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الزيــوت املســتهلكة هــي الزيــوت الــي فقــدت كامــل أو بعــض 
وتتغيّــر  الزيــوت،  تتدّنــى جــودة  التشــغيل، حيــث  أثنــاء  خواصهــا 
لزوجتهــا، وتــزداد كٌلّ مــن محوضتهــا ونســبة الشــوائب املعدنيــة، واملــاء 
ــر لوهنــا إىل الداكــن ورائحتهــا  فيهــا، ويتــمّ متييزهــا مــن خــال تغيّ
تصبــح قويّــة وحــادةّ وتكثــر فيهــا الرواســب. الزيــوت املســتهلكة جيــب 
تغيريهــا مباشــرة، ألّنهــا ال تغّطــي احلاجــة مــن اســتخدامها، وتــزداد 
معهــا مظاهــر التــآكل والشــوائب يف احملــرّكات واملاكينــات، ممّــا يعيــق 

عملهــا.
الزيــوت: يبــدأ جبمــع املســتهلك منهــا ومتريــره عــر  تدويــر 
عمليــات تصنيعيــة تشــمل الفلــرة واهلدرجــة واملــزج هبــدف اســتخراج 
املــواد ذات القيمــة وفصلهــا عــن املــواد غــري املفيــدة وذلــك إلعــادة 

اســتخدامها مــرّة أخــرى.
ــة وأوروبــا شــرّعت قوانــن جتــرّم   يف الواليــات املّتحــدة األمريكيّ
إتــاف الزيــوت املســتهلكة وتلــزم أصحاهبــا بإرســاهلا إىل حمــات 
خاصّــة ليتــمّ إعــادة تدويرهــا ومحايــة البيئــة منهــا. اهلــدف مــن إعــادة 
ــع  ــى ســطح املعمــورة ومن ــات عل ــر هــو خفــض معــدل النفاي التدوي
ــة،  ــاه اجلوفيّ ــة واملي ــوت املســتهلكة إىل األراضــي الزراعيّ وصــول الزي
وميــاه الســدود، حيــث إن صفيحــة واحــدة )غالــون( مــن الزيــوت 
املســتهلكة قــادرة علــى تلويــث مليــون صفيحــة )غالــون( مــاء، وأيضــاً 
خفــض كلفــة اإلنتــاج ألنّ كلفــة املــواد املعــاد تصنيعهــا أقــّل مــن كلفــة 
املــواد اجلديــدة، باإلضافــة إىل  توفــري الطاقــة، إذ إنّ الطاقــة الازمــة 

إلنتــاج املــواد املكــرّرة أقــّل. 
املكــرّرة كوقــود للمراجــل يف املصانــع  الزيــوت  اســتخدام  يتــم 
ــة، ويف  ــا يســتخدم يف التدفئ ــد، كم ــت واحلدي ــع اإلمسن ــل مصان مث
التطبيقــات الصناعيّــة، ولتشــغيل حمــركات الديــزل، علمــاً بــأنّ زيــت 
التشــحيم ميكــن تكــراره عــدداً ال هنائيّــاً مــن املــرّات. تتــمّ هــذه العمليــة 
يف مصانــع متخصّصــة، تبــدأ بفحــص الزيت ملعرفة صاحيته إلعادة 

التدويــر، وبعدهــا ميــرّ باملراحــل اآلتيــة: عملية التقطري يتمّ 
فيهــا فصــل املــاء، وبالعمليــة ذاهتــا يفصــل الوقــود 

اخلفيــف مــع مــادة اإليثيلــن جايكــول، وهــي 
ــة متعــدّدة،  مــادّة هلــا اســتخدامات صناعيّ
عــن  التجمّــد  منــع  يف   كاســتخدامها 
الشــتاء.  فصــل  يف  الســيارات  زجــاج 
ــمّ  ــا يت ــغ وفيه ــة التقطــري بالتفري عمليّ
فصــل بقايــا الوقــود. عمليّــة اهلدرجــة 

الــي تتضمــن إشــباع املركبــات الكربوّنيــة 
باهليدروجــن لزيــادة اســتقرارها، حيــث تــؤدّي 

ــة، وتعمــل  إىل إزالــة )املبلمــرات(، واملــوادّّ الكيميائيّ
علــى اســتقرارها، واملــادّة الناجتــة ُتســتخدم للتشــحيم، مــا 

ــاً ثقيــاً، والباقــي مــن املــوادّ الــي مّتــت  تبقــى يكــون األوســاخ، وزيت
ــة  ــمّ عمليّ إضافتهــا إىل الزيــوت املســتهلكة والشــوائب. بعــد ذلــك تت
التجزئــة حيــث تــوّزع الشــحوم إىل ثاثــة أصنــاف هــي: زيــت تشــحيم 
ــة،  زيــت تشــحيم  خفيــف اللزوجــة يُناســب االســتخدامات االعتياديّ

متوســط اللزوجة يناســب التطبيقات الصناعيّة، زيت تشــحيم ثقيل 
أو عــايل اللزوجــة لألشــغال الثقيلــة، وآخــر مرحلــة هــي عمليّــة مــزج 
مــواد تناســب األنــواع الثاثــة مــن الشــحوم املنتجــة لزيــادة كفاءهتــا. 
ــع  ــوت املســتهلكة تناســب املصان ــر الزي ــة أخــرى لتكري ــاك طريق هن
الصغــرية واملتوسّــطة، حيــث توّفــر هــذه الطريقــة القــدرة علــى تكريــر 
الزيــت يف داخــل املصنــع نفســه، ومتنــع رمــي الزيــوت املســتهلكة يف 
النفايــات أو التخّلــص منهــا عــن طريــق احلــرق، ومــا يتبــع ذلــك مــن 
ــص  ــب التخل ــات يصع ــري، وتشــكيل نفاي ــة بشــكل كب خســران للطاق
منهــا وهــي خملفــات عمليــات احلــرق. ميكــن وصــف الطريقــة كاآلتي: 
العمليــة تتــم يف داخــل مرجــل صغــري. يتــم خلــط الزيــوت املســتهلكة 
مــع مــادة الروبــان الســائل. وبإضافــة ضغــط مرتفــع 
خارجــي تنفصــل املــواد املفيــدة عــن املــوادّ 
غــري املفيــدة والشــوائب، حيــث يتحــد 
الروبــان مــع الزيــت املفيــد فقــط، 
أو  الشــوائب  مــع  خيتلــط  وال 
الزيــوت املســتهلكة متامــاً. يُضــاف 
اهليدروجــن إىل الزيــوت املفيــدة 
األكســدة  عمليّــة  وقــف  هبــدف 
الــي  الكريتيــة  للمحتويــات 
ــة األكســدة إىل أكاســيد  حتوهلــا عمليّ
كريــت ضــارّة. يتــم فصــل الروبــان جمــدداً 
عــن الزيــوت املفيــدة عــن طريــق التريــد. للزيــوت 
املــدوّرة العديــد مــن التطبيقــات الصناعيــة، منهــا صناعــة األعــاف 
وتغذيــة الدواجــن، حيــث اســتخدمت لتحســن كفــاءة الغــذاء وكثافــة 
الطاقة، وتســتخدم يف صناعة املواد املنشــطة للســطوح، والباســتيك، 

ــوي. ــاج الوقــود احلي ــون، واملطــاط، وميكــن االســتفادة بإنت والصاب
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دخلــت القضايــا البيئيــة عصــراً جديــداً مــن املناقشــات، تنــدرج 
ضمــن احلاجــة إىل املوازنــة بن املكاســب وخماطــر مكافحة التلوث 
واآلثــار املرتبــة علــى انتشــار التلــوث، فقــد أدى االهتمــام املتزايــد 
بالبيئــة إىل االحتجــاج علــى كثــري مــن املنتجــات واملمارســات، كمــا 
أدى االســتخدام املفــرط للمبيــدات الكيميائيــة ملكافحــة أمــراض 
النبــات إىل أضــرار كبــرية يف الصحــة العامــة والبيئــة، وللحصــول 
علــى منتجــات خاليــة مــن األثــر املتبقــي للمــواد الكيميائيــة وبيئــة 
ســليمة، وللحفــاظ علــى التــوازن البيئــي درس الباحثــون البدائــل 
هلــذه املبيــدات الكيميائيــة )املكافحــة احليويــة، املكافحــة املتكاملــة 
وغريهــا(. وكــرد فعــل للمشــكلة النامجــة عــن االســتخدام املكثــف 
وغــري الواعــي للمبيــدات مبختلــف أنواعهــا كإحــدى عوامــل التلــوث 
ســواء احلشــرية أو الفطريــة، ظهــر يف الفــرة األخــرية اجتــاه 
جديــد حنــو اســتخدام بدائــل آمنــة للبيئــة بشــكل عــام، وهــي 
املكافحــة باســتخدام املركبــات العضويــة الطبيعيــة املســتخلصة 
حيــث  املختلفــة،  اآلفــات  مكافحــة  يف  وتأثريهــا  النباتــات  مــن 
وجــد أن املســتخلصات والزيــوت النباتيــة متتــاز بفعاليــة عاليــة 
ضــد هــذه اآلفــات، وإهنــا مركبــات غــري ســامة للنبــات وســهلة 
التحطــم يف البيئــة، ويعــزى ذلــك إىل أن معظــم املصــادر النباتيــة 
حتتــوي علــى مــادة أو أكثــر يف تركيبهــا الكيميائــي، هلــا القــدرة 
علــى تثبيــط وتطــور منــو الكثــري مــن الكائنــات احليــة املســببة 
لألمــراض النباتيــة، وخصوصــاً الفطريــات والبكترييــا واحلشــرات، 
فاألشــجار احلراجيــة يف مناطقنــا حتتــوي علــى مــواد كينونيــة 
Quinines  أو فينوليــة طبيعيــة ال تقــاوم مهامجــة احلشــرات 
فحســب، بــل تقــاوم منــو الفطريــات أيضــاً، وهنــاك طــرق بيولوجيــة 
ــات مــن بعــض األجــزاء  ــة عــدة الســتخاص هــذه املركب وكيميائي
النباتيــة، واســتخدامها حتــت الظــروف احملليــة أو يف داخــل املدافــئ 
الزجاجيــة أو يف احلقــل، وتتــم العمليــة باســتخاص مســاحيق 
مــن مكونــات النبــات )أوراق، مثــار، قشــرة وأزهــار النباتــات(، وعمــل 
مســتخلصات نباتية، ومعرفة مكونات املســتخلص النباتي بواســطة 
ــوي ملســتخلصات  ــة النشــاط احلي ــا، ومعرف ــاز الكروماتوغرافي جه
النباتــات موضــوع الدراســة، ومقدرهتــا علــى تثبيــط منــو الكائنــات 
احليــة الدقيقــة، وخصوصــاً الفطريــات املســببة لألمــراض النباتيــة 
فعاليــة  اختبــار  وكذلــك  االقتصاديــة،  الزراعيــة  احملاصيــل  يف 
املســتخلصات النباتيــة ذات النشــاط البيولوجــي العــايل يف مقاومــة 

ــة.  األمــراض النباتيــة بديــاً عــن املبيــدات الكيميائي
إن أهــم نتائــج هــذه العمليــة تقليــل التلــوث البيئــي نتيجــة 
اســتخدام املســتخلصات النباتيــة الطبيعيــة بــداًل مــن املبيــدات 
املبيــدات  اســتخدام  تكاليــف  تقليــل  يف  واملســامهة  الكيميائيــة، 
الكيميائيــة واحلــد مــن اســتريادها مــن اخلــارج. وبالنهايــة نصل إىل 
منتــج طبيعــي نظيــف صحــي لإلنســان والبيئــة، إضافــة إىل عائــد 
اقتصــادي للمنتــج قابــل للتــداول داخليــاً والتصديــر إىل اخلــارج . 

المستخلصات النباتية الطبيعية بديالً عن المبيدات



4

للزراعــة تأثــري كبــري علــى البيئــة علــى مســتوى العــامل، واقرحــت 
دراســة حديثــة كيفيــة اســتخدام تقنيــات احتجــاز الكربــون وختزينــه 
ملعاجلــة هــذا الوضــع. نظــام إنتــاج الغــذاء للبشــر علــى مســتوى 
ثلــث  عــن  مســؤول  فهــو  األرض،  منــاخ  تغيــري  يف  يســهم  العــامل 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى كوكبنــا، وتعقــد اآلمــال حاليــاً علــى 
أن تصبــح الزراعــة جــزءاً مــن احلــل بعــد أن كشــف حبــث نشــر علــى 
ــاز خبصائــص غــري  ــول متت ــة احلق ــة أن ترب ــر العلمي ــع التقاري موق
متوقعــة الحتجــاز الكربــون، ويســهل اســتغاهلا للتخلــص مــن كميــة 
ــة املنبعثــة مــن قطــاع النقــل.  مــن الكربــون يف اجلــو تضاهــي الكمي
ــم املمارســات  ــة إعــادة تقيي ــد مناقشــة كيفي وتنقســم اآلراء عــادة عن
الزراعيــة بــن دعــاة التعديــل ودعــاة التكيــف، فاجلهــة األوىل مهتمــة 
بتعديــل التقنيــات احلاليــة للحــد مــن تأثريهــا علــى البيئــة، ويف 
املقابــل يفضــل آخــرون تغيــري الطرائــق املعتمــدة حاليــاً ملواجهــة 
تأثــري الظــروف اجلويــة القاســية علــى املزارعــن، خاصــة يف الــدول 
ــة  ــه يف الرب ــون وختزين ــة احتجــاز الكرب ــد تشــكل عملي ــة. وق النامي
حــاً مزدوجــاً ملشــكلتن معــاً، فالتقــاط الكربــون يســهم يف امتصــاص 
غــازات الدفيئــة مــن اجلــو، وحيســن نوعيــة الربــة ويزيــد خصوبتهــا 
ــات احلديثــة الــي تشــمل  ــه. وتــرى الدراســة أن التقني يف الوقــت ذات

احلساســات والطائــرات دون طيــار، ســتمنح املزارعــن 
فرصــة لتحســن تقنيــة احتجــاز الكربــون عــن 

مزارعهــم  تربــة  جــودة  مراقبــة  طريــق 
بصــورة أفضــل. وميكــن أن يســهم يف 

حــل هــذه املعضلــة تقليــل االعتمــاد 
علــى اآلالت الثقيلــة الــي حتــرق 
عــن  فضــاً  األحفــوري،  الوقــود 
ــة بالتســميد. ــة ســطح الرب محاي

وتوجــد أســئلة ملحــة عــن تأثري 
»جيمــس  وقــال  الكربــون،  احتجــاز 

دانيــال« احمللــل يف املركــز العاملــي لدعــم 
يف  املوجــود  الكربــون  زال  »مــا  الزراعــة: 

الربــة معقــداً حاليــاً، وتكشــف بعــض املمارســات 

الزراعيــة التقليديــة غالبــاً عــن كميــات خمــزون الكربــون يف الربــة 
مل ُتحْــصَ متامــاً، ويعمــل املركــز العاملــي لدعــم الزراعــة مــع شــركاء 
آخريــن البتــكار املزيــد مــن األســاليب املعقولــة لتحديــد الكربــون 
املوجــود يف الربــة الزراعيــة يف املوقــع«. يُعتقــد أن قطــاع الزراعــة يف 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة صاحــب أقــوى املؤهــات حلجــز الكربون 
يف الربــة، لكــن مناطــق أخــرى مــن العــامل قابلــة لاســتغال هلــذا 
الغــرض، فنحــو 2.6 مليــون كيلومــر مربــع مــن األراضــي الزراعيــة 
يف إفريقيــا تبــدو فرصــة كبــرية جيــب اســتغاهلا، لكــن املشــكلة تكمــن 
يف نقــص األيــدي العاملــة الــذي حيــول دون اعتمــاد الطرائــق ذاهتــا 
الــي يتبعهــا املزارعــون يف أمريــكا.. لكــن البدائــل متوفــرة، وميكــن 
اتباعهــا، كزراعــة بعــض أنــواع البقوليــات ضمــن حماصيــل املراعــي 
لزيــادة قــدرة الربــة علــى ختزيــن الكربــون. وميكن أن يســاعد أســلوب 
تنويــع الزراعــة أيضــاً؛ أي زراعــة األشــجار يف احلقــول لتعديــل نســب 
النيروجــن يف الربــة، وحتســن النباتــات البقوليــة مــن نــوع الربــة 
بتأثريهــا علــى نســب النيروجــن فيهــا، وقــد توفــر األشــجار الــي 
يعتنــى هبــا جيــداً غافــاً مــن األوراق يســاهم يف تكويــن مســاد خلــزن 
الكربــون يف الربــة. وقــال دانيــال: »إن لزراعــة البقــول مؤهــات كبــرية 
للمســامهة يف زيــادة اإلنتــاج الغذائــي والتحكــم يف نــوع الربــة، مــا 
ــارة  ــود جب ــذل جه ــد«. تب ــا متعــددة الفوائ جيعــل زراعته
للســيطرة علــى غــازات الدفيئــة املنبعثــة مــن 
جيــدة  طرائــق  ابتــكار  مبحاولــة  املــزارع 
حلجــز الكربــون، ومــا زالــت احلاجــة 
ملحــة إلجــراء املزيــد مــن األحبــاث 
مناطــق  علــى  الفائــدة  لتعــم 
خمتلفــة. وعلينــا اآلن مجــع أكــر 
أفضــل  عــن  املعلومــات  مــن  كــمّ 
ــكل  ــا ل الوســائل الــي جيــدر اتباعه
نــوع مــن املــزارع، قبــل الشــروع بتنفيــذ 

املشــاريع علــى نطــاق واســع.
                      املصــدر: مرصــد 

املســتقبل

أنواع الزراعات وقدرة الربة على احتجاز غازات الدفيئة
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يقــع جبــل الِبشْــِري يف وســط باديــة 
الشــام مشــال شــرق ســورية، علــى بعــد 55 
ه  ــزور. حتــدُّ ــر ال ــة دي كيلومــراً غــرب مدين
مــن اجلنــوب باديــة الشــام الواســعة، ومــن 
الشــمال باديــة الرصافــة، حيــث إنّ اجلبــل 
التدمريــة  اجلبــال  سلســلة  جانــب  -إىل 
هاتــن  بــن  اجلغــرايفّ  الفاصــل  يُعَــدّ   -
الباديتــن. ينحــدر مــن جبل البشــري شَــعْبُ 
األموريــن، وهــم بــدو ســيطروا لفــرة مــن 
الزمــن علــى وســط وجنــوب بــاد مابــن 
النهريــن، وكان اجلبــل موطنهــم األصلــي، 
ويرتبــط ذكــره هبــم كمــا أن أحــد آهلتهــم 
إىل  امســه  يف  منســوب  )بيســري(-  -وهــو 
جبــل البشــري. ويعــدّ هــذا اجلبــل ثــروة 
املناطــق  أمجــل  مــن  فهــو  اقتصاديــة 
وخاصــة الســياحية، فحبــات الرمــال ذات 

ألــوان متعــددة، لــكل فــرة مــن النهــار لــون معــن، ففــي الصبــاح 
تنعكــس أشــعة الشــمس خبيوطهــا علــى األرض ليبــدو لوهنــا أخضــر، 
ويف منتصــف النهــار مييــل اللــون إىل األصفــر، أمــا عنــد املســاء 
ــت  ــا دل ــه نســيانه، كم فمــن يشــاهد منظــر غــروب الشــمس ال ميكن
املكتشــفات األثريــة علــى أن املنطقــة ســكنها اإلنســان القديــم، حيــث 

عثــر علــى مقابــر تعــود إىل عصــر الرونــز القديــم. 
بــدأت يف شــهر شــباط مــن ســنة 2007 أعمــال تنقيــب ودراســة يف 
ــة  ــات القبلي ــل البشــري حتــت برنامــج “نشــوء اجملتمع منطقــة جب
الباحثــن  مــن  األوســط” مبشــاركة حنــو 17 فريقــاً،  الفــرات  يف 
“البعثــة األثريــة  بـــ  يُعــرَف  تعــاون مــا  واليابانيــن يف  الســورين 
الســورية اليابانيــة املشــركة”، وقــد بــدأت البعثــة التنقيــب يف مواقــع 

العصــر الرونــزي، وتبيَّن 
تعــود  آثــاراً  يضــم  أنــه 
احلجــري  العصــر  إىل 
ســنة  إىل  أي  احلديــث، 

8000 قبــل امليــاد. 
اكتشــف يف جبــل 
البشــري احتياطــيٌّ 
مــادة  مــن  هائــٌل 
يف  الطبيعــي  اإلســفلت 
ر بنحــو  ســنة 2007، يُقــدَّ
50 إىل 60 مليــون طــن، 
وميكــن هلــذا املخــزون أن 
يســدّ حاجــة ســورية مــن 
نصــف  ملــدة  اإلســفلت 
أن  يُمكِــن  كمــا  قــرن، 
ســنوياً  دخــاً  جيلــب 

ــي، وأن حيوّهلــا مــن مســتوردٍ  ــون دوالر أمريك ــدره 100 ملي ــاد ق للب
لإلســفلت إىل مصــدٍّر لــه. وقــد أجــرت لــه أربــع جامعــاتٍ ســورية 800 
جتربــة علــى مــدار مثانيــة شــهوٍر لتزفيــت بعــض الشــوارع فيــه، وأثبــت 
إثــر ذلــك فعاليّتــه ومطابقتــه للمعايــري العامليــة، ومــا مييــز خصائــص 
إســفلت البشــري أنــه يســتخدم يف تصنيــع املعجــون اإلســفلي كعــازل 
مائــي، ويف توليــد الطاقــة الكهربائيــة، وإنتــاج املشــتقات النفطيــة. بــدأ 
املركــز العربــي لدراســات املناطــق اجلافــة واألراضــي القاحلة )أكســاد( 
ر ومحاية  يف شــهر آذار ســنة 1994 برناجماً لتجربة مكافحة التصحُّ
البيئــة يف الباديــة الســورية، ووقــع االختيــار إلجرائهــا علــى منطقــة 
ــرز أســباب  ــت هــذه الدراســات إىل أنّ أحــد أب ل ــل البشــري0 توصَّ جب
التصحــر يف املنطقــة الفاحــة البعليــة، بعــد ذلــك بــدأ املشــروع باّتباع 
اء التصحــر. وقــد  اســراتيجية إعــادة تأهيــل األراضــي املتدهــورة جــرَّ
تأهيــل  إعــادة  يف  جنــح 
الغطــاء النباتــي مبناطــق 
اجلبــل  حــول  عــدة 
بزراعــة الروثــا والقطــف 
بنثــر البــذور )الصناعــي 
كمــا  املراعــي(،  إلعــادة 
أشــجار  زراعــة  أعيــدت 
ــوز  البطــم األطلســي والل
جوانــب  علــى  الــري 
وديــان اجلبــل، وقــد كانــت 
فيمــا  غاباتــه  تشــّكل 

مضــى. 
املـــــــــــركزالعــــــــــربي 
لدراســات املناطــق اجلافة 

ــة )أكســاد(  والقاحل

كنوز جبل البْشرِي تضاهي في أهميتها اآلثار العريقة
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املهندس مخيس يرتأس اجتماعًا للمحافظني يف وزارة اإلدارة احمللية والبيئة 
مخيــس  عمــاد  املهنــدس  برئاســة  نوعــي  اجتمــاع  خلــص 
اإلدارة  وزارة  مبنــى  يف  احملافظــن  مــع  الــوزراء  جملــس  رئيــس 
احملليــة والبيئــة إىل تشــكيل جلنتــن يف كل حمافظــة لتوصيــف 
واقــع املشــاريع االســتثمارية واملبانــي الســكنية الــي مل تســتكمل، 
واقــراح مــا يلــزم بشــأن إعــادة تفعيلهــا وتقديــم التســهيات الازمــة 

املشــجعة هلــا. البيئــة  وتوفــري  االســتثمارات  الســتقطاب 
وكلــف املهنــدس مخيــس احملافظــن وضــع خارطــة تنمويــة لــكل 
وحــدة إداريــة وجتميعهــا ضمــن خارطــة اســراتيجية شــاملة علــى 
مســتوى احملافظــة جلهــة حتصيــل أفضــل عائــدات مــن اســتثمار 
أماكهــا ومعاجلــة ملــف املخالفــات الســكنية بشــكل هنائــي ومنــع 
إقامــة أي خمالفــات ســكنية جديــدة ووضــع مقرحــات ملخططــات 
تنظيميــة جديــدة تراعــي خصوصيــة كل حمافظــة مــع احلفــاظ 

ــى حســاهبا. ــة وعــدم التوســع عل ــى املناطــق الزراعي عل
هنــج  ضمــن  العمــل  ضــرورة  علــى  مخيــس  املهنــدس  وشــدّد 
املرحلــي إىل  العمــل  مــن  واضــح وحمــدد لانتقــال  اســراتيجي 
العمل االســراتيجي وعلى كل اللجان الوزارية والقطاعية أن تعمل 

مبنهجيــة اســراتيجية لبنــاء ســورية مــا بعــد احلــرب ووضــع خطــط 
مرجمــة لبنــاء اإلنســان وتأمــن متطلبــات العمليــة اإلنتاجيــة، 
اســراتيجية  برؤيــة  يتمتــع كل حمافــظ  أن  إىل ضــرورة  مشــرياً 
مــع  بالتنســيق  وذلــك  اخلدمــي يف حمافظتــه،  الواقــع  لتطويــر 
جمالــس اإلدارة احملليــة الــي ُتعــدُّ أداة فاعلــة يف تنفيــذ العمــل 
احلكومــي، مؤكــداً أنــه ســيتم حــل جمالــس املــدن الــي ال تثبــت 

فعاليتهــا.

حبــث وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف 
مــع الســفري اللبنانــي يف ســورية ســعد زخيــا عاقــات التعــاون بــن 

ــاق تطويرهــا. ــن الشــقيقن وآف البلدي
يف بدايــة  اللقــاء رحــب وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة بالســفري 
اللبنانــي، ومتنــى لــه التوفيــق والنجــاح مبهمتــه، وأكــد علــى ضــرورة 
تطويــر التعــاون املشــرك مبــا يتوافــق مــع عمــق الروابــط والعاقــات 
التارخييــة الــي جتمــع بــن البلديــن والشــعبن الشــقيقن، مشــرياً 
ودراســة  اجلانبــن  بــن  املوقعــة  االتفاقيــات  تفعيــل  أمهيــة  إىل 
والرامــج  واخلطــط  املوضوعــات  ملناقشــة  باإلضافــة  تطويرهــا 
الــي مــن شــأهنا  تعزيــز التنســيق والتعــاون0 أمــا فيمــا يتعلــق  
مبوضــوع املواطنــن الســورين يف لبنــان فقــد أوضــح الســيد الوزيــر 
أن احلكومــة الســورية تتابــع هــذا املوضــوع، وتســعى الختــاذ كل 
اإلجــراءات الازمــة لتشــجيعهم للعــودة إىل وطنهــم األم ســورية.

   مــن جهــة أخــرى أشــار الســفري اللبنانــي إىل أن العمــل جــار 
علــى إحيــاء العاقــات املشــركة بــن البلديــن علــى خمتلــف الصعــد، 

ــة املوقعــة بــن البلديــن  ــات الثنائي ــل االتفاقي مؤكــداً الســعي لتفعي
وبــذل املزيــد مــن اجلهــود لتعزيزهــا ومتتينهــا.

   واختتــم اللقــاء بالتأكيــد علــى احلــرص والرغبــة املشــركة يف 
ــان يف اجملــاالت  ــن ســورية ولبن ــاون األخــوي ب ــد أواصــر التع توطي

املختلفــة، مبــا خيــدم مصلحــة البلديــن الشــقيقن. 

وزير اإلدارة احمللية والبيئة يبحث مع السفري اللبناني يف سورية عالقات التعاون وآفاق تطويرها
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توســيع مشــاريع التعــاون بــن احلكومــة الســورية وبرنامــج األمــم 
املتحــدة اإلمنائــي شــكل أهــم حمــاور لقــاء وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة 
املهنــدس حســن خملــوف )رئيــس اللجنــة العليــا لإلغاثــة( مــع املديــر 
القطــري لرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي يف ســورية الســيد ديفيــد 

آكوبيــان.
بــادرت  الســورية  الدولــة  أن  والبيئــة  احملليــة  اإلدارة  وزيــر  أوضــح    
إىل التخفيــف مــن تداعيــات األزمــة عــر تشــكيل اللجنــة العليــا لإلغاثــة 
واللجــان الفرعيــة املنبثقــة عنهــا واللجــان الفرعيــة يف احملافظــات وتأمــن 
مجيــع متطلبــات واحتياجــات املواطنــن املهجريــن مــن مناطقهــم بفعــل 
ــى يف  ــة املســلحة حت ــة للتنظيمــات اإلرهابي ــة والتخريبي األعمــال اإلجرامي
املناطــق غــري املســتقرة، منوهــاً بــأداء برامــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي يف 
ســورية بالشــراكة مــع احلكومــة الســورية، داعيــاً إىل توســيع جمــاالت العمــل 
لتشــمل قطاعــات أكــر تتناســب مــع متطلبــات املرحلــة والظــروف احلاليــة، 
حيــث أكــد الســيد الوزيــر ضــرورة التعــاون خــال املرحلــة القادمــة علــى إعــادة 
تنشــيط عمليــة اإلنتــاج وتوفــري مــوارد ســبل العيــش واخلدمــات وتأهيــل 
البنــى التحتيــة مــع الركيــز علــى )املشــاريع( ذات األولويــة وتوفــري التمويــل 
الــازم هلــا يف خمتلــف القطاعــات اخلدميــة والبيئيــة، باإلضافــة لتنفيــذ 
العديــد مــن الرامــج )املســتدامة( يف املناطــق الــي حررهــا بواســل اجليــش 

العربــي الســوري وأعــاد إليهــا األمــن واالســتقرار، لتحفيــز عــودة املهجريــن 
وتأمــن ســبل العيــش ومتكــن إقامتهــم وتوفــري اخلدمــات األساســية هلــم. 
   مــن جهــة أخــرى أكــد الســيد ديفيــد آكوبيــان أمهيــة التعــاون القائــم 
بــن برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي والــوزارة مــع التوجــه حنــو )مشــاريع( 

حمــددة حســب احتياجــات كل حمافظــة. 
   واختتــم اللقــاء بتأكيــد الوزيــر علــى ضــرورة اســتمرار التنســيق بــن 
اجلانبــن وضــرورة عقــد اجتماعــات تقنيــة بــن املعنيــن مــن الطرفــن 

القــراح حزمــة مشــاريع التعــاون ضمــن قطــاع التعــايف املبكــر.

قــام وزراء اإلدارة احملليــة والبيئــة والتعليــم العــايل والنفــط 
والثــروة املعدنيــة بزيــارة عمــل إىل حمافظــة ديــر الــزور، وعقــدوا 
اجتماعــاً ضــم مديــري الدوائــر واملؤسســات مت خالــه حبــث مــا مت 
إجنــازه مــن عمــل خــال الفــرة املاضيــة واملشــاريع الــي حتتاجهــا 
احملافظــة. وخــال االجتمــاع مــع املعنيــن باحملافظــة أكــد وزيــر 
يرتقــي  أن  ينبغــي  أنــه  والبيئــة حســن خملــوف  اإلدارة احملليــة 
ــى  ــات وبطــوالت اجليــش والعمــل عل أداء املؤسســات حلجــم تضحي
هتيئــة الظــروف لعــودة األهــايل، موضحــاً أنــه ينبغــي أن تتكاتــف 
اجلهــود لإلســراع بتنفيــذ املشــاريع وجتــاوز كل اإلجــراءات الروتينيــة 
واالجتــاه حنــو العمــل اجلــاد، ألن ديــر الــزور حتتــاج الكثــري مــن 
العمــل املنظــم واملــدروس، ويقــع علــى عاتــق كل مديــر مســؤولية 
تقييــم احتياجاتــه مــن الكــوادر ومتابعــة عودهتــم إىل عملهــم، كمــا 

ســيتم تأمــن احتياجــات احملافظــة مــن التجهيــزات واآلليــات.
 وخــال اجلولــة تفقــد الســادة الــوزراء واقــع العمــل يف التحويلــة 
الطرقيــة عنــد جســر عيــاش واخلدمــات يف بلــدة الشــميطية بريــف 
ديــر الــزور الغربــي، كمــا اطلعــوا علــى عمليــة توزيــع املــواد اإلغاثيــة 
املقدمــة مــن فــرع اهلــال األمحــر العربــي الســوري علــى أهــايل 
ــزور  ــر ال ــات دي ــرع شــركة حمروق ــع العمــل يف ف ــى واق ــة، وعل املدين
ــي  ــة التشــجري ال ــاز، وشــاركوا حبمل ــة أســطوانات الغ ومعمــل تعبئ

أطلقتهــا مديريــة الزراعــة عــر غــرس أشــجار يف شــوارع املدينــة.

كمــا تشــهد حمافظــة ديــر الــزور عــودة عشــرات األســر املهجــرة 
يوميــاً تقلهــم حافــات عــر الطــرق الريــة الــي تربــط احملافظــة 
مبختلــف مناطــق ســورية وحمافظاهتــا، وتشــكل عــودة املوظفــن 
إعــادة  بــدء  يف  حقيقيــة  مســامهة  الــزور  ديــر  يف  أعماهلــم  إىل 
اإلعمــار وتفعيــل املؤسســات بقطاعاهتــا املختلفــة لتقديــم خدماهتــا 
للمواطنــن، وجتســد ذلــك بعــودة أكثــر مــن 150 مواطنــاً تقلهــم 
ثــاث حافــات مقدمــة مــن وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة لنقــل 
العاملــن يف دوائــر ومؤسســات الدولــة جمانــاً إىل ديــر الــزور يف إطــار 
التســهيات الــي تقدمهــا اجلهــات احلكوميــة بعــد عــودة األمــن 
ــات األساســية  ــادة اخلدم ــزور وإع ــر ال واالســتقرار إىل حمافظــة دي
وفتــح الطرقــات وترميــم العديــد مــن البنــى التحتيــة الــي خرهبــا 

اإلرهــاب.  
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