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ــة والبيئــة املهنــدس حســن  تــرأس الســيد وزيــر اإلدارة احمللي
حبضــور  طرطــوس  حمافظــة  يف  موســعاً  اجتماعــاً  خملــوف 
حمافــظ طرطــوس احملامــي صفــوان أبــو ســعدى والرفيــق أمــن 
واملعنيــن يف احملافظــة  املدينــة  فــرع احلــزب ورئيــس جملــس 
علــى  العمــل  يتــم  أنــه  الوزيــر  الســيد  بــن  املدينــة،  وجملــس 
تفعيــل الالمركزيــة اإلداريــة ، كمــا أكــد علــى أمهيــة التوســع 
بتجربــة مراكــز خدمــة املواطــن، ونــوه ألمهيــة وضــع خطــط 
تلــي احتياجــات املواطنــن مــن الطرقــات التنظيميــة والزراعيــة، 
وأشــار إلمكانيــة إعــادة تقييــم املخططــات التنظيميــة للمــدن 
واالجتــاه حنــو التوســع الشــاقويل املــدروس مبــا يتناســب مــع 
البنيــة التحتيــة حفاظــاً علــى األراضــي الزراعيــة.. كماشــدد علــى 
أمهيــة موضــوع النظافــة وضــرورة إعــداد وتنفيــذ حــل جــذري  
هلــا واالســتمرارية يف تنفيــذه يف مجيــع الوحــدات اإلداريــة ألن 

النظافــة دليــل حضــارة .. 

اجتماع موسع لوزير اإلدارة احمللية والبيئة يف حمافظة  طرطوس

كمــا بــن الوزيــر خملــوف أنــه يتــم العمــل بــن وزارة اإلدارة 
ــف  ــق تكامــل يف مل ــة لتحقي ــوارد املائي ــة ووزارة امل ــة والبيئ احمللي

الصــرف الصحــي للحــد مــن التلــوث البيئــي . 

خــرج لقــاء الوفــد احلكومــي برئاســة املهنــدس عمــاد مخيــس 
والبيئــة،  احملليــة  اإلدارة  وزراء:  ومشــاركة  الــوزراء  رئيــس جملــس 
ــة وحمافــظ محــص  ــة، املالي ــة، االقتصــاد والتجــارة اخلارجي الصناع
مــع جملســي إدارة غرفــي الصناعــة يف حمافظــي محــص ومحــاة 
باملدينــة الصناعيــة يف حســياء بعــدد مــن القــرارات املتعلقــة بتحقيــق 
رؤيــة مشــركة بــن اجلهــات احلكوميــة والفعاليــات االقتصاديــة يف 
الزراعــي  الــذات وتنشــيط اإلنتاجــن  احملافظتــن لالعتمــاد علــى 
والصناعــي باعتبــار املنطقــة الوســطى تشــكل مركــزاً اقتصاديــاً مهمــاً. 

خدمات
يف إطــار الســعي لتحســن واقــع النظافــة وتعزيــز املشــاركة اجملتمعيــة يف صحــة البيئــة واالرتقــاء بالواقــع اخلدمــي ككل مبــا 

ينعكــس إجيابــاً علــى مســتوى اخلدمــات املقدمــة لألخــوة املواطنــن .
االســتمرار حبمــالت النظافــة وترحيــل النفايــات يف مجيــع احملافظــات، إضافــة للقيــام حبمــالت ملكافحــة القــوارض واحلشــرات 
اســتعداداً لقــدوم فصــل الصيــف، كمــا مت يف حمافظــة محــص إجنــاز 30% مــن مشــروع حمطــة ترحيــل نفايــات محــص. ويف 
حمافظــة القنيطــرة وبدعــم مــن وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة قامــت مديريــة النفايــات الصلبــة يف القنيطرةبتصنيــع مــواد ملســاعدة 

الوحــدات اإلداريــة يف أعمــال النظافــة وترحيــل النفايــات .

الوفد احلكومي يلتقي جملس إدارة غرفيت صناعة محص ومحاه باملدينة الصناعية يف حسياء
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 حبــث وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن 
الســورين مــن  لعــودة  التنســيق  خملــوف رئيــس هيئــة 
اخلــارج مــع املفــوض الســامي لألمــم املتحــدة لشــؤون 
لــه  املرافــق  الســيد فيليبــو غرانــدي والوفــد  الالجئــن 
التعــاون القائــم بــن اجلانبــن وســبل تعزيــزه وبشــكل 
خــاص يف جمــال تســهيل عــودة املهجريــن إىل وطنهــم .

ــه  ــة خــالل لقائ ــة والبيئ ــر اإلدارة احمللي ــد وزي كمــا أك
بيــالروس  الطارئــة يف مجهوريــة  احلــاالت  وزيــر  نائــب 
ــاون  ــى اســتمرار التع ــه لســورية عل ــام زيارت ــك يف خت وذل
بــن اجلانبــن يف اجملــاالت كافــة، حيــث مت خــالل الزيــارة 
تســليم شــحنة مســاعدات إنســانية مقدمــة مــن مجهوريــة 

ــالروس للشــعب الســوري .  بي
كمــا مت يف مبنــى وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة التوقيع 
علــى اســتالم املنحــة الــي قدمتهــا احلكومــة الصينيــة إىل 
ــارة عــن مــادة األرز، وذلــك يف  الشــعب الســوري، وهــي عب

تســتعد وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة إلقامــة املؤمتــر البيئــي 
البحثــي اخلامــس للعــام 2019 حتــت عنــوان )التخطيــط البيئــي 
مــن  انطالقــاً  وذلــك  املســتدامة(،  التنميــة  ودوره يف حتقيــق 
حتميــة العالقــة بــن البحــوث العلميــة وســالمة البيئــة، وصــواًل 
إىل رســم السياســات واإلجــراءات الــي تعــزز ســالمة البيئــة 
واســتدامة مواردهــا، والــوزارة مســتمرة بتلقــي األحبــاث العلميــة 

حتــى هنايــة نيســان .

املؤمتر البيئي البحثي اخلامس 
لعام 2019
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إطار املســاعدات اإلنســانية الغذائية إىل احلكومة الســورية ومت التوقيع 
حبضــور وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف رئيــس 
اللجنــة العليــا لإلغاثــة والســفري الصيــي بدمشــق الســيد فيونــغ بيــاو .    
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أصبــح العمــل التطوعــي ركيــزة أساســية يف بنــاء اجملتمــع 
جمتمــع،  ألي  املواطنــن  بــن  االجتماعــي  التماســك  ونشــر 
والعمــل التطوعــي ممارســة إنســانية ارتبطــت ارتباطــاً وثيقــاً بــكل 
معانــي اخلــري والعمــل الصــاحل عنــد كل اجملموعــات البشــرية 
منــذ األزل، ولكنــه خيتلــف يف حجمــه وشــكله واجتاهاتــه ودوافعــه 
مــن جمتمــع إىل آخــر، ومــن فــرة زمنيــة إىل أخــرى، فمــن حيــث 
احلجــم يقــل يف فــرات االســتقرار واهلــدوء، ويزيــد يف أوقــات 
الكــوارث والنكبــات واحلــروب، ومــن حيــث الشــكل فقــد يكــون 
جهــداً يدويــاً وعضليــاً أو مهنيــاً أو تربعــاً باملــال أو غــري ذلــك، 
ومــن حيــث االجتــاه فقــد يكــون تلقائيــاً ، أو بتوجيــه مــن الدولــة 
يف أنشــطة اجتماعيــة أو تعليميــة أو تنمويــة، ومــن حيــث دوافعــه 

ــة أو سياســية. ــع نفســية أو اجتماعي ــون  دواف ــد تك فق
التطوعيــة  باألعمــال  يقــوم  مــن  أن  العلمــاء  وجــد  وقــد   
أشــخاص نــذروا أنفســهم ملســاعدة اآلخريــن بطبعهــم واختيارهــم 
هبــدف خدمــة اجملتمــع الــذي يعيشــون فيــه، ولكــن التطــوع كعمــل 
خــريي هــو وســيلة لراحــة النفــس والشــعور باالعتــزاز والثقــة 
بالنفــس عنــد مــن يتطــوع، ألنــه فعاليــة تقــوي عنــد األفــراد 
الرغبــة يف احليــاة والثقــة باملســتقبل، حتــى إنــه ميكــن اســتخدام 
العمــل التطوعــي ملعاجلــة األفــراد املصابــن باالكتئــاب والضيــق 
النفســي وامللــل، ألن التطــوع يف أعمــال خرييــة للمجتمــع يســاعد 
هــؤالء املرضــى يف جتــاوز حمنتهــم الشــخصية والتســامي حنــو 
خــري ميــس حميــط الشــخص وعالقاتــه، ليشــعروا بأمهيتهــم 
ودورهــم يف تقــدم اجملتمــع الــذي يعيشــون فيــه؛ ممــا يعطيهــم 

ــاة جديــدة أســعد حــااًل. األمــل حبي
  ويوصــف العمــل التطوعــي بصفتــن أساســيتن جتعــالن مــن 

تأثــريه قويــاً يف اجملتمــع ويف عمليــة التغيــري االجتماعــي، ومهــا:
االجتماعــي  أو  املعنــوي  املــردود  أســاس  علــى  قيامــه   -  1

ــه، مــع نفــي أي مــردود مــادي ميكــن أن يعــود علــى  املتوقــع من
الفاعــل.

2- ارتباط قيمة العمل بغاياته املعنوية واإلنسانية.
التطوعــي ال تراجــع  العمــل  وتــرية  أن  الســبب يالحــظ    هلــذا 
مــع اخنفــاض املــردود املــادي لــه، إمنــا براجــع القيــم واحلوافــز الــي 
تكمــن وراءه، وهــي القيــم واحلوافــز الدينيــة واألخالقيــة واالجتماعيــة 

. واإلنســانية 
وميكن التمييز بن شكلن أساسين من أشكال العمل التطوعي :

1- العمــل التطوعــي الفــردي: وهــو عمــل أو ســلوك اجتماعي 
ميارســه الفــرد مــن تلقــاء نفســه وبرغبــة منــه وإرادة، وال يبغــي 
أو  أخالقيــة  اعتبــارات  علــى  ويقــوم  مــادي،  مــردود  أي  منــه 
اجتماعيــة أو إنســانية أو دينيــة. يف جمــال حمــو األميــة - مثــالً 
- قــد يقــوم فــرد بتعليــم جمموعــة مــن األفــراد القــراءة والكتابــة 
ممــن يعرفهــم، أو يتــربع باملــال جلمعيــة ُتعنــى بتعليــم األميــن.

2- العمــل التطوعــي املؤسســي: وهــو أكثــر تقدمــاً مــن العمــل 
التطوعــي الفــردي وأكثــر تنظيمــاً وأوســع تأثــرياً يف اجملتمــع.

العمــل  فيهــا  كثــرية حيتــل  مؤسســات  هنــاك  ســورية  ويف 
التطوعــي أمهيــة كبــرية وتســهم )مجعيــات ومؤسســات أهليــة 
وحكوميــة( يف تطويــر اجملتمــع، إذ إن العمــل املؤسســي يســهم يف 
مجــع اجلهــود والطاقــات االجتماعيــة املبعثــرة، فقــد ال يســتطيع 
الفــرد أن يقــدم عمــالً حمــدداً يف ســياق عمليــات حمــو األميــة، 
ولكنــه يتــربع باملــال، فتســتطيع املؤسســات االجتماعيــة املختلفــة 
أن جتعــل مــن اجلهــود املبعثــرة متــآزرة ذات أثــر كبــري وفعــال إذا 

مــا اجتمعــت ومت التنســيق بينهــا.
كيف ميكن تطوير العمل التطوعي؟

 تنشــئة األبنــاء تنشــئة اجتماعيــة ســليمة، وذلــك مــن خــالل 
قيــام وســائط التنشــئة املختلفــة كاألســرة واملدرســة واإلعــالم 
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التضحيــة  قيــم  غــرس  اجلوانــب يف  ومتكامــل  منســق  بــدور 
واإليثــار وروح العمــل اجلماعــي يف نفــوس الناشــئة منــذ مراحــل 
للمؤسســات  الدراســية  الربامــج  تضــم  إذ  املبكــرة  الطفولــة 
التعليميــة املختلفــة بعــض املقــررات الدراســية الــي تركــز علــى 
مفاهيــم العمــل االجتماعــي التطوعــي وأمهيتــه ودوره التنمــوي، 
ــت هــذه  ويقــرن ذلــك ببعــض الربامــج التطبيقيــة، ممــا يثبٍّ
تنظيــف حميــط  مثــل محــالت  الشــباب،  نفــوس  القيمــة يف 

املدرســة أو العنايــة بأشــجار املدرســة أو خدمــة البيئــة.
 دعــم املؤسســات واهليئــات الــي تعمــل يف جمــال العمــل 
ومعنويــاً مبــا ميكنهــا مــن تأديــة رســالتها  التطوعــي ماديــاً 

خدماهتــا. وزيــادة 
هــذه  يف  للعاملــن  تدريبيــة  دورات  إقامــة 

اهليئــات واملؤسســات التطوعيــة، ممــا يــؤدي 
إىل إكســاهبم اخلربات واملهارات املناســبة، 
ويســاعد علــى زيــادة كفاءهتــم يف هــذا 
النــوع مــن العمــل، وكذلــك االســتفادة 
مــن جتــارب اآلخريــن يف هــذا اجملــال.

 الركيــز يف األنشــطة التطوعيــة 
الــي  واملشــروعات  الربامــج  علــى 

ترتبــط بإشــباع االحتياجــات األساســية 
للمواطنــن، األمــر الــذي يســاهم يف زيــادة 
الربامــج. هــذه  يف  املشــاركة  علــى  اإلقبــال 

 مطالبــة وســائل اإلعــالم املختلفــة بــدور أكثــر تأثــرياً يف 
تعريــف أفــراد اجملتمــع مباهيــة العمــل التطوعــي ومــدى حاجــة 

ــة، ــة التنمي ــه ودوره يف عملي ــه وتبصريهــم بأمهيت اجملتمــع إلي
بطريقــة  اجملــال  هــذا  يف  العاملــن  دور  إبــراز  وكذلــك   

اآلخريــن. واحــرام  الذاتــي  االحــرام  تكســبهم 

 تدعيــم جهــود الباحثــن إلجــراء املزيــد مــن الدراســات 
والبحــوث العلميــة حــول العمــل االجتماعــي التطوعــي، ممــا 
يســهم يف حتســن واقــع العمــل االجتماعــي بشــكل عــام، والعمــل 

التطوعــي بشــكل خــاص .
 اســتخدام العمــل التطوعــي يف املعاجلــة النفســية والصحيــة 
والســلوكية لبعــض املتعاطــن للمخــدرات واملدمنن أو العاطلن 

أو املنحرفــن اجتماعياً.
اســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة لتنســيق العمــل التطوعــي 
بــن اجلهــات احلكوميــة واألهلية لتقديــم اخلدمات االجتماعية 
وإعطــاء بيانــات دقيقــة عــن حجــم واجتاهــات وحاجــات العمــل 

التطوعــي األهــم للمجتمــع.
أفكار أخرى للعمل التطوعي 

أو  موهبــة  امتــالك  يُســاعد  االجتماعيّــة:  األنشــطة 
حرفــة مــا علــى املُشــاركة بفعاليّــة يف األنشــطة االجتماعيّــة 
فمجموعــات  التطوّعــي،  العمــل  وســائل  كإحــدى  والرفيهيّــة 
الدّعــم اخلاصّــة باألطفــال والشّــباب وكبــار السّــن، باإلضافــة 
لتلــك اخلاصّــة باألفــراد املُهاجريــن أو ذوي اإلعاقــة أو غــري 
هــؤالء مــن اجملموعــات احملرومــة، ُترحــب باملتطوّعن ملُســاعدهتا 
يف تعليــم هــذه املهــارة أو احلرفــة أو حّتــى املشــاركة يف عمــل أي 

ــه الفــرد.  شــيء يُحبّ
أســاليب  أحــد  البيئــي  التطــوّع  يُعــد  البيئــي:  التطــوّع 
التطــوّع اّلــي تقــوم علــى إعــادة األمــور لســابق عهدهــا، وتتعــدد 
الّطــرق اّلــي يُمكــن تطبيقهــا لتحقيــق ذلــك والعمــل بشــكل 
مُمتــع بالنّســبة للفــرد، ومــن ذلــك جتربــة إعــادة تدويــر األشــياء 
كأجهــزة الكومبيوتــر القدميــة، أو الدرّاجــات، أو تركيــب األســوار، 
أو تنظيــف جمــرى مائــي، أو حّتــى العمــل يف محلــة توعيــة، ومــا 
شــابه ذلــك مــن األمــور وفقــاً ملــا يُالئــم املهــارات اّلــي ميتلكهــا 

ــه. الفــرد أو اهتمامات
الفكــرة  هــذه  تقــوم  الّطــوارئ:  حلــاالت  التطــوّع   
علــى التطــوّع ملســاعدة األفــراد أو اجملموعــات 
احمللــي  للمجتمــع  املكوّنــة  املُختلفــة 
فيهــا  تقــع  اّلــي  األوقــات  خــالل 
احلــوادث، بغــض النّظــر عــن وقــت 
حــدوث ذلــك، ويتــم تنظيــم هــذه 
إيصــال  خــالل  مــن  العمليّــة 
مــكان  إىل  املتطوّعــن  األفــراد 
احلــادث لتقديــم الدّعــم لألفــراد 
اّلذيــن حيتاجونــه، كمــا يتــم تزويــد 
املتطوّعــن باملعلومــات اّلــي تبيّــن هلــم 
الــدّور اّلــذي ســيقومون بــه يف ذلــك املوقف. 
 إن للعمــل االجتماعــي التطوعــي فوائــد مجــة 
تعــود علــى الفــرد املتطــوع نفســه وعلــى اجملتمــع بأكملــه، 
وخاصــة  األفــراد  لطاقــات  أمثــل  اســتغالل  إىل  وتــؤدي 
التنميــة  ملصلحــة  ومثمــرة  غنيــة  يف جمــاالت  الشــباب 

. االجتماعيــة 
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وعلــى الرغــم مــن أن األحبــاث أجريــت يف الصــن لكنهــا ترتبــط 
جبميــع أحنــاء العــامل، حيــث يعيــش    أكثــر مــن 91 % مــن ســكان 
األرض يف مناطــق فيهــا هــواء ملــوث، وهــو اآلن رابــع أكــرب ســبب 
للوفيــات يف مجيــع أحنــاء العــامل، وفقــاً ملنظمــة الصحــة العامليــة .

   وأشــارت نتائــج  الدراســة إىل أن التعــرض لفــرات طويلــة 
إىل اهلــواء امللــوث يســبب تدهــوراً يف اإلدراك الــذي يــزداد ســوءاً مــع 
تقــدم العمــر، كمــا يزيدأيضــاً مــن خماطــر األمــراض التنكســية مثــل  

الزهاميــر وأشــكال اخلــرف األخــرى .
  وقــال الباحثــون: إن اهلــواء امللــوث رمبــا يعــوق القــدرة علــى 
اإلدراك مــع تقــدم النــاس يف الســن، وال ســيما بالنســبة للرجــال 
األقــل تعليمــاً. وأوضحــوا أن الضــرر علــى الدمــاغ املتقــدم يف الســن 
جــراء تلــوث اهلــواء يفــرض علــى األرجــح تكاليــف صحيــة واقتصادية 
كبــرية، بالنظــر إىل أن الوظائــف اإلدراكيــة أمــر حاســم لكبــار الســن 
خــالل أداء املهمــات اليوميــة اجلاريــة واختــاذ القــرارات الصعبــة”.

  ويبــدو أن اآلثــار الســلبية للتلــوث أكثــر وضوحــاً علــى قــدرات 
النــاس اللفظيــة الــي يفــرض الباحثــون أهنــا تعــزى 

إىل أن التلــوث لــه تأثــري أقــوى علــى أجــزاء مــن 
الدمــاغ الالزمــة إلجــراء االختبــارات اللفظيــة . 
ووجــد التحليــل أن اآلثــار كانــت أكثــر خطــورة 
ــى الرجــال ممــن هــم فــوق 64 عامــاً الذيــن  عل
ــن ميكــن  ــوث لفــرة أطــول، والذي تعرضــوا للتل
أن يفقــدوا مــا يعــادل عــدة ســنوات مــن التعليــم. 

وقــال باحثــون يف »كليــة يــال للصحــة العامــة«: إن 
ــاٍض يف  ــرب اخنف ــروا أك ــاً أظه ــل تعليم الرجــال األق

األداء املعــريف، رمبــا ألهنــم كانــوا أكثــر عرضــة للعمــل يف 
ــدوي . اخلــارج يف العمــل الي

أبرز احلقائق عن تلوث اهلواء.
1- يتنفــس 93 % مــن األطفــال حــول العــامل، هــواءً ملوثــاً 

يؤثــر علــى صحتهــم وتطورهــم، ويعرضهــم خلطــر بالــغ قــد يــؤدي 
إىل املــوت.

2- ميــوت 600 ألــف طفــل كل عــام بســبب التهابــات حــادة يف 
اجلهــاز التنفســي .

فــإن خطــر  اهلــواء،  لتلــوث  املــرأة احلامــل  تعرضــت  إذا   -3
. للغايــة  مرتفــع  موعدهــا  قبــل  والدة  حــدوث 

4- هنــاك 7 ماليــن شــخص ميوتــون كل عــام بســبب التعــرض 
جلســيمات دقيقــة يف اهلــواء امللــوث .

5- يتعــرض أكثــر مــن 80% مــن ســكان املناطــق احلضريــة الــي 
ترصــد تلــوث اهلــواء ملســتويات مــن جــودة اهلــواء تتجــاوز 
احلــدود القصــوى الــي حددهتــا منظمــة الصحــة 

العامليــة .
ســكاهنا  يزيــد  الــي  املــدن  مــن   %98  -6
ــدان منخفضــة  ــى 100 ألــف نســمة يف البل عل
ــل  الدخــل ومتوســطة الدخــل ال تفــي بالدالئ
ــة اخلاصــة  اإلرشــادية ملنظمــة الصحــة العاملي

جبــودة اهلــواء .
األماكــن  )يف  الداخلــي  اهلــواء  تلــوث    -7
املغلقــة( مــن جــراء اســتخدام الوقــود الصلــب وتلــوثَ 
اهلــواء اخلارجــي )يف األماكــن املفتوحــة( يف املــدن مســؤول 
عــن ) 3.1 ( مليــون حالــة وفــاة مبكــرة علــى مســتوى العــامل كل 

ــي . ــرض العامل ــام، وعــن ) 3.2% ( مــن عــبء امل ع

تلوث اهلواء
 يتسبب يف تراجع معدالت الذكاء

تلــوث  أن  حديثــة  صينيــة  دراســة  كشــفت   
يف  كبــر  اخنفــاض  يف  يتســبب  رمبــا  اهلــواء 
معــدالت الــذكاء ومزيــد مــن الضــرر مــع التقــدم يف 
العمــر، إضافــة إىل التأثــر املميــت علــى الصحــة 
اجلســدية. ويبــدو أن التعــرض املزمــن للجســيمات 
ــة جــوًا يتســبب يف اخنفاضــات كبــرة يف  احملمول
درجــات اختبــارات اللغــات واحلســاب، مــع متوســط 
نتائــج يظهــر أن اهلــواء الســام يؤثــر يف التحصيــل 
ــل . ــادل خســارة عــام دراســي كام العلمــي مبــا يع
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وادي الشـــــعب

أُســاند اجلمعيــات اخلاصــة حبمايــة 
الطبيعــة: حيــث اهلــدف األساســي هلــذه 
اجلمعيــات هــو محايــة التنــوع احليــوي 
واحملافظــة علــى التــوازن البيئــي أو إعــادة 
التــوازن إىل اجملــاالت احليويــة احملميــة 
)الغابــات، األهنــار،  البحــريات،  احملميــات- 

... إخل( .
ال أُزعــج احليوانــات خــالل جتــوايل: 
إخراجهــا  الشــتاء،  فصــل  يف  وخاصــة 
مــن جحورهــا بــأي وســيلة ســيؤدي إىل 
قتلهــا الســتهالكها االحتياطــي القليــل يف 

جســمها.

سلوكيات لصاحل التنوع احليوي

صناعــة اهلواتــف احملمولــة واألجهــزة 
األخرى تقتضي استخدام معادن خمتلفة 
الرصــاص،إخل(،  النحــاس،  )الكوبالــت، 
تزايــد  ويف  كبــرياً  الطلــب عليهــا  جيعــل 
مســتمر ، ومناجــم هــذه املعــادن تقــع يف 
األرض،  كوكــب  علــى  تقريبــاً  مــكان  كل 
وبالتــايل اســتغالهلا لــه تأثــري علــى البيئــة 
احمليطــة واملوائــل، باإلضافــة إىل اللجــوء 
العــدد  إطعــام  هبــدف  احليوانــات  لقتــل 

الكبــري مــن العمالــة .

تباينــت تقديــرات العلمــاء بشــأن التأثــري البيئــي للوقــود احليــوي، فبينمــا 
أشــار بعضهــم إىل أن انبعاثاتــه الغازيــة ال تلحــق بالبيئــة ضــرراً كالــذي يلحقــه 
الوقــود األحفــوري مبختلــف أنواعــه، حــّذر آخــرون مــن أن الوقــود احليــوي الــذي 
تشــّكل األشــجار والنباتــات مصــدراً مــن املصــادر الرئيســة للحصــول عليــه، يهــدد 
بالقضــاء علــى الغابــات، ورمبــا اختفــاء أنــواع مــن النباتــات. علــى الرغــم مــن 
ذلــك يســتمر اإلنســان يف ســعيه لتوفــري الوقــود الضــروري لنشــاطه اإلنتاجــي، 
ومل تتوقــف اجلهــود يف جمــال توفــري وقــود حيــوي ضمــن التجــارب اجلديــدة .

 يف هــذا اجملــال متكــن علمــاء روس مــن تصميــم جهــاز حيــول بقايــا تصنيــع 
األخشــاب، أي »النشــارة« وغريهــا مــن بقايــا إىل وقــود يشــبه الفحــم، وحصــل 

فريــق آخــر علــى وقــود حيــوي مــن الفطــر الــذي ينمــو يف الغابــات الروســية .
ونشــر فريــق مــن اخلــرباء مــن معهــد موســكو للفيزيــاء تصميــم تقنيــة 
لتحويــل بقايــا تصنيــع األخشــاب إىل وقــود مثيــل للفحــم، وأكــدوا يف حبــثٍ 
نشــرته جمــالت علميــة ختتــص يف جمــال الطاقــة، أن أهــم مــا مييــز هــذه التقنيــة 
هــو أهنــا صديقــة للبيئــة، ميكــن احلصــول علــى املــواد اخلــام لعملهــا مــن بقايــا 
صناعــات األخشــاب، مثــل بقايــا املناشــر وحتــى بقايــا اإلنتــاج يف مصانــع األثــاث، 

وهــي هبــذا حتــل مشــكلة أخــرى تتعلــق بنفايــات العمليــات اإلنتاجيــة .
 أمــا آليــة عمــل هــذه التقنيــة احلديثــة فهــي تشــبه إىل حــد مــا العمليــات يف 
الطبيعــة، الــي يتشــكل ضمنهــا الفحــم احلجــري يف طبقــات األرض. وفضــالً عــن 
اســتخدامها للحصــول علــى وقــود صلــب، ميكــن بواســطتها كذلــك احلصــول علــى 
ــات  ــات والكحولي ــدات والكيتون ــل األلدهي ــة، مث ــة ذات قيمــة عالي ــات كيماوي مرّكب

واألمحــاض الكربوكســيلية.

احتفــظ جبهــاز اهلاتــف احملمــول   
ــة ــدة ممكن ــول م ــك أط ــاص ب اخل
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