجي  الت�صّوه 

املهتمون فقط بتخ�ص�صهم النوعي، مثاًل بعلم التكتونية )التكتونيك�ض(، 

اأنف�صهم يف عاملمَ اأكر اإثارة واأعمق ترابطًا. ومتامًا مثل علماء الأر�ض ال�صلدة 

بتوحيد  يقومون  الذين  الهدرولوجيا  وعلماء  اجل��وي  الغالف  وعلماء 

امل�صعى،  ه��ذا  يف  ج��ه��وده��م 

دمج  عاجاًل  ن��رى  اأن  يجب 

يف  البيولوجية  ال��درا���ص��ات 

»اجلديد«،  التكتونية  علم 

يوؤّثر  اأن  للمناخ  اأمكن  فاإذا 

اجلبلية،  ال�صال�صل  منو  يف 

ُظم البيئية  فلرمّبا اأمكن للنُّ

اأن توؤّثر اأي�صًا يف ذلك.

موؤ�ص�صة  ال��ع��ل��وم،  جملة 

الكويت للتقدم العلمي

املناخ وتطور اجلبال
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نبات من بيئتي                

نبات تزييني معروف يف معظم املناطق ال�صورية، يزرع يف 

احلدائق، ويت�صلق على اجلدران والعرائ�ض، ولأزهاره رائحة 

عطرية مميزة، ينت�رش بريًا يف املناطق ال�صخرية وحواف 

احلقول، وبخا�صة يف املناطق الو�صطى من �صورية.

حتوي الثمار �صكريات بن�صبة 4.5 % ، واأحما�ض ع�صوية 

.C 1 %، ومركبات فالفون واأنتو�صيانني وفيتامني
درجة  خف�ض  يف  املغلية  اأو  ال��ط��ازج��ة  الثمار  تفيد 

الدم  �صغط  وخف�ض  باحلمى،  الإ�صابة  عند  احل���رارة 

ال�صداع  ملعاجلة  ت�صتعمل  كما  ال�صن،  كبار  عند  املرتفع 

والدوار وا�صطرابات اله�صم، وم�صادة للمالريا وال�صت�صقاء، 

واللتهابات  ال��ب��ول  لإدرار  املجففة  الأغ�����ص��ان  وت�صتعمل 

املختلفة واملغ�ض امِلعدي واملعوي، وي�صتعمل املغلي منها فاترًا 

كما  الفم،  واأمرا�ض  اللتهاب  حال  يف  واللوزات  احللق  لغرغرة 

ي�صاعد م�صحوق الأوراق يف التئام اجلروح.   

مو�صوعة النباتات الطبية امل�صّورة، نبيل العرقاوي

يا�سمني عراتلي
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املدير  خملوف  ح�صني  املهند�ض  والبيئة  املحلية  الإدارة  وزير  ا�صتقبل 

التنفيذي لربنامج الأغذية العاملي ديفيد بي�صلي والوفد املرافق له، حيث 

والإن�صاين،  الإغاثي  املجال  يف  القائمة  التعاون  اأوج��ه  ا�صتعرا�ض  جرى 

لتاأمني  الأك��رب  العبء  تتحمل  ال�صورية  احلكومة  اأن  الوزير  ال�صيد  وبنّي 

الت�صهيالت  وت��ق��دمي  للمت�رشرين  والغذائية  الإن�صانية  الحتياجات 

الإغاثي ل�صمان و�صول  املجال  العاملة يف  الدولية  الالزمة للمنظمات 

تبذلها  التي  للجهود  بالإ�صافة  م�صتحقيها،  اإىل  الإن�صانية  امل�صاعدات 

التحتية  البنى  تاأهيل  واإع��ادة  والتعليمية  ال�صحية  اخلدمات  لتقدمي 

التي تعر�صت للتدمري، كما تقوم الوحدات الإدارية يف املحافظات بتوفري 

الكرمي،  العي�ض  �صبل  لهم  ي�صمن  مب��ا  للمواطنني،  اخل��دم��ات  جميع 

منوهًا باجلهود التي يبذلها برنامج الأغذية العاملي من خالل امل�صاهمة 

والتن�صيق مع منظمة الهالل الأحمر العربي ال�صوري واللجنة الدولية 

كانون  �صهر  خالل  مت  حيث  ال�صتجابة،  خطة  �صمن  الأحمر  لل�صليب 

الثاين توزيع 304879 �صلة غذائية، وخالل �صهر �صباط294076 �صلة 

غذائية، بالإ�صافة لتوزيع كميات من )الطحني، ب�صكويت عايل الطاقة، 

معلبات ..(. وخالل اللقاء نّوه ال�صيد الوزير اإىل �رشورة اإ�صقاط امل�صاعدات 

)داع�ض( يف  الإرهابية  املجموعات  اإىل من حتا�رشهم  الإن�صانية اجلوية 

امل�صاريع  الزور، بالإ�صافة للتعاون يف تنفيذ جمموعة من  حمافظة دير 

الإن�صانية كم�رشوع الدعم الغذائي للن�صاء احلوامل واملر�صعات وبرنامج 

حلماية  يهدف  وال��ذي  �صورية،  يف  التكيف  على  وال��ق��درة  العي�ض  �صبل 

وا�صتعادة �صبل العي�ض والأمن الغذائي لل�صوريني املتاأثرين عن طريق دعم 

�صبل العي�ض الأ�رشية واإعادة تاأهيل القت�صاد املحلي وتعزيز القدرة على 

ال�صمود حاليًا وم�صتقباًل. من جانب اآخر حتدث ال�صيد بي�صلي م�صريًا اإىل 

اأنها الزيارة الأوىل له بعد توليه من�صبه كمدير تنفيذي لربنامج الأغذية 

بالتعاون  العي�ض  �صبل  م�صاريع  من  جمموعة  حاليًا  ينفذ  الذي  العاملي 

للتعاون  بالإ�صافة  املحليني،  ال�رشكاء  من  وعدد  ال�صورية  احلكومة  مع 

يف املجال الإغاثي والإن�صاين، متمنيًا تعزيز التعاون مبا ينعك�ض ب�صكل 

اإيجابي، ويدل على كفاءة العمل وحتديد حجم الحتياجات والتكلفة 

الالزمة، و�رشورة ال�صتمرار يف اإي�صال امل�صاعدات الإن�صانية والغذائية اإىل 

مدينة القام�صلي مع اإمكانية النقل برًا لتلك امل�صاعدات مبا يحقق وفرًا 

يف املوارد املالية، وي�صاهم يف تخفي�ض تكاليف نقلها جوًا.

بي�صلي  لل�صيد  والبيئة  املحلية  الإدارة  وزي��ر  متنى  اللقاء  ختام  يف   

النجاح والتوفيق يف مهامه، واأن يخرج من هذه الزيارة بانطباع حقيقي 

عن ال�صعب ال�صوري املتم�صك بوطنيته واملوؤمن بعدالة ق�صيته وتالحمه 

مع  بوا�صل اجلي�ض العربي ال�صوري  بقيادة ال�صيد الرئي�ض ب�صار الأ�صد، 

من  التخفيف  يف  ي�صاهم  مبا  اجلانبني  بني  التعاون  ا�صتمرار  متمنيًا 

معاناة ال�صوريني جراء ا�صتهداف الإرهاب لهم. 

وزير الإدارة املحلية والبيئة يبحث مع املدير التنفيذي لربنامج الأغذية العاملي التعاون القائم و�سبل تعزيزه
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  اأكد وزير الإدارة املحلية والبيئة املهند�ض ح�صني خملوف خالل م�صاركته 

الوحدات  الإطفاء يف  وحدات  اأف��واج  لقادة  التدريبية  العمل  ور�صة  فعاليات 

الإدارية يف املحافظات اأهمية وقوفهم خلف بوا�صل اجلي�ض العربي ال�صوري 

الذي يحقق النت�صارات، ويبذل الغايل لإعادة الأمن والأمان لربوع �صورية، 

م�صيدًا بجهود رجال الإطفاء التي بذلوها لإخماد احلرائق باأنواعها يف ظل 

الظروف احلالية يف خمتلف املناطق، موجهًا ب�رشورة التحلي بروح امل�صوؤولية 

وال�صتعداد واملحافظة على م�صتوى عاٍل من اجلاهزية ليكونوا قادرين على 

تنفيذ جميع املهام املطلوبة رغم الأ�رشار التي حلقت بقطاع الإطفاء ) كوادر 

ب�رشية، جتهيزات ومعدات واآليات ....( نتيجة التخريب املمنهج للمجموعات 

م�صتلزمات  جميع  ت��اأم��ني  على  العمل  ����رشورة  م��وؤك��دًا  امل�صلحة،  الإره��اب��ي��ة 

احتياجاتهم،  وتوفري  واملوؤهلِة  املدربة  الب�رشية  بالعنا�رش  ورفده  القطاع  هذا 

اأهمية  اإىل  النق�ض احلا�صل بالتجهيزات والآليات، لفتًا  بالإ�صافة لرتميم 

هذه الور�صة لتقييم اأداء اأفواج الإطفاء خالل عام 2016 ومعاجلة الثغرات 

التي ظهرت لتالفيها مع التاأكيد على �رشورة توحيد مناذج البيانات الواردة 

الهتمام  اإط��ار  -ويف  اأنه  مبينًا   ،).. احلرائق  بيانات  وب�رشية،  فنية  )مواقف 

بقطاع الإطفاء والكوادر العاملة فيه - �صيتم اأي�صًا الإعداد جلولت تفقدية  

لالطالع على واقع الأفواج يف املحافظات والتاأكد من جاهزيتها.

وطلب اإليهم الهتمام بكوادرهم وتدريبهم ورعايتهم بال�صكل الذي يكفل 

احلالة املعنوية العالية واجلهوزية لتنفيذ املهام املوكلة اإليهم

     ومت خالل الور�صة تقدمي عدد من املحا�رشات تركزت حول احلرائق 

النفطية )خزانات واآبار النفط، م�صب نفطي، خطوط نقل النفط، حمطات 

واتخاذ  مكافحتها  وط��رق  البرتولية..(  امل��واد  نقل  �صهاريج  وحرائق  الوقود 

املن�صاآت  و�صالمة  واملوظفني  العاملني  �صالمة  ل�صمان  الوقائية  الإج���راءات 

اجلهات  مع  بالتعاون  ال��الزم��ة  الإخ��م��اد  ل��ط��وارئ   وو�صع خطط  النفطية 

امل�صاركة، بالإ�صافة لعر�ض درا�صة حتليلية للكوارث.

ويف ختام الور�صة كرم ال�صيد الوزير قادة اأفواج الإطفاء امل�صاركني.

واملنظمة  طرطو�ض  وحمافظة  والبيئة  املحلية  الإدارة  وزارة  برعاية 

الدولية للهجرة، افتتح حمافظ طرطو�ض �صفوان اأبو �صعدى يف مع�صكر 

طالئع البعث بطرطو�ض “م�رشوع الأمل” لتاأهيل وتو�صيع ال�صكن املوؤقت 

لالأهايل الوافدين والذي مّت تنفيذه بالت�صاركية ما بني اللجنة العليا 

واملمولني،  ال�رشكاء  مع  بالتعاون  للهجرة  الدولية  واملنظمة  لالإغاثة 

اإيواء  مركز  يف  ال�صكنية  ال��وح��دات  م��ن  ع��دد  بناء  امل�����رشوع  ويت�صّمن 

املجتمع  �صمود  تعزيز  بهدف  الأه��ايل،  باأيدي  �صنعت  البعث  طالئع 

�صكره  ال�صوريون، موجهًا  وتعزيز الندماج املجتمعي الذي تربى عليه 

للمنظمة الدولية ممثلة ب� )ماريا رمان( رئي�صة البعثة الدولية للهجرة 

يف �صورية على هذه التقدمة التي مّتت بالتن�صيق مع املنظمات العاملة 

يف طرطو�ض واملجتمع الأهلي واجلمعيات اخلريية، وعملت على اإنتاج 

امل�رشوع املهّم الذي يوؤّمن ال�صكن ال�صحي والبيئي، واأ�صارت ماريا اإىل اأن 

واإعادة  الأم��ل  بناء  بهدف  واملنظمات  الدولة  مع  بت�صاركية  مّت  امل�رشوع 

الأو�صاع اإىل ما كانت عليه.

افتتاح م�رشوع الأمل لتاأهيل �سكن الوافدين وتو�سيعه

ان�صجامًا مع ال�صعار العاملي للبيئة الذي حمل عنوان “اأنا مع الطبيعة”، 

اأطلقت وزارة الإدارة املحلية والبيئة بالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة 

البيئية  والأن�صطة  الفعاليات  من  جمموعة  )اليوني�صيف(،  للطفولة 

مبحافظة  القدمو�ض  منطقة  يف  الوطني  البيئي  املخيم  يف  املختلفة 

طرطو�ض، وذلك بهدف تعزيز القيم البيئية ال�صحيحة من خالل الرتفيه 

حياتية  مهارات  واإك�صابهم  واليافعني  ال�صباب  لدى  الفراغ  اأوق��ات  وملء 

املحلية  الإدارة  وزارة  يف  البيئية  التوعية  مديرة  وبينت  �صليمة،  وبيئية 

والبيئة الدكتورة �صحر عمران اأن ن�صاطات املخيم الذي اأقيم بالتعاون مع 

منظمة طالئع البعث، ومب�صاركة 100 طفل، ركزت على عدد من ور�صات 

بها،  املحيطة  واملناطق  القدمو�ض  منطقة  اأبناء  ا�صتهدفت  التي  العمل 

حيث مت تدريب الأهايل والأطفال واليافعني على كيفية ا�صتنبات الفطر 

وال�صعري والزراعات املائية، اإ�صافة اإىل ور�صات لربات الأ�رش، واأ�رش ال�صهداء 

الورود،  �صناعة  منها يف  وال�صتفادة  النفايات  بع�ض  تدوير  اإع��ادة  حول 

بغية التدريب على التعامل ال�صليم مع البيئة والغابة، وتعزيز ال�صلوكيات 

الإيجابية لديهم، وبذلك يكون املخيم ترفيهيًا تعليميًا باآن، م�صرية اإىل 

اأن عددًا من املعار�ض ملنتجات بيئية وطبية )نباتات واأع�صاب(، وتراثية 

ر�صومات لالأطفال،  اإىل  اإ�صافة  اأعمال املخيم،  اإنتاج املنطقة رافقت  من 

و�صوقًا بازاريًا ملنتجات بيئية �صنعها الأطفال واليافعون، من جهٍة اأو�صح 

مدير البحوث البيئية الدكتور اأحمد نعمان اأنه مت ربط املخيم بعملية 

الأهايل  تدريب  عنه  متخ�ض  ال��ذي  باملنطقة،  املحلي  املجتمع  تنمية 

اأ�صاليب  يف كلٍّ من منطقة القدمو�ض وم�صياف وقرى ال�صيخ بدر، على 

الزراعات املنزلية واملائية، كون هذه امل�صاريع تعد موردًا اقت�صاديًا ومدرًا 

للدخل يف حال تبناها املجتمع املحلي، منوهًا باأن النماذج امل�صتخدمة 

خالل الور�صات تعّد )م�صتدامة( يف امل�صتقبل. 

افتتاح فعاليات املخيم البيئي الوطني يف القدمو�س بطرطو�س

ور�سة عمل تدريبية لقادة اأفواج وحدات الإطفاء يف املحافظات
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