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ورشــة عمــل مشــروعَي :“إســراتيجية إعــادة االعمار 
املــادي” و“معاجلــة مناطق الســكن العشــوائي”

أكــد  وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف 
خــال افتتاحــه فعاليــات الورشــة الــي عقــدت يف وزارة اإلدارة احملليــة 
والبيئــة علــى متابعــة العمــل بإعــادة اإلعمــار والرتميــم والتأهيــل 
والزراعيــة  والتنمويــة  االقتصاديــة  القطاعــات  كل  يف  والتخديــم 
ــة، كمــا  ــات اخلدمي ــع املســتلزمات واملتطلب ــة وتأمــن مجي والصناعي
أكــد علــى اجلهــود احلكوميــة املبذولــة علــى الصعيــد االســرتاتيجي 

ــرار الســر يف برنامــج ســورية مــا بعــد احلــرب . إلق

يف إطــار متابعــة ســر العمــل ومــع بدايــة العــام اجلديــد 
عقــد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف 
الســادة  الــوزارة حبضــور  يف  املركزيــن  للمــدراء  اجتماعــاً 
املعاونــن، متمنيــاً أن يكــون هــذا العــام عــام عمــل وجهــد 
مثمــر فعــال، ويــوازي النتائــج الــي حتققــت يف العــام املاضــي، 
الــي ملســناها يف خمتلــف القطاعــات، مشــدداً علــى ضــرورة 
االســتمرار يف تدريــب وتأهيــل كــوادر الوحــدات اإلداريــة الــي 

تقــع علــى عاتقهــا مســؤوليات كبــرة . 

اجتماع للمدراء املركزيني بالوزارة

جال وزير اإلدارة احمللية والبيئة برفقة حمافظ دمشــق ونائبه 
واملــدراء املعنيــن علــى بعــض املشــاريع قيــد التنفيــذ يف حمافظــة 
دمشــق. وبــدأت اجلولــة بزيــارة جممــع اخلدمــات يف كفرسوســة، ومت 
االطــاع علــى مشــروع تأهيــل مبنــى اإلطفــاء وســر العمــل فيــه، 
بعــد ذلــك مت التوجــه إىل مشــروع تأهيــل املتحلــق اجلنوبــي، كمــا 
مت االســتماع إىل املراحــل الــي وصــل إليهــا العمــل باملرحلــة األوىل 
مــن كراجــات البوملــان، ومت االطــاع علــى واقــع العمــل يف مشــروع 

أوتســرتاد بــرزة – مشــفى تشــرين اجلديــد . 

وزير اإلدارة احمللية والبيئة وحمافظ دمشق 
يتفقدان عددًا من املشاريع اخلدمية
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لالطالع على نشاطات الوزارة ميكنكم متابعة صفحتنا على الفيس بوك : 
)) وزارة اإلدارة المحلية والبيئة في سورية ((
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بدعــم ومتويــل مــن جلنــة إعادة 
اإلدارة  وزيــر  برئاســة  اإلعمــار 
احملليــة والبيئــة اخلدمــات الفنيــة 
 880 تنفــق  الرقــة  حمافظــة  يف 
مليــون لــرة ســورية علــى تنفيــذ 
املناطــق  يف  خدميــة  مشــاريع 

  . مــن احملافظــة  احملــررة 
ويف حمافظة محص مت تنفيذ 
العديــد مــن املشــاريع يف جمــال 
العــام  خــال  املدرســية  األبنيــة 
2018، ووصلــت نســبة اإلجنــاز يف 
بعضهــا إىل 43%، يف حــن جتــاوزت 
هــذه النســبة يف مشــاريع أخــرى، 
اخلدمــات  مديريــة  قامــت  كمــا 
ادلــب  حمافظــة  يف  الفنيــة 
تأهيــل  إعــادة  علــى  باإلشــراف 
جمموعــة مــن املشــاريع يف الريــف 
الشــرقي  للمحافظــة احملــررة مــن 
ورصــدت  اإلرهابيــة،  اجملموعــات 
ــغ /96/  ــة إعــادة اإلعمــار مبل جلن
مليــون لــرة لصــاحل تأهيــل فرعــي 
املصــرف املركــزي يف درعــا وديــر 

الــزور .

ضمــن إطــار تطبيــق احلكومــة اإللكرتونيــة قامــت وزارة اإلدارة 
احملليــة والبيئــة بإجنــاز الربــط الشــبكي بينهــا وبــن احملافظــات 

احلكوميــة  الشــبكة  علــى  العقاريــة  للمصــاحل  العامــة  واملديريــة 
اآلمنــة .

وزارة اإلدارة احمللية والبيئة تنجز الربط الشبكي بينها وبني احملافظات على الشبكة احلكومية اآلمنة

وزيــــر اإلدارة احملليــــــة 
والبيئــة املهنــدس حســن 
خملــوف أوضــح أن أكثــر 
مــن )60 _ 70( باملئــة مــن 
توصيــات املؤمتــر الصناعي 
يف  عقــد  الــذي  الثالــث 
حمافظــــــــــــــة حلــب جــاء 
ــاً مــع اإلجــراءات  متوافقــــ
بالفعــل  الــي  احلكوميــة 
مت إجنازهــــــــــــــا، وخاصــة 
جلهــة دعــم املــدن واملناطق 
ــز  ــة، وحتفيــــ الصناعيــــ
االســتثمار، إضافـــــــــــة إىل 
الســر يف تعديــل املرســوم 
ــام  التنظيمــي )2680( لعــــ
بتصنيــف  املتعلــق   1977
الصناعـــــــــــات والتعاميــم 
بــه،  املرتبطــة  والقــرارات 
ومــا تبقــى مــن التوصيــات 
يــــــدرس فــــــــــــي جمالــس 
إدارة املــــــــــــــدن الصناعية 

يتعلــق  وفيمــا   . الصناعيــن  ومبشــاركة 
بأنظمــة اســتثمار املناطــق الســكنية يف 
املــدن الصناعيــة أشــار الوزيــر إىل أنــه 
تتــم دراســة وضعهــا مبشــاركة الصناعيــن 

جلنـــــــــــــــــة توصيات املؤمتر الصناعي الثالث الذي عقد يف حلب 
إعــــــــــــادة اإلعمــــــــار

واملستثمرين، مشراً إىل أن كل املتطلبات 
متــت معاجلتهــا بشــكل إجيابــي، الفتاً إىل 
أن األولويــة لــدى احلكومــة منــذ تشــكيلها 
كان يرتكــز علــى دعــم اإلنتــاج  والتصنيــع 

واالســتثمار.
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يعــد مفهــوم “البنــاء الذكــي” مــن أبــرز االبتــكارات الثوريــة 
الــي ظهــرت خــال الســنوات القليلــة املاضيــة، وهــو يشــر إىل 
املبانــي اجملهــزة بأحــدث تقنيــات الكومبيوتــر وأجهــزة االستشــعار، 
مــا مينــح املســتخدمن مســتويات جديــدة مــن التحكــم يف البيئــة 

العمرانيــة .
ويف حــن ال يــزال العــدد اإلمجــايل للمبانــي الذكيــة حــول 
العــامل صغــراً، فــإن جمموعــة رائعــة مــن التقنيــات املتقدمــة جــرى 
ــع التطــور  ــة احتياجــات هــذه الســوق الناشــئة. وم ــا لتلبي تطويره
الســريع يف تكنولوجيــا اهلواتــف الذكيــة، يبــدو املســتقبل واعــداً، 
فيمــا يتخــذ تفاعــل النــاس مــع البيئــة العمرانيــة طرائــق وأســاليب 

ــة . مل يكــن يف اإلمــكان ختيلهــا قبــل ســنوات قليل
التقــي  التطــور  اجتاهــات  بــن  التمييــز  جيــب  املقابــل  يف 

 . الذكيــة  املبانــي  وتطــور  احملمولــة  للهواتــف 
فاألخــرة مصممــة لاســتخدام املشــرتك لألســر واملنظمــات 
واألحيــاء واجملتمعــات، ولذلــك تتطلــب مقاربــة تقنيــة ختتلــف عــن 

االبتــكارات املوجهــة لألفــراد فقــط . 
فالغايــة توفــر مبــاٍن رشــيقة ومرنــة تســتجيب ســريعاً لألوضــاع 
املتغــرة، وتطــوّر نفســها عــر التحســن املتواصــل لتلبيــة احتياجات 

املستخدمن .
ما هي املباني الرشيقة، وكيف تعمل؟

حاليــاً يعيــش أكثــر مــن أربعــة بايــن شــخص ضمــن املــدن، أي 
أكثــر مــن نصــف ســكان العــامل، وهــذا العــدد يشــهد منــواً متســارعاً، 
ــى  ــدن عل ــزداد أعــداد ســكان امل ــث ت ــا، حي خاصــًة يف آســيا وأفريقي
حســاب الرتاجــع يف الريــف. ويف ســنة 2050، مــن املتوقــع أن يقيــم 

70 شــخصاً يف املــدن مــن بــن كل 100 شــخص .
لتعزيــز صحــة  املــدن ســتكون منطلقــاً  املبانــي الرشــيقة يف 
اجملتمــع ومرونتــه عــر توفرهــا بيئــة حضريــة أقــوى وأكثــر ترابطاً، 
وهــي ســتوفر الدعــم ملوظفــي املكاتــب خــال أوقــات العمــل، وتعمــل 
علــى اســتدامة األحيــاء واجملتمعــات بتوفــر الغــذاء املنتــج حمليــاً 
يف احلدائــق وعلــى األســطح اخلضــراء، وتشــجع االســتخدام الذكــي 
لألراضــي مــع االعتمــاد علــى املســاحات املفتوحــة وحتقيــق املرونــة 
يف االســتجابة للمتغــرات. وهــي لــن حتافــظ فقــط علــى اســتقال 

طاقتهــا، بــل ســتؤمن أيضــاً تغذيــًة عكســيًة للشــبكة العامــة .
ويفــرتض إنشــاء جيــل مــن املبانــي الرشــيقة حتديــد املبــادئ 
والنتائــج الــي جيــب علــى هــذه املبانــي جتســيدها وحتقيقهــا . 

ويف اخلطــوط العامــة، علــى املبانــي الرشــيقة أن تكــون حمايــدةً 
كربونيــاً، موفــرةً يف الطاقــة، متطــورةً تقنيــاً، وتدعــم مزجيــاً متنوعــاً 
من االســتخدامات واألنشــطة. جيب على املباني الرشــيقة أن تتبنى 
مفهــوم “األداء الكلــي للبنــاء”، الــذي يقيّــم األداء اســتناداً إىل 
اخلــرة التصميميــة وفــق ســت فئــات: التجربــة املكانيــة، والتجربــة 
الصوتيــة، والتجربــة البصريــة، والتجربــة احلراريــة، ونوعيــة اهلــواء 

الداخلــي، والرتابــط العمرانــي .
كمــا جيــب علــى املبانــي الرشــيقة االســتفادة مــن شــبكة البيانات 
الرقميــة ومعطيــات املراقبــة يف الوقــت الفعلــي، لتكــون أكثــر أمانــاً 

وصحــًة وأفضــل للنــاس والبيئــة . 
وعليهــا أن تســتخدم بشــكل مكثــف أحــدث تقنيــات االستشــعار، 
وتكــون متناغمــًة مــع املتطلبــات الفريــدة للمنــاخ احمللــي والبيئــات 
الطبيعية، وتشــجّع التنقل املســتديم، وتســهل الوصول إىل وســائط 

النقــل اجلماعــي .
ــا مــن خــال ثاثــة  تســتطيع املبانــي الرشــيقة حتســن حياتن
ــر  ــادي والتأث ــر امل ــي والتأث ــر البيئ ــر رئيســة: التأث جمــاالت تأث
الرقمــي. وفيمــا يقــوم كل جمــال علــى مقاربــة خمتلفة يف التصميم، 
إال أن احملصلــة اإلمجاليــة غالبــاً مــا تكــون متكاملــًة ومتداخلــًة .

ــن  ــاك حنــو 3 باي ــة، ســيكون هن ــات احلالي ــت التوقع إذا صحّ
مســتخدم للهواتــف الذكيــة حبلــول ســنة 2020، أي 40 يف املئــة مــن 
تعــداد ســكان العــامل. ويف حــن ال توجــد منــاذج تارخييــة تشــابه 
ــة الــي حصلــت خــال أقــل مــن عقديــن، إال  ثــورة اهلواتــف الذكي
أن املبانــي الرقميــة بالكامــل قــد تكــون هــي االبتــكار القــادم الــذي 

يشــهد هنضــًة تقنيــًة غــر مســبوقة.
ميكــن ملبنــى واحــد، ســواء كان مكتبيــاً أم مركــزاً للبيع بالتجزئة 
أو مدرســًة أو متحفاً أو حرماً جامعياً أو مقراً حكومياً أو مؤسســًة 
مدنيــًة، أن خيــدم مئــات أو حتــى آالف األشــخاص يوميــاً. وهلــذه 
األماكــن تأثــر هائــل علــى حيــاة النــاس اليوميــة، خاصــًة أن أغلــب 

النــاس يقضــون معظــم وقتهــم يف داخــل املنشــآت املبنيــة .
التحديــات  ملواجهــة  أساســي  عنصــر  هــي  الرشــيقة  املبانــي 
الكبــرة الــي تنتظــر العــامل مبــا فيهــا تغــر املنــاخ وضمــان صحــة 
اإلنســان يف مــدن متكاملــة منفتحــة تتــاح فيهــا الفــرص للجميــع. 
وكمــا اســتطاعت اهلواتــف الذكيــة تقديــم الكثــر لألفــراد، فــإن 
ــد  ــة، َتع ــة آلي ــم هبــا عــر أنظم ــم التحك ــي يت ــي الرشــيقة ال املبان

أيضــاً بالكثــر . 

املباني 
الرشيقة
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حصــاد امليــاه عبــارة عــن عمليــة ُتســتقَطب هبــا ميــاه األمطــار ليتم 
ــة  ــة أو الرتابي ــازل أو املســطحات الصخري ــا مــن أســقف املن جتميعه
ليتــم ختزينهــا، ثــمّ اســتغاهلا يف املنــازل، كمــا يتــمّ اســتخدامها 
أيضــاً قبــل أن تصــل إىل اآلبــار اجلوفيــة، والغايــة مــن حصــاد امليــاه 
توفــر ميــاه ملختلــف االســتخدامات كالشــرب والــري وغرهــا مــن 

ــة األخــرى .  االســتخدامات التقليدي
كمــا ُتعــرف أيضــاً بأّنهــا جمموعــة مــن اخلطــوات املُّتبعــة لتخزيــن 
ــاه األمطــار واالســتفادة منهــا بطريقــة أو  أكــر قــدر ممكــن مــن مي
بأخــرى، وتقــوم علــى مبــدأ احتجــاز ميــاه األمطــار وحرمــان األرض 
مــن نصيبهــا الــي غالبــاً مــا تكــون ضئيلــة. يعتــر أســلوب حصــاد 
امليــاه قديــم النشــأة، إذ يرجــع تاريــخ اســتخدامه إىل أكثــر مــن ألــف 
ســنة يف خمتلــف األراضــي اجلافــة حــول العــامل، إاّل أنّ التقنيــات 
اخلاصــة هبــذه النظــم قــد خضعــت لتطويــر كبــر علــى مــر الزمــان 
وخاصــة يف الشــؤون ذات العاقــة بالــري، إىل جانــب تطويــر تقنيــات 

حفــظ امليــاه لتوفــر ميــاه الــري لإلنســان واحليــوان. 
وتعــدُّ عمليــة حصــاد امليــاه بالغــة األمهيــة مــن خــال املُســامهة يف 
توفــر كميــات مــن امليــاه الصاحلــة للشُــرب، وتعزيــز مســتويات امليــاه 
ــة، وبالتــايل توســيع رقعــة املســاحات اخلضــراء يف  ــار اجلوفي يف اآلب
املنطقــة، معاجلــة ميــاه األمطــار وحتليتهــا بتكلفــة منخفضــة نســبياً، 
إاّل أّنــه مــن املمكــن أن حتتــاج امليــاه املُجمعــة الصاحلــة للشــرب 
للمعاجلــة قبــل االســتهاك، إمــداد امليــاه اجلوفيــة وتعزيز مســتوياهتا 
حتــت بنــد مــا يعــرف بعمليــة إعــادة تغذيــة امليــاه اجلوفيــة، إضافة إىل 
احلــد  مــن الفيضانــات والتخلــص مــن مشــكات الصــرف الصحــي، 
ومنــع تكــدّس األمــاح يف الرتبــة ومحايتهــا منهــا، فضــاً عــن ذلــك 

مفهوم ح�صاد �ملياه و�أهميته

فــإن البيئــات اجلافــة تســتفيد مــن نظــم حصــاد امليــاه مــا جيعــل أمــر 
الزراعــة أمــراً ممكنــاً علــى الرغــم مــن نــدرة املــوارد املائيــة األخــرى 
يف املنطقــة، إذ يأتــي احلصــاد املائــي ليســاوي الفــرص يف توزيــع امليــاه 
املســتقطبة مــن اهلطــول املطــري بــن أكثــر مــن منطقــة، وتشــجيع 
إنتــاج كميــات أكــر مــن احملاصيــل يف املناطــق البعليــة، وحلصــاد ميــاه 
ــددة، فيمكــن اســتخدامه لســقي  ــة متع األمطــار اســتخدامات زراعي
احلدائــق يف منازلنــا وري احملاصيــل يف احلقــول الزراعيــة، وهــذا 
يقلــل مــن اعتمــاد أصحــاب احلدائــق واملزارعــن علــى مصــادر أخــرى 

إلمــدادات امليــاه، ممــا يوفــر هلــم املــال .
ــث مــن املتوقــع هطــول  ــاخ، حي  حنــن أيضــاً يف عصــر تغــر املن
ــد مــن  ــذا الب ــة، ل ــف األراضــي الزراعي أمطــار مكثفــة ميكــن أن تتل
االســتفادة مــن تقنيــة حصــاد ميــاه األمطــار للحــد مــن وصــول 
األمطــار الغزيــرة إىل األراضــي الزراعيــة، وبالتــايل محايــة النباتــات 

ــف . ــة مــن التل الزراعي
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قشور احلمضيات .. كنوز مُهملة يف فصل الشتاء

حنــن غالبــاً ال ُنْتعِــب أنفســنا بالتفكــر باســتغال أقــرب املــوارد 
إلينــا، بــل نذهــب ونشــرتيها مــن أقــرب متجــر أو شــركة، وحتــى 
احلمضيــات  كقشــور  إلينــا،  اخلامــات  وأقــرب  ألبســط  بالنســبة 
الــي ننتجهــا بكثــرة يف فصــل الشــتاء، والــي يلقيهــا معظمنــا يف 
القمامــة.. دُون أي اكــرتاث باالســتفادة مــن فوائدهــا الكثــرة. علمــاً 

يئي
ح ب

طل
مص

النمو األخضر 
تعــرف منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة إســرتاتيجية النمــو األخضــر بأهنــا تعزيــز النمــو االقتصــادي والتنميــة 
مــع ضمــان اســتمرار الثــروات الطبيعيــة الــي توّفــر املــوارد واخلدمــات البيئيــة الــي تعتمــد عليهــا رفاهيتنــا، ولتحقيــق ذلــك 
جيــب حتفيــز االســتثمار واملنافســة واالبتــكار، والــي مــن شــأهنا أن تعــزز النمــو املســتديم وتتيــح فرصــاً اقتصاديــة جديــدة.

ويعــرّف البنــك الــدويل النمــو األخضــر بأنــه النمــو الــذي يتســم بالفعاليــة يف اســتخدامه للمــوارد الطبيعيــة ويتســم 
بالنظافــة، إذ حيــدّ مــن أثــر تلــوث اهلــواء واآلثــار البيئيــة، ويتســم –أيضاً-بالقــوة فراعــي املخاطــر الطبيعيــة ودور اإلدارة 

البيئيــة ورؤوس األمــوال الطبيعيــة يف منــع الكــوارث املاديــة، وال بــد أن يكــون هــذا النمــو شــاماً.

بــأن هلــا اســتخدامات كثــرة مميــزة معروفــة منــذ قديــم الزمــان، 
فلــو فتحنــا أحــد أهــم مراجــع الطــب باألعشــاب الــي كتبهــا ابــن 
البيطــار قبــل 1000 عــام، ســنجده يذكــر قشــر النارنــج »الرتقــال« 
القلــب  تقــوي  ورائحتــه  حــار  »وقشــر مثرتــهِ  فيقــول:  وفوائــده، 
وينفــع مــن الغشــي« ثــم يضيــف: »إذا جفــف قشــر مثرتــه وســحق 
وشــرب مبــاء حــار حلــل أمغــاص البطــن، وإن أدمــن اإلنســان شــرهبا 
بالزيــت أخرجــت أجنــاس الــدود الطــوال، وإذا نقعــت قشــور مثرتــه 
ــة أســابيع نفعــت مــن كل مــا  ــة يف دهــن ومشســت ثاث وهــي رطب

ينفــع منــه دهــن النارديــن« .
الزيــوت  اســتخاص  إىل  تتجــه  األحبــاث  فــإن  اليــوم،  أمــا 
و   polyphenols مثــل  أخــرى  عضويــة  ومــواد  العطريــة 

مــن  وامليكروويــف  الصوتيــة  األمــواج حتــت  بتقنيــات    pectin
قشــور الرتقــال، فالزيــوت العطريــة ميكــن اســتخدامها يف صناعــات 
املــواد الغذائيــة املختلفــة كمنكهــات للمشــروبات واآليــس كريــم، 
وحتــى يف صناعــة مــواد التنظيــف والعطــور، وأمــا املــواد الفينوليــة 

فهــي مفيــدة كمضــاد أكســدة قويــة تقــي مــن أمــراض كثــرة .
املصدر آفاق البيئة والتنمية
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عامل سويدي يصنع وقودًا من خملفات األشجار

والعقليــة  النفســية  املشــكات  أن  املعلــوم  مــن 
بالوضــع اجلســماني لإلنســان،  إمنــا ترتبــط أيضــاً 
إذ إن أي إشــكال جســدي قــد يــؤدي يف كثــرٍ مــن 
احلــاالت إىل مضاعفــات نفســية ذات صلــة، كمــا أن 
علــى  تداعيــات  الطبيعيــة  غــر  املناخيــة  للتغــرات 
وظائــف األعضــاء اجلســمانية لــدى اإلنســان، إذ إن 
درجــات احلــرارة املرتفعــة، واجلفــاف وباقــي العوامــل 
االضطرابــات  القلــب،  صحــة  يف  تؤثــر  املرتبطــة 
املعديّــة واملعويــة، ومشــكات الكلــى وســواها، وترتبــط 
ــة مبشــكات  ــة بالنهاي ــع هــذه املشــكات الصحي مجي
نفســية مرافقــة، والــي تتشــكل بســبب ضعــف قــدرة 
الفــرد علــى حتمــل ظرفــه الصحــي. ومــن هنــا ميكننــا 
ــة  القــول: إنّ لاحتبــاس احلــراري والتغــرات املناخي
املُصاحبــة تأثــرات ضــارة ال تقتصــر علــى الصحــة 
اجلســدية بــل تطــال صحــة الفــرد النفســية كذلــك، 

وبشــكل واضــح .

هــل ميكــن اللجــوء ذات يــوم إىل جذور األشــجار واألغصان 
ــا  ــود لتشــغيل الســيارات؟ هــذا م ــروع الســتخدامها كوق والف
ــر  ــد أن اســتطاع تطوي ــه باحــث ســويدي بع ــل يف حتقيق يأم
منتــج مــن لــب الثمــر ميكنــه عمــل ذلــك علــى نطــاق حمــدود.

جمــال  يف  اخلبــر  هولتيــرغ  كريســتيان  واســتخدم 
اهلندســة الكيميائيــة يف جامعــة لونــد بقايــا الســائل األســود 
الناتــج عــن تصنيــع اللــب والــورق لعمــل مركــب كيميائــي 
ــة والرشــيح يتحــول  ــة التنقي ــد عملي ــني. وبع يســمى ليجن

هــذا الســائل إىل خليــط مــن البنزيــن.
وقــال هولتيــرغ لرويرز:»حنــن نســتخدم يف الواقع بعض 
املــواد مــن اخلشــب ال يســتخدموهنا عندمــا يقومــون بتصنيــع 
الــورق واللــب. إهنــا تضيــف قيمــة للمكونــات منخفضــة القيمة 

من األشــجار«.
ويضيــف: إنــه مــن الناحيــة البيئيــة، يعطيــه ذلــك ميــزة 

علــى أنــواع مــن الوقــود احليــوي اآلخــر مثــل اإليثانــول. 

املشكالت اجلسدية املرتبطة باالحتباس احلراري 
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