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يف إطــار عمليــات إعــادة اإلعمــار وتأهيــل املؤسســات املتضــررة بفعــل اإلرهــاب. 
تأهيــل اجملمــع احلكومــي حملافظــة القنيطــرة، كمــا مت ترحيــل مــا ال يقــل عــن 

مراجعــة أســعار املقاســم يف عــدرا الصناعيــة 
وتقديــم قــروض للمتضرريــن:

التقــى املهنــدس عمــاد مخيــس رئيــس جملــس الــوزراء وعــدداً مــن 
الصناعيــن ورجــال األعمــال يف املدينــة الصناعيــة بعــدرا لبحــث واقــع 
علــى مراجعــة  اللقــاء  املوافقــة خــال  فيهــا, ومتــت  واملعوقــات  املدينــة 
أســعار املقاســم يف املدينــة وإطــاق معــرض دائــم للمنتجــات فيهــا, كمــا 
ــرة للصناعيــن املتضرريــن بفعــل  متــت املوافقــة علــى تقديــم قــروض ميسّ
األحــوال اجلويــة األخــرة باملدينــة الصناعيــة  والوقــوف علــى أســباب توقــف 

ــا . بعــض املنشــآت عــن العمــل ملعاجلته

ضمن إطار عمل اللجنة العليا لإلغاثة برئاسة 
وزير اإلدارة احمللية والبيئة واللجان الفرعية: 

اهلــال األمحــر يــوزع مســاعدات علــى أهــايل بلدتــي خربــة غزالــة 
والكتيبــة وبلــدة نامــر بريــف درعــا .

كمــا مت بالتشــارك مــع املنظمــات الدوليــة املاحنــة إعــادة تأهيــل 400 
شــقة ســكنية يف مركــز إيــواء احلرجلــة بإشــراف الســيد حمافــظ ريــف 

دمشــق .

برنامج عمل لتأهيل أعضاء اجملالس احمللية 
تتابــع وزارة اإلدارة احمللیــة والبيئــة تنفيــذ خطتهــا يف تأهيــل أعضــاء 
جمالــس الوحــدات اإلداريــة يف أغلــب احملافظــات يف حمــور “ قانــون 

اإلدارة احمللیــة واســتثمار أمــاك الوحــدات اإلداريــة” . 

توقيع عقود بقيمة 227 مليوناً لرتميم أبنية 
وترحيل أنقاض من خملفات اإلرهابين بدرعا:

تعاقــد فــرع املنطقــة اجلنوبيــة للشــركة العامــة للبنــاء والتعمــر 
علــى ترميــم أبنيــة وترحيــل انقــاض بدرعــا بقيمــة إمجاليــة بلغــت 227 

مليــون لــرة ســورية .

مــن  عــدد  علــى  تتبعيــة  جولــة  والبيئــة  احملليــة  االدارة  وزيــر  قــام 
املشــاريع يف حمافظــة طرطــوس وريفهــا, واطلــع خاهلــا علــى مراحــل 
العمــل ونســب اإلجنــاز يف مشــروع املنطقــة الصناعيــة بريــف صافيتــا, 
كمــا قــام برفقــة وزيــرة الدولــة لشــؤون املنظمــات احملليــة ســلوى العبــد 
اهلل وحمافــظ طرطــوس صفــوان  أبــو ســعدى جبولــة تفقديــة يف بلــدة 
والتنمــوي  اخلدمــي  واقعهــا  علــى  للوقــوف  الســياحية،  احللــو  مشــتى 
ــذي  ــب التنفي ــة وأعضــاء املكت واالجتماعــي. واجتمــع مــع حمافــظ الاذقي
جمللــس احملافظــة, مؤّكــداً أنَ احلكومــة ســتويل أمهيــة لعمــل اجملالــس 

احملليــة باعتبارهــا رافعــة للتنميــة .

110 آالف م3 مــن األنقــاض يف حرســتا، ومت تأهيــل البنــى التحتيــة وعــودة احليــاة 
االجتماعيــة واحلرفيــة واالقتصاديــة لبلــدة عتمــان يف درعــا .

ضمن إطار عمل جلنة إعادة اإلعمار برئاسة وزير اإلدارة احمللية والبيئة 
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لالطالع على نشاطات الوزارة ميكنكم متابعة صفحتنا على الفيس بوك : 
)) وزارة اإلدارة المحلية والبيئة في سورية ((
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بلدية الزبداني: عودة 4500 عائلة وتأهيل 600 شقة
مشــاريع عــدة نَفــذت يف مدينــة الزبدانــي مبحافظــة ريــف دمشــق خــال الفــرتات املاضيــة تنوعــت بــن الصيانــات الزفتيــة لشــوارع املدينــة 
ومداخلهــا وتركيــب شــبكات كهربائيــة جديــدة وحمــوالت اضافــة إىل صيانــة شــبكات امليــاه والصــرف الصحــي واهلاتــف, وختديــم املدينــة بــكل 

االحتياجــات واملســتلزمات اخلدميــة جلميــع املواطنــن .
مليــــار ليـــرة ملشـــاريع حلـــب القـدميــــة 2500 حمـــل جتــــاري عـــادت للخــدمــة وتأهيـــل ساحة احلطب

رصــدت احلكومــة ملدينــة حلــب مبلــغ مليــار لــرة ســورية لتنفيــذ عــدد مــن املشــاريع احليويــة يف حلــب القدميــة كمرحلــة أوىل، وصــل منهــا مبلــغ 
200 مليــون لــرة ســورية ســيتم ختصيصهــا لتنفيــذ املشــاريع حبســب األولويــات الــي وضعهــا جملــس املدينــة .

“تطــور اجملتمعــات البشــرية يبنــى علــى معايــر عــدة يتقدمهــا االهتمــام بالبيئــة 
والعمــل مــن أجــل جعلهــا خاليــة مــن التلــوث هبــذه العبــارة افتتــح الســيد وزيــر اإلدارة 
احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف فعاليــات االحتفــال املركــزي مبناســبة 
اليــوم الوطــي للبيئــة, وقــد وجهــت وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة الوحــدات اإلداريــة 
ــة والتوعويــة ومحــات النظافــة  ــات البيئي بتنفيــذ جمموعــة مــن األنشــطة والفعالي
يف احملافظــات كافــة اعتبــاراً مــن 21/10/2018 حتــى هنايــة العــام, انطاقــاً مــن 

حمافظــة ريــف دمشــق
 ) جرمانا، ضاحية قدسيا، ضاحية األسد، صحنايا، أشرفية صحنايا . . .( . 

احتفااًل باليوم الوطين للبيئة 
وزارة اإلدارة احمللية والبيئة تطلق محالت نظافة يف احملافظات

الــوزراء  رئيــس جملــس  عمــاد مخيــس  املهنــدس  افتتــح 
مشــروع حمطــة توليــد الكســوة الكهروضوئيــة باســتطاعة 26ر1 
ميغــا واط توفرهــا 6 آالف القــط مشســي, وبتكلفــة تبلــغ حنــو 

باستطاعة 26ر1 ميغا واط, وبتكلفة تبلغ حنو مليار لرية . .  مشروع حمطة توليد الكسوة الكهروضــوئية:

تنفــذ الشــركة العامــة للصــرف الصحــي بدمشــق عــدة مشــاريع إلصــاح شــبكة 
الصــرف الصحــي يف احملافظــة, حبيــث مت تنفيــذ عــدة مشــاريع ضمــن خطــة 
احملافظــة يف مرحلــة إعــادة اإلعمــار بقيمــة إمجاليــة 60 مليــون لــرة وبنســبة 
إجنــاز 100%, وهــي اســتبدال خطــوط صــرف صحــي يف مواقــع متفرقــة مــن 

مدينــة دمشــق .

500 مليـــــــــون 
للصـــــرف الصحي املتضـــــــرر

ــار لــرة .  ملي
ووضع حجر األساس للمنطقة السكنية يف عدرا الصناعية, 

وملشــروع مدينة معارض بيع الســيارات يف منطقة الدوير .
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مــن  طرطــوس  يف  الصلبــة  النفايــات  مشــكلة  تعــدّ 
ــة  ــة احملافظــة مــن الناحي ــة، نظــراً ألمهي املشــكات امللحّ
الســياحية، والزراعيــة، ولكثــرة املكبــات العشــوائية فيهــا 
بشــكل  تنتشــر  والــي  عشــوائياً،  مكبــاً   /62/ والبالغــة 
عشــوائي علــى جوانــب الطــرق، وقــرب املناطــق الســياحية 
والســكنية، وضمــن األراضــي احلراجيــة، وجمــاري األهنــار، 
وعلــى شــاطئ البحــر، فــكان البــدّ مــن إجيــاد حــل جــذري 
/ احملافظــة،  عــن  املتولــدة  النفايــات  مــن  للتخلــص 

مدينــة وريفــاً/، وبالتــايل التخلــص النهائــي مــن مشــكلة 
املشــكات وهــي املكبــات العشــوائية، وهلــذا الغــرض مت 
إنشــاء املركــز املتكامــل ملعاجلــة النفايــات الصلبــة يف وادي 
اهلــدّة، مّتــت املباشــرة بتنفيــذه بتاريــخ 2007/9/7، علمــاً 
بأّنــه املعمــل الوحيــد يف القطــر، ومّت وضــع املركــز يف وادي 
اهلــدة بالتشــغيل التجريــي ابتــداء مــن 2014/3/25، حيــث 
بــدأ مبعاجلــة حــوايل 120 طنــاً يوميــاً حلــوايل 15 وحــدة 

ــا. ــات املتوفــرة يف حينه ــة وفــق اإلمكاني إداري
إنّ املركــز يتألــف مــن حمطــة فــرز ميكانيكيــة ويدويــة، 
وحمطــة معاجلــة بيولوجيــة: معمــل الســماد، واملطمــر 
الســطحي الصحــي، إضافــة إىل املرافــق املخدّمــة لتلــك 
وطــرق  ميــاه،  وبئــر  ميــاه،  تصريــف  شــبكات  املنشــآت: 
ختدمييــة، كذلــك شــبكة إطفــاء حريــق، ومولــد احتياطــي، 
ومســتودعات، ويعمــل وادي اهلــدة منــذ عــام 2017 بطاقتــه 
التصميميــة القصــوى، حيــث يســتقبل حاليــاً مــن 500-

650 طنــاً يوميــاً، علمــاً بــأن الطاقــة التصميميــة للمعمــل 
املعمــل 260 عامــاً علــى ثاثــة  600 طــن يوميــاً، ويف 
إنتــاج، ووارديتــا عمــل، كّل وارديــة 8 ســاعات.  خطــوط 

املركز املتكامل يف طرطوس وجتربة حتويل “النقمة إىل نعمة “         500-650 طنًا من النفايات تنتج 20-30 طنًا من السماد يوميًا.
يتــم فــرز النفايــات يف حمطــة الفــرز امليكانيكيــة واليدويــة، 
ورق  مــن  التدويــر  إلعــادة  القابلــة  املــواد  واســتخاص 
العضويــة،  واملــواد  وحديــد  وأقمشــة  وزجــاج  وباســتيك 
حيــث تشــّكل املــواد العضويــة حــوايل 60% مــن النفايــات 
الــواردة إىل املعمــل، ويتــم حتويلهــا إىل مســاد، كمــا يتم فرز 
النفايــات يف حمطــة معاجلــة بيولوجيــة /معمــل الســماد/، 
ويتــم حتويــل املــواد العضويــة إىل مســاد بطريقــة التخمــر 
اهلوائــي، إضافــة إىل فــرز النفايــات يف املطمــر الســطحي 
الصحــي الــذي ميتــد ملســاحة 15 ألــف م2، مت تكتيمــه 
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املركز املتكامل يف طرطوس وجتربة حتويل “النقمة إىل نعمة “         500-650 طنًا من النفايات تنتج 20-30 طنًا من السماد يوميًا.
بطبقــة مــن الغضــار بســماكة 50 ســم، باإلضافــة إىل 
رقائــق البــويل إيثلــن حلمايــة امليــاه اجلوفيــة لطمــر 

املرفوضــات. 
 واســتناداً هلــذه التجربــة فقــد مّت التعاقــد مــع 
جامعــة تشــرين بإعــداد دراســة لتأهيــل كافــة املكبــات 
ــات  ــة لتســعة مكب ــر تنفيذي ــداد أضاب العشــوائية، وإع
عشــوائية هــي األكثــر خطــورة: صافيتــا، وعــن الزرقــا، 
احلميديــة،  إىل  إضافــة  بــدر،  والشــيخ  والدريكيــش، 
وبعشــرت، ومشــتى احللــو، والقدمــوس، وطرطــوس، ومّت 

إغــاق عــدد مــن املكبــات، منهــا مكــب طرطــوس/يف حصــن 
والقدمــوس،  بــدر،  والشــيخ  الدريكيــش،  ومكــب  البحــر/، 
وصافيتــا، والصفصافــة، وجنينــة رســان، إضافــة إىل مكــب 

ــا، وحيمــور.  ــت، وعــن الزرق املعمــورة، وفجلي
تعــدّ حمطــات الرتحيــل نقاطــاً وســيطة لنقــل النفايــات 
مــن الوحــدات اإلداريــة إىل املركــز املتكامل ملعاجلة النفايات 
الصلبــة يف وادي اهلــدة، حيــث أنّ النفايــات الــواردة مــن 
املخصصــة  باحلاويــة  مباشــرة  تفريغهــا  يتــم  البلديــات 
لنقلهــا فــور امتائهــا إىل املركــز، وقــد كان ســبب اختيــار 
وادي اهلــدة كموقــع إلقامــة املركــز املتكامــل، مت حبســب 
الصلبــة  النفايــات  إلدارة  الوطــي  التوجيهــي  املخطــط 
/تريفالــور/،  الفرنســية  الشــركة  مــن  واملعــد  ســورية،  يف 
وهــذه االســرتاتيجية معتمــدة مــن رئاســة جملــس الــوزراء. 
وتتلّخــص صعوبــات العمــل يف املركــز بنقص عدد الســائقن 
العاملــن علــى اآلليــات اهلندســية، وعــدم وجــود املســاحة 
الكافيــة لتخمــر املــواد العضويــة، وإنتــاج الســماد، ونقــص 
عــدد اآلليــات الازمــة لتشــغيل املعمــل بالشــكل األمثــل. 
الغايــة األساســية الــي أنشــئ املركــز علــى أساســها هــي 
معاجلــة النفايــات وفرزهــا وحتويلهــا إىل مســاد، وللســماد 
املنتــج مــن النفايــات العضويــة أمهيــة وفائــدة كبــرة , 
خاصّــة أّنــه حمقــقٌ للمواصفــات العامليــة فنســبة احلموضــة 
ضمــن املواصفــات، ونســبة املــادة العضويــة 28,7%، بينمــا 
يف الســماد العضــوي احليوانــي ال تتجــاوز 7%، باإلضافــة 
إىل وجــود عناصــر مثــل اآلزوت واملغنيزيــوم، وهــي عناصــر 

ــادرة . ن
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إذا ســألت النــاس عــن االســتدامة كمفهــوم وعــن أحــد أهــم 
األشــياء املتعلقــة هبــا: فســيكون اجلــواب وال بــدّ أهنــا التفكــر يف 
األجيــال القادمــة: إّننــا نلــي احتياجاتنــا اآلن، ولكننــا حنتــاج 
لألجيــال  األرض  كوكــب  علــى  كافيــة  مــوارد  تــرك  إىل  أيضــاً 
القادمــة ليتمكنــوا مــن تلبيــة احتياجاهتــم . لكــن هــل هــذا هــو 
التعريــف الــكايف لاســتدامة، مــن الصعــب جــدّاً حتديدهــا يف 
الواقــع، إّنهــا فكــرة كانــت قــد وجــدت منــذ فــرتة طويلــة، ولعــدة 

قــرون، وقــد ارتبطــت حبــدود النمــو والتطــور .
  فهــل يتعّلــق األمــر بعــدم اســتخدام املــوارد غــر املتجــددة 
ــودي إىل نضوهبــا، الكثــر مــن نشــاطاتنا البشــرية _  بطريقــة ت
وخصوصــاً يف اآلونــة األخــرة _ تتعلــق بالتعديــن واســتخراج 
ــاً والبحــث عــن النفــط لتوفــر الطاقــة والوقــود . الفحــم مث

ــا يف ظــل الوضــع  ــه ينبغــي علين ــل أخــراً إىل أّن ومّت التوصّ
املتجــددة،  املــوارد  إىل  التحــول  االعتبــار  يف  نضــع   أن  هــذا 
حيــث نســتخدم طاقــة الشــمس، والكتلــة احليويــة والزراعــات 
الرشــيدة والوقــود احليــوي، أي أننــا حنــاول أن نســتخدم براعــة 
بشــرية حتــى تتمكــن األجيــال القادمــة مــن تلبيــة احتياجاهتــا 
اخلاصــة، فــإن املشــكلة هبــذا النقــاش تــدور حــول أنــه جيــب 
 . احتياجاتنــا  تلبيــة  وتقييــد  النفــس  علينــا ممارســة ضبــط 
لكــنّ أحــد أخطــر األشــياء الــي ال حتــب النخــب السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة القيــام هبــا هــو ممارســة الكثــر مــن 

ضبــط النفــس . فمــن غــر املقبــول أن ختــر 
التدفئــة  إيقــاف  عليهــم  أن  النــاس 

املركزيــة، أو أّنهــم ال يســتطيعون 
قيــادة ســيارهتم، أو أّنهــم ال 

الذهــاب  يســتطيعون 
لقضــاء  بالطائــرات 
يف  غريبــة  عطلــة 
مــكان مــا، ألنّ مــا 
ــه هبــذا  يفعلونــــــــ
ــم حيرقــون  أهنـــــــ
مــوارد الكوكــب .

لذلــك عندمــا 
يتعلــــــــــــق األمــر 
فــإن  باالســتدامة 

حــــــــدود النقـــــــــاش 
وضعــت علــى جانــب 

واحــد، فظهــرت نســخة 
فكــرة  وهــي  قبــواًل  أكثــر 

أّنــه  أي  كاملعتــاد،  العمــل 
تلــي  أن  احلاليــة  لألجيــال  ميكــن 

احتياجاهتــا اخلاصــة، وال داعــي للقلــق كثــراً 
بشــأن االســتدامة مــا دمنــا نلــي احتياجاتنــا، وحنــن ننظــر 

أيضــاً يف تلبيــة احتياجــات األجيــال القادمــة . عدنــا للغــز، ألنــه 
عندمــا تبــدأ يف التفكــر يف األجيــال القادمــة، تبــدأ يف التســاؤل، 
مــن هــم هــؤالء األشــخاص بالضبــط؟ ليــس املقصــود األجيــال 
القادمــة كأطفالنا، هــذه هــي أجيــال املســتقبل الــي ال وجــود 
ــي هــي ســتكون يف املســتقبل، فمــن هــم، مــا هــي  هلــا اآلن، وال
احتياجاهتــم أو رغباهتــم، مــن املقبــول سياســياً أن تكــون األجيــال 
القادمــة مبثابــة مرشــدة للسياســة احلاليــة، لذلــك عندمــا تبــدأ 
يف التفكــر يف األمــر مــن هــذا القبيــل، فإنــه يبــدأ يف أن يصبــح 
غــر منطقــي إىل حــد مــا، فهــا حنــن  لدينــا سياســة اليــوم 
تسرتشــد مبجموعــة مــن األشــخاص الذيــن ال وجــود هلــم، كيــف 

نتعامــل مــع هــذا اللغــز وفــق مبــادئ العدالــة؟
 إذا نظرنــا إىل مبــادئ العدالــة، وأنــه إذا كان هنــاك مســاواة 
يف توزيــع املــوارد، فعندئــذ جيــب أن متتــد املنافــع إىل اجلميــع 
حتــى »األقــل حظــاً«، ونضــع ذلــك يف حــدود النقاش حــول النمو، 
ــا يف  ــي شــيء مثــر لاهتمــام إىل حــد مــا، إذا مــا بدأن ثــم يأت
ــا  ــال القادمــة، فإنن ــوم، لألجي توفــر املــوارد يف هــذا الكوكــب الي

ننتهــك أحــد أهــم مبــادئ العدالــة، كيــف يكــون إذاً؟ 
األجيــال القادمــة هــي األشــخاص الذيــن سيســتفيدون مــن 
املــوارد الــي ننقذهــا اليــوم، ألّنهــم اجليــل املميــز، وهــم غــر 
األقــل  الــوراء ومســاعدة اجليــل  الوصــول إىل  قادريــن علــى 
نصيبــاً، والــذي مّت توفــر املــوارد حبرمانــه، فــإذا كنــا نســتخدم 
هــذا؟  علــى  نتغلــب  كيــف  العدالــة،  مبــادئ 
دعونــا  حقــاً،  جــداً  بســيطة  اإلجابــة 
ــن  ــر يف مشــكلة املســاواة ب ال نفك
األجيــال، بــل فلنبــدأ بالتفكر 
جيــل  خــال  العدالــة  يف 
كانــت  فلطاملــا  واحــد، 
األجيــال الســابقة هــي 
احلاضــر يف املاضــي، 
املســتقبل  كنــا  كمــا 
يف املاضــي . وباملثــل، 
أجيــال املســــــــتقبل 
ســــــتكون حاضــــــراً 
بعدهــم،  ألجيــــــــال 
حنـــــــــــن  وســــــنكون 
املاضيــــــــــة،   أجياهلــم 
فــإذا كان لدينــا عدالــة 
يف  جيلنــا  خــال  ونزاهــة 
ســوف  فإننــا  املــوارد،  توزيــع 
لألجيــال  العدالــة  تلــك  نــرتك 
القادمــة مــن الــدورة إىل مــا ال هنايــة، 
أي أن العدالــة يف توزيــع املــوارد خــال جيــل 

. وبديهــي  بشــكل فطــروي  االســتدامة  واحــد ســتحقق 

العـــــــدالة . . . االستدامة
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وادي الشـــــعب
يقــع يف منطقــة حلبــون ويعــدّ مــن أمجــل الوديــان 
وأكثرهــا تفــرداً يف حمافظــة ريــف دمشــق، وجيمــع ميــزات 
عــدّة تؤهلــه ليكــون حمميــة طبيعيــة، وهــو قبلــٌة جملموعات 
وحمــي  فنانــن  مــن  أخــرى  وفئــات  واملســر  الكشّــاف 
ــع  ــب يف الربي ــاخ قــاٍس يف الشــتاء متقّل الطبيعــة، وذو من
ولطيــف يف الصيــف واخلريــف، وهــو ذخرة شــعبية لتاريخ 
مــكان حاضــٍر متأّلــق، فيــه املئــات مــن الكهــوف واملغــارات 
خمتلفــة األحجــام واالرتفاعــات واألشــكال املتميــزة، ومــن 
أشــهرها كهــف »الزالقــة«، ومغــارة »اهلــوة«، وياحــظ وجــود 
أنــواع نباتيــة فريــدة كالــورد الــري والزعــرور والســدر، 
إضافــة إىل زهــور مــدار العــام، ونباتــات تنمــو مــن صلــب 
الصخــور، وبعــض احلراجيــات، كمــا شــكلت املنحــدرات 
ــاً للطيــور، منهــا احلمــام الــري  الصخريــة مــاذاً طبيعي
كالثعالــب  الليليــة  الثدييــات  وتكثــر  واجلــوارح،  والبــوم 

ــدة . ــد مــن الزواحــف الفري ــاع، والعدي والضب

تســمّى كــف األســد أو لــوف الســباع أو كماليــة مبذولــة، 
وطنهــا ســورية، تكثــر يف املــروج واحلــراج الرطبــة، وهــي 
عشــبة معمّــرة ارتفاعهــا ال يزيــد عــن نصــف مــرت، هلــا 
ــة،  ــة خضــراء حممــرة بشــعرات دقيق ســاق مرومــة حنيل
تزهــر يف أيــار وحزيــران، أوراقهــا فقــط تســتخدم يف الطــب 
الحتوائهــا علــى تانــن وحامــض ساليســيليك، وصابونــن، 
والنزيــف  اإلســهال  لعــاج  تســتخدم  خنلــي،  وحامــض 
الداخلــي، ومعاجلــة الســمنة والبــول الســكري والروماتيــزم .
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