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ــة، مــن الدراجــات  ــة إىل احلواســيب املنزلي مــن اهلواتــف احملمول
إىل وســائل املواصــات ولــوازم التغليــف. كل مــا ســبق ميتلــك شــيئاً 
مشــركاً أال وهــو أن صناعتهــم حتتــاج إىل الباســتيك. يُعَــدُّ اكتشــاف 
وتصميــم البوليمــرات لعمــل الباســتيك بــكل أشــكاله وأنواعــه نصــراً 
هامــاً مــن انتصــارات الكيميــاء العضويــة. ولكــن هنالــك دائمــاً يقبــع 
الســؤال األزيل: هــل كل مــا خيــرج مــن األرض يســتطيع أن يتحلــل 

جمــدداً ليندمــج يف النظــام البيئــي؟ لألســف ال.
فصنــع اإلنســان حيتــاج ملعايــر خاصــة ال توجــد يف الطبيعــة، 
ولذلــك ال تســتطيع البيئــة التكيــف مــع الباســتيك وال حتليلــه ليتــم 

إعــادة دجمــه بنجــاح يف النظــام البيئــي.
فعلــى ســبيل املثــال حتتــاج اخلضــروات والفواكــه مــن عشــرة أيــام 
إىل شــهر لتتحلــل بشــكل كامــل، وتتــم إعــادة امتصاصهــا مــن الربــة 
ــاج إىل  ــورق حيت ــات. ال ــا والفطري ــات امليكرســكوبية كالبكتري والكائن
فــرة مــن الزمــن تبلــغ شــهراً كامــاً علــى األقــل، بينمــا حتتــاج 
ــل وبعضهــا ال  ــر مــن 500 عــام لتتحل ــاس الباســتيكية إىل أكث األكي
يتحلــل أبــداً. لألســف فــإن التلــوث بالباســتيك هــو مــن أخطــر أنــواع 
التلــوث ضــرراً علــى البيئــة واإلنســان علــى حــد ســواء، فعــدم حتلــل 
املــواد الباســتيكية يعــي تكدســها وإضرارهــا بالعديــد مــن الكائنــات 
احليــة. إضافــة إىل ذلــك فــإن أكيــاس الباســتيك تقتــل ســنوياً حنــو 
مليــون طائــر حبــري ومئــة ألــف مــن الثدييــات البحريــة وأعــداداً 
ال حتصــى مــن األمســاك... وعلــى األرض تواجــه بعــض احليوانــات 
أيضــاً، مثــل األبقــار واملاعــز، مصــراً مشــاهباً عندمــا تبتلــع أكيــاس 

الباســتيك ظنــاً منهــا أهنــا طعــام”.

الــذي يصيــب احليوانــات نتيجــة  هــذا علــى مســتوى الضــرر 
ــة فشــأن آخــر.  ــذي يلحــق بالرب ــوث ال ــاس الباســتيك، أمــا التل أكي
مــوادَّ  يصــدر  أن  الكلــور ميكــن  علــى  الــذي حيتــوي  الباســتيك 
كيماويــة ســامة يف الربــة احمليطــة الــي ميكــن أن تتســرب إىل امليــاه 
اجلوفيــة أو مصــادر امليــاه األخــرى املوجــودة حوهلــا كاألهنــار واجملــاري 
املائيــة الــي تســبب أضــراراً بالغــة لألنظمــة البيئيــة، وتــؤذي الكائنــات 

الــي تعتمــد علــى تلــك املصــادر املائيــة كمصــدر للشــرب.
فضــاً عــن ذلــك األكيــاس الباســتيكية تؤثــر ســلباً يف الصحــة 
والبيئــة بشــكل كبــر، إذ إهنــا حتتــوي علــى كميــة عاليــة مــن الرصاص 
فهــي مصنعــة مــن املــواد النفطيــة، وهــي أيضــاً غــر قابلــة للتحلــل 
العضوي، فعند رميها حتت أشــعة الشــمس خترج غازات ضارة جداً، 
بالتــايل الطريقــة الوحيــدة للتخلــص منهــا هــي حرقهــا فتتســبب يف 
تلــوث اهلــواء و امليــاه، وبالتــايل تلــوث املزروعــات واإلصابــة باألمــراض
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حــّذرت دراســة دوليــة حديثــة مــن أن الطقــس املتطــرف واملفاجــئ 
الناجــم عــن تغــر املنــاخ، قــد يزيــد مــن خماطــر انعــدام األمــن 
قادهــا  الدراســة  العــامل.  البلــدان حــول  مــن  العديــد  الغذائــي يف 
باحثــون جبامعــة إكســر الربيطانيــة، بالتعــاون مــع باحثــن مــن 
اليونــان والســويد، وقــد أوضــح الفريــق أن دراســتهم ترصــد كيــف 
ميكــن لتغــر املنــاخ أن يــؤدي إىل انعــدام األمــن الغذائــي، حيــث 
يفتقــر النــاس إىل احلصــول علــى كميــة كافيــة مــن الطعــام املغــذي 
ــر ارتفــاع درجــات احلــرارة  ــة. ورصــدت الدراســة تأث بتكلفــة معقول
مبقــدار درجتــن مئويتــن يف 122 دولــة، معظمهــا يف آســيا وإفريقيــا 

وأمريــكا اجلنوبيــة.
توصلــت احلكومــات يف قمــة باريــس للمنــاخ يف كانــون األول 
2016، علــى أمشــل خطــة حتــى اآلن للتحــول عــن اســتخدام الوقــود 
األحفــوري، وحــددوا هدفــاً باحلــد مــن زيــادة حــرارة األرض إىل أقــل 
مــن درجتــن مئويتــن فــوق مســتويات مــا قبــل احلقبــة الصناعيــة.

ارتفــاع  مســتوى  تثبيــت  إىل  للمنــاخ  باريــس  اتفــاق  ويهــدف 
متوســط درجــات احلــرارة العامليــة عنــد درجــة ونصــف إىل درجتــن 

مئويتــن مــع هنايــة القــرن احلــايل.
ووجــد الباحثــون أنــه علــى الرغــم 

النعــدام  التعــرض  زيــادة  مــن 
األمــن الغذائــي يف كل مــن 

أن  إال  الســيناريوهن، 
ســتكون  التأثــرات 
أســوأ ملعظــم البلــدان 
متوســط  وصــل  إذا 
درجــات  زيــادة 
احلــرارة العامليــة إىل 
مئويتــن. درجتــن 

أن  الفريــق  وتوقــع 
يــؤدي تغــر املنــاخ إىل مزيــد 

حيــث  املتطــرف،  الطقــس  مــن 
الغزيــرة يف مناطــق واجلفــاف  األمطــار 

يف مناطــق أخــرى، مــع تأثــرات متباينــة يف أجــزاء 
العــامل. مــن  خمتلفــة 

وقــال الربوفيســور ريتشــارد بيتــس، قائــد فريــق البحــث: إن “مثــل 
هــذه الظواهــر اجلويــة املتطرفــة ميكــن أن تفاقــم مشــكلة انعــدام 
األمــن الغذائــي”، وأضــاف أنــه “مــن املتوقــع أن يــؤدي االحــرار 
ــات  ــع التعــرض للفيضان ــة يف املتوســط، م ــي إىل ظــروف رطب العامل
الــي جتعــل اإلنتــاج الغذائــي يف خطــر ببعــض 
يف  الزراعــة  تتضــرر  حبيــث  املناطــق، 
مناطــق أخــرى بســبب اجلفــاف 

املتكــرر”.
بيتــس  واســتطرد 
قائــاً: “مــن املتوقــع 
للظــروف  يكــون  أن 
رطوبــة  األكثــر 
يف  كبــر  تأثــر 
وشــرق  جنــوب 
تشــر  حيــث  آســيا، 
التقديــرات إىل أن تدفــق 
هنــر الغانــج يف اهلنــد ميكــن 
أن يتضاعــف عنــد ارتفــاع درجــة 
مئويتــن”.  درجتــن  مبقــدار  احلــرارة 
أمــا املناطــق األكثــر تضــرراً مــن اجلفــاف فمــن املتوقــع 
أن تركــز يف املنطقــة اجلنوبيــة مــن إفريقيــا، وأمريــكا اجلنوبيــة، 
ويتوقــع أن تنخفــض التدفقــات يف هنــر األمــازون بأمريــكا اجلنوبيــة 
بنســبة تصــل إىل 25 باملئــة. وعامــة بــدأت درجــة حــرارة األرض يف 
االرتفــاع منــذ هنايــة ســتينيات القــرن املاضــي، وهــي ظاهــرة يرجعهــا 
خمتصــون إىل انبعــاث الغــازات املســببة لظاهــرة االحتبــاس احلــراري.

ويعــرف األمــن الغذائــي، الــذي يؤثــر يف مــا يقــرب مــن 795 
مليــون شــخص حــول العــامل حاليًــا، بأنــه مصطلــح يصــف قــدرة 
اجملتمــع علــى حتقيــق االعتمــاد الكامــل علــى النفــس وعلــى املــوارد 

واإلمكانــات الذاتيــة يف إنتــاج كل احتياجاتــه الغذائيــة حمليــاً.
وعلــى مســتوى األســرة، يشــر األمــن الغذائــي إىل توافــر الطعــام 
ــدُّ األســر مؤمنــة غذائيــة عندمــا ال تتعــرض للجــوع وال  للفــرد، وُتعَ

ختــاف مــن املــوت جوعــاً.

تغري املناخ يزيد خماطر انعدام الأمن الغذائي حول العامل
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تقــع شــاالت الــزاوي يف قريــة الــزاوي الــي تبعــد 
ــاف 12 كــم إىل جهــة الشــمال وهــي قريــة  عــن مصي
لسلســلة  الشــرقية  الســفوح  علــى  تربــع  صغــرة 
ــال  ــى قمــم اجلب ــد مــن أعل ــال الســاحلية، ومتت اجلب
إىل الســفوح والســهول القريبــة مــن هــذه اجلبــال، 
نتيجــة  أنــه  القريــة: األول  قــوالن لتســمية  هنــاك 
لكثافــة املنطقــة باألشــجار واجلبــال العاليــة واملناظــر 
اخلابــة الــي فيهــا، والــي توحــد مبدعهــا وخالقهــا. 
والقــول اآلخــر: إنــه نتيجــة لتاقــي جبــل الّلْقبــة مــع 
جبــل القريــات )قريتــان بالقــرب مــن الزاويــة( بشــكل 
زاويــة شــبه قائمــة وتوضــع الشــال والنهــر يف الزاويــة 
متامــاً، وإشــرافه مــن هــذه الزاويــة علــى وادي الــزاوي 
كلــه. تتميــز هــذه القريــة  بوجــود جــروف صخريــة 
عديــدة وشــاهقة وخمتلفــة األوضــاع، وهــذه اجلــروف 
هــي الــي تســببت بالشــال كــون املنطقــة تقــع يف 
منطقــة معــدل هطوهلــا املطــري عــال جــداً قريــب 
مــن 1500 مــم يف العــام، ممــا أدى إىل وجــود خزانــات 
هائلــة مــن امليــاه اجلوفيــة )نتيجــة لطبيعــة الصخــور 
الكلســية الــي توجــد حتتهــا طبقــة كتيمــة تشــكل 
خزانــات هائلــة تتفجــر بأغــزر الينابيــع يف املنطقــة، 
وتشــكل النهــر والشــال املشــهور يف املنطقــة الــي 
تتفــاوت غزارتــه مــن عــام آلخــر حبســب اهلطــول، 
كمــا توجــد يف املنطقــة قنــاة رومانيــة قدميــة كان 
ــاب واىل  ــر إىل ســهل الغ ــاه النه ــان جيــرون مي الروم
الفاخــرة، ولألســف مل  قريــة جلميــدون وقصورهــا 
كمــا  منهــا،  القليــل  أو  حجارهتــا  إال  منهــا  يتبــقَّ 
تتميــز املنطقــة بوجــود الكهــوف احلجريــة الكبــرة 
والصغــرة الــي تــدل علــى ســكن اإلنســان القديــم 
واملــأكل  املــاء  لوجــود  حياتــه  أنــواع  بأبســط  فيهــا 
بالقــرب مــن ســكنه املطــل علــى النهــر يف املغــاور الــي 
تطــل مــن اجلــروف للعيــان، إضافــة إىل ذلــك يوجــد 
بالقــرب منــه منطقــة ذات قبــور حجريــة منحوتــة 
قدميــة  قبــور  وهــي  املقيــربة  تســمى  الصخــر  يف 
جــداً، وهنــاك بعــض املغــاور الــي يطلــق عليهــا اآلن 
تســميات منهــا مغــارة الغســاالت )أو مغــارة أبــو عــرب( 
وهــي علــى الشــال مباشــرة، وأيضــاً توجــد مغــارة 
تســمى مغــارة الكتــب )توجــد ضمــن الشــال أي علــى 
مســاره، أي وراء املــاء مباشــرة، أي املــاء حيجبهــا عــن 
العيــان(، حيــث كانــوا خيبُِّئــون الكتــب القيمــة يف حــال 

ــى املنطقــة.  ــة عل حــدوث محــات حربي

شـــــــــــــــــــــالالت الــــــــــــــزاوي
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يستخدم العامل كل عام 500 مليار كيس من الباستيك  •
ينتهــي املطــاف يف كل عــام، مبــا ال يقــل عــن 8 مايــن طــن مــن الباســتيك يف احمليطــات، أي مــا يعــادل شــاحنة كاملــة مــن القمامــة   •

كل دقيقــة
50% من الباستيك الذي نستخدمه هو باستيك يستخدم ملرة واحدة أو ميكن التخلص منه  •

نشري مليون زجاجة باستيكية كل دقيقة  •
يشكل الباستيك 10% من مجيع النفايات الي نولدها  •

هنــاك العديــد مــن الطــرق والوســائل اخلاصــة بتنميــة املصــادر املائيــة وترشــيد 
ــة، كإنشــاء  اســتعماالهتا اســتخدمتها الــدول املتطــورة والعديــد مــن الــدول النامي

الســدود واخلزانــات وحقــول اآلبــار وشــبكات القنــوات وغرهــا. 
 ونظــراً لتناقــص إمكانــات احلصــول علــى مــوارد مائيــة ســطحية جديــدة 
وارتفــاع تكاليــف مشــاريع الســدود واخلزانــات تصبــح املــوارد املائيــة األخــرى كامليــاه 
املعاجلــة،  والزراعــي  التقليديــة )ميــاه الصــرف الصحــي  وامليــاه غــر  اجلوفيــة 
امليــاه مُزالــة امللوحــة وحصــاد امليــاه وغرهــا( ذات أمهيــة أكــرب، وقــد تكــون املصــادر 

ــاه.  ــدة إلمــدادات املي الوحي
ومــن أهــم جمــاالت تنميــة املصــادر املائيــة: حصــاد امليــاه، إعــادة اســتعمال امليــاه 
ــاه  العادمــة املعاجلــة، الــري الناقــص، االســتمطار، حصــاد الضبــاب، اســتعمال املي
املاحلــة للــري، التحويــات بــن أحــواض األهنــار، حتســن إدارة اإلمــدادات، إعــادة 

توزيــع اإلمــدادات. 

تنمية 
المصادر 

المائية

حقـائق عن التلوث البالستيكي
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الرئيس األسد يصدر مرسومًا بتحديد السادس عشر من أيلول املقبل موعدًا إلجراء انتخاب أعضاء اجملالس احمللية
ــم  ــس بشــار األســد املرســوم رق أصــدر الســيد الرئي
214 لعــام 2018 القاضــي بتحديــد الســادس عشــر مــن 
أيلــول املقبــل موعــدا إلجــراء انتخــاب أعضــاء اجملالــس 

احملليــة.
وفيما يلي نص املرسوم

املرسوم رقم 214
رئيس اجلمهورية

بنــاء علــى أحــكام قانــون اإلدارة احملليــة الصــادر 
م  تاريــخ 2011-8-23  رقــم 107  التشــريعي  باملرســوم 
وعلــى قانــون االنتخابــات العامــة رقــم 5 تاريــخ 24-

.2014-4
يرسم ما يلي..

ــول  ــق لـــ 16 أيل ــوم األحــد املواف ــادة )1( حيــدد ي م
اجملالــس  أعضــاء  انتخــاب  إلجــراء  موعــداً  م   2018

احملليــة.
مادة )2( ينشر هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية.

دمشــق يف 10-10-1439 هجــري املوافــق لـــ 6-24-
2018 ميــادي.

رئيس اجلمهورية
بشار األسد

ــخ 2018/6/24  ــم /214/ تاري ــي صــدور املرســوم رق  يأت
احملليــة  اجملالــس  أعضــاء  انتخابــات  موعــد  بتحديــد 
إلرادة  وصادقــاً  حقيقيــاً  انعكاســاً   2018/9/16 بتاريــخ 
حيققهــا  الــي  االنتصــارات  مســرة  باســتكمال  شــعبنا 
جيشــنا العربــي الســوري علــى اإلرهــاب, والركيــز يف هــذه 
املرحلــة علــى تعزيــز اخلدمــات والنهــوض بالــدور التنمــوي 
يف اجملتمعــات احملليــة وكذلــك الركيــز علــى إعــادة اإلعمــار 

والبنــاء مبــا خيــدم إعــادة املهجريــن إىل منازهلــم.
ــدة  ــة جدي ــس حملي ــة انتخــاب جمال ــا تكمــن أمهي وهن
ــات  ــون االنتخاب ــة الــي كرســها قان بالطريقــة الدميقراطي
العامــة رقــم /5/ لعــام 2014, ويتحقــق هــذا األمــر مــن 
خال أوســع مشــاركة مأمولة من مجاهر شــعبنا ترشــيحاً 

ــاً. وانتخاب
ونشر إىل أن طلبات الرشيح تقدم إىل جلان الرشيح 
القضائيــة املشــكلة وفــق قانــون االنتخابــات العامــة خــال 
ســبعة أيــام بــدءاً مــن اليــوم الــذي يلــي تاريــخ نشــر املرســوم 

يف اجلريــدة الرمسيــة واملتوقــع أن يكــون يف 2018/7/22.
فيــه  تتوفــر  أن  جيــب  املرشــح  أن  بالذكــر  واجلديــر 

التاليــة: الشــروط 
    1-   أن يكــون متمتعــاً جبنســية اجلمهوريــة العربيــة 

تصريح السيد وزير اإلدارة احمللية والبيئة 
مبناسبة صدور املرسوم القاضي بتحديد موعد انتخابات أعضاء اجملالس احمللية

الســورية منــذ 10 ســنوات علــى األقــل بتاريــخ تقديــم طلــب 
الرشــيح , ويســتثنى مــن هــذا الشــرط مــن منــح اجلنســية 
ــة الســورية مبوجــب املرســوم التشــريعي رقــم /49/  العربي

تاريــخ 2011/4/7.
     2-   أن يكــون متمــاً للخامســة والعشــرين مــن 

عمــره.
     3-   أن يكون متمتعاً حبقوقه املدنية والسياسية.

     4-   أال يكون حمروماً من ممارسة حق االنتخاب.
   5-   غــر حمكــوم جبنايــة أو جنحــة شــائنة أو خملــة 
بالثقــة العامــة مبقتضــى حكــم مكتســب الدرجــة القطعيــة 
مــامل يــرد إليــه اعتبــاره وفقــاً للقانــون, وحتــدد اجلنــح 

الشــائنة واملخلــة بالثقــة العامــة بقــرار مــن وزيــر العــدل.
    6-   أن يكــون ناخبــاً يف الدائــرة االنتخابيــة الــي 

ــه االنتخابــي إليهــا. يرشــح نفســه عنهــا أو ناقــاً موطن
لديــه  جيــد  مــن  كل  لدعــوة  املناســبة  هــذه  وأغتنــم 
ــة والكفــاءة أن يرشــح هلــذه  ــا الكــرام األهلي مــن مواطنين
املشــاركة  أملــن  احملــددة,  الفــرة  خــال  االنتخابــات 
ــار األكفــأ واألقــدر  الواســعة يف العمليــة االنتخابيــة الختي
يف  احملليــة  اجملتمعــات  وتنميــة  املواطنــن  خدمــة  علــى 

الوطــن.  امتــداد  الوحــدات اإلداريــة علــى 
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زار وفــد وزاري برئاســة املهنــدس عمــاد مخيــس رئيــس 
جملــس الــوزراء املناطــق الصناعيــة يف القابــون والزبلطاني 
والقــدم كتــل الريكــو واطلــع علــى االعمــال اجلاريــة إلعادة 
تأهيــل البنــى التحتيــة فيهــا وتزويدهــا بــكل اخلدمــات 

األساســية مــن مــاء وكهربــاء واتصــاالت وصــرف صحــي.
   وعقــب اســتماعه لشــرح تفصيلــي لواقــع هــذه املناطــق 
املهنــدس  طلــب  والصناعيــون  املعامــل  أصحــاب  قدمــه 
مخيــس اســتنفار مجيــع املؤسســات اخلدميــة الســتكمال 
 30 خــال  األساســية  باخلدمــات  املناطــق  هــذه  تزويــد 
للعــودة  املعامــل  جلميــع  يومــاً   60 مــدة  وإعطــاء  يومــاً 
للعمــل واإلنتــاج ، واســتجابة ملطالــب الصناعيــن تقــرر 
ــاء  ــواد البن ــة إحــداث مركــز يف كل منطقــة مل خــال اجلول
ومتطلبــات الرميــم وتأمــن احلراســة وازالــة املخالفــات 
للصناعيــن  والقــروض  االجرائيــة  التســهيات  وتقديــم 

واســتكمال فتــح الطرقــات.
كمــا تقــرر تشــكيل فريــق عمــل مــن وزارة الصناعــة 
وغرفــة صناعــة دمشــق وريفهــا واملديريــة العامــة للجمــارك 
لتأمــن نقــل التجهيــزات واآلالت للمعامــل مــن املناطــق 
املؤقتــة وتســهيل منــح رخــص اســتراد اآلالت والتجهيــزات 
منطقــة  كل  يف  متابعــة  مكتــب  وفتــح  املعامــل  وترميــم 
للتنســيق بــن الصناعيــن واحملافظــة يتألــف مــن عضــو 

املكتــب التنفيــذي باحملافظــة لقطــاع التخطيــط واملاليــة 
وملديــري دوائــر اخلدمــات ومديــر الصيانــة.  

ــة دعــا املهنــدس  ــن عقــب اجلول ــح للصحفي ويف تصري
حســن خملــوف وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة الصناعيــن 
إىل املبــادرة إلعــادة تأهيــل املنشــآت بعــد أن قدمــت احلكومة 
كل مــا هــو مطلــوب، مبينــاً أمهيــة تضافــر اجلهــود بــن 
ــة واحلرفيــن والصناعيــن لتســهيل نقــل  اجلهــات الرمسي
اآلالت واملعــدات ودخوهلــا إىل هــذه املنشــآت وفتــح الشــوارع 

وتســهيل حركــة العمــال واحلرفيــن. 

وفد حكومي برئاسة املهندس مخيس جيول على املناطق الصناعية يف القابون والزبلطاني والقدم

عقــدت جلنــة إعــادة اإلعمــار اجتماعاً برئاســة وزيــر اإلدارة 
وزراء  املهنــدس حســن خملــوف وحضــور  والبيئــة  احملليــة 
واملاليــة واالقتصــاد  والداخليــة  العامــة واإلســكان  األشــغال 
والتعــاون  التخطيــط  هيئــة  ورئيــس  اخلارجيــة  والتجــارة 
الــدويل، مت خالــه مناقشــة جمموعــة مــن املوضوعات املتعلقة 
بعمــل اللجنــة  منــذ بدايــة العــام حتــى اآلن، وخطتها لألشــهر 

القادمــة .
أشــار وزير اإلدارة احمللية والبيئة املهندس حســن خملوف 
رئيــس اللجنــة إىل أن إمجــايل املبالــغ املوضوعــة بتصــرف 
ــار لــرة  اللجنــة منــذ بدايــة العــام احلــايل حتــى اآلن21 ملي
ســورية، وهــذا يُعــدُّ تطــوراً نوعيــاً يف عمــل اللجنــة، ويأتــي 
انســجاماً مــع حجــم العمــل الكبــر الــذي يواكــب حتريــر 
العديــد مــن املناطــق علــى أيــدي بواســل اجليــش العربــي 
الســوري وقواتنــا املســلحة، ومؤشــراً حلجــم العمــل املنجــز مــن 
مجيــع اجلهــات إلعــادة الـــتأهيل واإلعمــار، مشــراً إىل وجــود 
ــغ املخصصــة  ــوزع املبال ــا وت ــكل وزارة تضعه خطــة إســعافيه ل

ــى مشــاريعها وفــق أولوياهتــا.   عل

ويف ضــوء ختصيــص 50 مليــار لــرة ســورية مــن رئاســة 
جملــس الــوزراء لصــاحل املناطــق احملــررة مؤخــراً  فقــد تركــز 
االجتمــاع علــى ضــرورة إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة للمناطق 
احملــررة، والســيما الغوطــة الشــرقية ومناطــق جنــوب دمشــق 
وريفــا محــص ومحــاه )الرســن، احلولــة(، حيــث متــت املوافقــة 
علــى منــح مبالــغ ماليــة لتمويــل مشــاريع إعــادة تأهيــل البنــى 

التحتيــة يف تلــك املناطــق .

إعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق احملررة
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