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ــاء  ــل العلم ــر جع ــاك ســبب كب ــد ملســتقبل حــار، هن ــاٍض حــار ميه م
ــاخ، ويتلخــص  ــر الســريع للمن ــد حــول مســألة التغ يقلقــون بشــكل متزاي
بالفهــم األوســع ملاضينــا، ففــي الثمانينــات ُذهــل هــؤالء العلمــاء ممــا 
اّطلعــوا عليــه مــن التســجيالت املدونــة يف عينــات ُقــوارات )لبــاب( اجلليــد 
الــي تــدل علــى أن الكوكــب قــد خضــع الختبــارات متكــررة لتحــوالت 
ــاء عليــه اشــرك العلمــاء يف وضــع  مثــرة وفجائيــة لدرجــة احلــرارة، وبن
وصــف  وكمــا  عــام.   800000 متتــد  ماضيــة  لفــرة  مفصــل  وصــف 
)هانســن( يف حتليــل جديــد لــه، فإنــه توجــد ترابطــات وثيقــة ومتينــة 
بــن احلــرارة ومســتويات كل مــن غــاز ثنائــي أكســيد الكربــون ومســتويات 
ــت نفســه  ــاً ويف الوق ــع وتنخفــض مع ــا ترتف ــي مجيعه ســطح البحــر، فه
ــاس  ــى أن غــازات االحتب ــدل هــذه الرابطــات عل ــك ال ت ــاً. ومــع ذل تقريب
احلــراري هــي الــي تســبب احــرار الكــرة األرضيــة. وهنــاك حبــث حديــث 
يقــوم بــه )J. شــاكون( ]مــن جامعــة هارفــارد[ وزمــالؤه، يؤكــد االجتــاه آنــف 
الذكــر، فضــالً عــن أن قفــزة يف غــاز ثنائــي أكســيد الكربــون قــد ســبقت 
قفــزة أخــرى يف درجــة احلــرارة يف هنايــة العصــر اجلليــدي املاضــي. 
وقــد اســتنتج هــؤالء الباحثــون يف ورقــة حديثــة أنّ »التســخن املقــاد 
بالركيــزات املتزايــدة لغــاز ثنائــي أكســيد الكربــون يُعــدُّ تفســراً للكثــر مــن 

ــرات درجــة احلــرارة.« تغ
يف املاضــي كانــت بعــض التغــرات ســريعة إىل حــدٍّ ال ميكــن تصديقــه، 
إذ تُبــن أحبــاث قــام هبــا )روهلنــك( علــى رواســب البحــر األمحــر أنــه 
خــالل احلقبــة الســاخنة املاضيــة الواقعــة يف العصــور اجلليديــة املمتــدة 
علــى مــدى 125000عــام املاضيــة، كانــت مســتويات البحــر قــد ارتفعــت 
أن  إىل  حتليلــه  أشــار  كمــا  عــام،  مئــة  خــالل  مريــن  إىل  واخنفضــت 
ــار، أي  ــر مــن ســتة أمت ــدو إىل أكث ــا يب ــى م ــت عل مســتويات البحــر وصل
ــد  ــاخ مشــابه إىل حــد بعي ــا هــذه، ويف من ــه يف أيامن ــى ممــا هــي علي أعل
للمنــاخ احلــايل، »إن ذلــك ال ينبئــك مبــا حيمــل املســتقبل، ولكــن علــى املــرء 

أن يكــون حــذراً«.
ــه ملــن املدهــش حقــاً، كيــف لطاقــة إضافيــة صغــرة أو قســرية أن  إّن
تكفــي لقــدح التحــوالت املاضيــة. فعلــى ســبيل املثــال، قبــل 55 مليــون 
ســنة مضــت كان القطــب الشــمايل جنــًة شــبه مداريــة ذات درجــة حــرارة 
عــن  تبتعــد  ال  التماســيح  وكانــت  مئويــة،  درجــة   23 معتدلــة حبــدود 
گرينالنــد. ويف املقابــل رمبــا كانــت املناطــق املداريــة حــارة جــداً ملعظــم 
ــة الســاخنة املســماة »األوج احلــراري« قــد  ــاة، وهــذه احلقب أشــكال احلي
حُرّضــت علــى مــا يبــدو بضربــة حراريــة ســابقة حبــدود درجتــن مئويتــن 
أصابــت حــرارة الكوكــب الــذي كان أســخن ممــا هــو عليــه يف أيامنــا هــذه. 
وعليــه رمبــا ســبَّبَ االحــرارُ إطالقــاً ســريعاً لغــازيْ امليثــان وثنائــي أكســيد 
الكربــون اللذيــن أدّيــا بدورمهــا إىل املزيــد مــن التســخن والكثــر مــن 

انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري الــي ولــدت تســخيناً الحقــاً. 
وخالل املئة ســنة املاضية تســببت البشــرية يف قفزة حرارية بســيطة 
ــاس  ــة، كمــا قــام البشــر بضــخ غــازات االحتب أكــر مــن 0.8 درجــة مئوي
ــد حــدث يف  ــرات ممــا كان ق احلــراري يف اجلــو بنســبة أســرع بعشــر م
ــاخ. ويف  ــة شــديدة للمن ــة، وهــذا مــا أعطــى دفعــة حراري ــة املاضي احلقب
هــذا الســياق، يقــول )M. هيوبــر( ]أســتاذ علــوم اجلــو واألرض يف جامعــة 
Purdue[: »إذا مــا أمضينــا املئــة ســنة القادمــة وحنــن حنــرق الكربــون، 
فســوف نتلّقــى النــوع نفســه مــن القفــزة احلراريــة«. إنّ الطاقــة القســرية 
ــاس احلــراري الــي يســببها البشــر  ــاخ الصــادرة عــن غــازات االحتب للمن
هــي أكــر بكثــر مــن ثالثــة واطــات للمــر املربــع، وحالتهــا متصاعــدة. 
فهــل يقفــز املنــاخ أســرع باثنــي عشــرة مــرة؟ ليــس بالضــرورة. ويف هــذا 
ــط اجلــواب  ــن رب ــالً: »ال ميك ــر قائ ــك( هــذا األم الســياق يشــرح )روهلن
املســتقى مــن املاضــي باملســتقبل«، ويضيــف: »مــا تعلمنــاه هــو أن تلــك 
اآلليــات هــي قيــد العمــل، فكيــف يتــم قدحهــا أو حتريضهــا وكيــف ميكــن 

أن تصبــح ســيئة؟«.
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هــي عمليــة مراقبــة ومجــع ونقــل ومعاجلــة وتدويــر أو التخلــص 
ــات الــي تنتــج مــن  ــح عــادة للنفاي ــات، يســتخدم هــذا املصطل مــن النفاي
ــة لتخفيــف اآلثــار الســلبية  نشــاطات بشــرية، وتقــوم الــدول هبــذه العملي
للنفايــات علــى البيئــة والصحــة واملظهــر العــام0 تســتخدم هــذه العمليــة 
أيضــاً للحصــول علــى املــوارد وذلــك بإعــادة التدويــر، ميكــن أن تشــمل 
املشــعة0  واملــواد  والغازيــة  والســائلة  الصلبــة  املــواد  النفايــات  معاجلــة 
ــن  ــة، وب ــدول النامي ــدول املتقدمــة وال ــن ال ــات ب ــف معاجلــة النفاي ختتل
املناطــق احلضريــة واملناطــق الريفيــة وبــن املناطــق الســكنية واملناطــق 

الصناعيــة.
 طــرق التخلــص مــن النفايــات كثــرة، ومنهــا دفــن النفايــات وطمرهــا 
البلــدان، يف  مــن  كثــر  شــائع يف  بشــكل  متــارس  األرض، طريقــة  يف 
املســتخرجة  أو فوهــات احلجــارة  أو مناجــم مهجــورة  مقالــع حجــارة 
تكــون طريقــة  النفايــات بطريقــة مــدارة جيــداً  دفــن  إن  مــن األرض. 
نظيفــة وغــر مكلفــة، أمــا إذا مل تــدَرْ بشــكل جيــد فتــؤدي إىل تبعثــر 
الفضــات واجتــذاب احلشــرات وارتشــاح الفضــات الســائلة إىل جــوف 
األرض، وانبعــاث الغــاز الــذي يتكــون معظمــه مــن امليثــان وثنائــي أكســيد 
الكربــون، وهــذا الغــاز يــؤدي إىل انبعــاث الرائحــة وقتــل الغطــاء النباتــي، 
و يتســبب يف تســخن طبقــة الغــاف اجلــوي الــذي كان أحــد أســباب ثقــب 

طبقــة األوزون0 التصميــم العصــري لدفــن النفايــات يتضمــن 
احتــواء هــذه املــواد القابلــة لارتشــاح عــن طريــق 

مــن  أو بطانــات  الطــن  مــن  مــد طبقــات 
املــواد الباســتيكية، وتضغــط النفايــات 

لزيــادة الكثافــة واســتقرارها، وتغطــى 
ملنــع اجتــذاب احلشــرات والفئــران 

واجلــرذان، وتكــون مــزودة بنظــم 
الســتخراج الغــاز، ويتــم ضــخ 
املدافــن  هــذه  مــن  الغــاز 
باســتخدام أنابيــب، ويســتخدم 
هــذا الغــاز لتوليــد الكهربــاء. 
العمليــات  هــذه  جــل  تعــرف 
للنفايــات،  التقــي  بالــردم 

وهــي عمليــة تقنيــة حبتــه ليــس 
احلشــرات  جــذب  منــع  هبــا  املــراد 

القــوارض فقــط بقــدر مــا تســمح  و 
حبمايــة الطبقــات اجلوفيــة، التقليــل مــن 

عصــر  معاجلــة  قابليــة  الغازيــة،  االنبعاثــات 
النفايــات lixivia بالتبخــر يف املناطــق ذات املنــاخ الشــبه 

قــاري، أو املعاجلــة الكيميائيــة. كمــا ميكــن حــرق النفايــات وترميدهــا 
كإحــدى طرائــق التخلــص منهــا، وهــو أحــد أســاليب املعاجلــة احلراريــة، 
تقــوم هــذه احملــارق بتحويــل النفايــات إىل حــرارة وغــاز وخبــار ورمــاد. 
يتــم حــرق النفايــات إمــا مــن األفــراد أو مــن الصانــع أو املنتِــج، وهــي 
ــر  ــة، وتعت ــة والســائلة والغازي ــات الصلب ــص مــن النفاي تســتخدم للتخل

ــواد  ــات اخلطــرة وامل ــة للتخلــص مــن النفاي هــذه الطريقــة وســيلة عملي
طريقــة  هــي  النفايــات  حــرق  الطبيــة0  النفايــات  مثــل  البيولوجيــة، 
مثــرة للجــدل بســبب انبعــاث امللوثــات الغازيــة، إن حــرق مــواد مثــل 
الديوكســن يكــون لــه عواقــب بيئيــة خطــرة يف املنطقــة علــى الفــور. هــذه 
الطريقــة شــائعة يف كثــر مــن الــدول مثــل اليابــان، حيــث املســاحات غــر 
املســكونة تكــون قليلــة جــداً وال تتطلــب هــذه الطريقــة مســاحات شاســعة 
كالــي تتطلبهــا طريقــة دفــن النفايــات0 إن كل مــن البوليفــن كلورايــد 
البوليثينــن القليــل الكثافــة والبوليروبيلــن والبوليســترين )أي جممــل 
املــواد الباســتيكية( مكونــة مــن عنصــر واحــد مــن املــواد، أي أنــه مــن 
الســهل إعــادة تدويرهــا نســبياً، أمــا األجهــزة الكهربائيــة والكمبيوتــرات 
فتكــون إعــادة تدويرهــا أكثــر صعوبــة، ويرجــع ذلــك إىل احلاجــة لتفكيــك 
وفصــل ثــم إعــادة تدويــر. كمــا ميكــن إعــادة تدويــر املــواد العضويــة مثــل 
ــا  ــادة تدويره ــن إع ــة، إذ ميك ــام واملنتجــات الورقي ــات وفضــات الطع النب
إىل مســاد بيولوجــي يســتخدم يف عمليــات التحلــل العضــوي يف الزراعــة، 
والغــاز الناتــج عــن هــذه العمليــة هــو غــاز امليثــان الــذي يســتخدم انبعاثــه 
يف توليــد الطاقــة الكهربائيــة0 إن الغايــة مــن هــذه العمليــة هــو تســريع 
حتلــل املــواد العضويــة. طــرق التحلــل البيولوجــي خمتلفة فهنــاك اهلوائية 
ــن  ــن الســابقتن. ميك ــن الطريقت ــة ب ــاك طــرق هجين ــة، وهن والاهوائي
اســتخدام النفايــات بشــكل مباشــر للحصــول علــى وقــود، 
إعــادة معاجلتهــا للحصــول علــى  وميكــن أيضــاً 
نــوع آخــر مــن الوقــود. ويُســمى ذلــك اســرداد 
الطاقــة ]اإلجنليزيــة[، أو جلــب الطاقــة 
مــن النفايــات يقــوم حتويــل املــواد 
إىل  والغازيــة  والســائلة  الصلبــة 
طاقــة عــن طريــق توليــد البخــار 
والتغويــر  احلــراري  والتحــول 
أيضــاً  وميكــن  والتوربينــات0 
حتوليهــا إىل الكربــون املنشــط 
وقــوس البازمــا. أهــم طريقــة 
النفايــات  مــن  للتخفيــف 
هــي التقليــل مــن إنتــاج هــذه 
اســتعمال  وتشــمل  النفايــات، 
وتصليــح  املســتعملة،  املنتجــات 
منتجــات  شــراء  مــن  بــداًل  املعطلــة 
واألكــواب  األكيــاس  واســتعمال  جديــدة، 
متعــددة االســتعمال بــداًل مــن الباســتيكية وحيــدة 
بطريقــة  املنتجــن  مــن  املنتجــات  وتصميــم  االســتعمال، 
تســهل إعــادة تدويرهــا. التثقيــف والتوعيــة يف جمــال معاجلــة النفايــات 
يتزايــد باســتمرار بســبب تراكــم النفايــات وتلــوث اهلواء وثقــب طبقة األوزون 
ــص املــوارد الطبيعيــة وانبعــاث الغــازات الســامة وانتشــار القــوارض يف  وتقلُّ
أماكــن الســكن، لذلــك كان إعــان )تالــوار( الــذي نفذتــه عــدة جامعــات عــن 
ــات0 ــة وبرامــج معاجلــة النفاي ــدة للبيئ ــة جي ــق إنشــاء دراســات إداري طري

إدارة النفـايات
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ما هي فوائد الزراعة املائية؟
الزراعــة املائيــة هــي الطريقــة املثلــى لزراعــة األمســاك واخلضــار 
األمســاك  بإطعــام  تقــوم  أنــت  نفسِــه،  الوقــت  يف  تريدهــا  الــي 
واألمســاك ســوف تغــذي النباتــات مــن خــال بقاياهــا ونفاياهتــا، 
ال حاجــة الســتخدام املخصبــات واألمســدة، ألن األمســاك تقــوم 
بتزويــد النباتــات بالعناصــر الغذائيــة للنباتــات، يف نظــام الزراعــة 
املائيــة يتــم اســتخدام كميــة ميــاه أقــل للمحاصيــل الزراعيــة0 أثبتــت 
الدراســات أن حديقــة الزراعــة املائيــة تســتخدم 10/1 مــن كميــة امليــاه 
الــي تســتخدم لربــة احلديقــة، ال يتــم اســتخدام املبيــدات احلشــرية 

والكيماويــة يف هــذا النظــام ألهنــا تــؤذي األمســاك، هــذا النظــام 
ينتــج خضــاراً عضويــة وصحيــة، ال وجــود للربــة يف نظــام الزراعــة 
املائيــة، وبذلــك لــن يكــون هنــاك أمــراض تتعلــق بالربــة، ميكــن 
زراعــة النباتــات يف مســاحة صغــرة جــداً، باملقابــل ميكنــك أن جتــي 
حماصيــل ضخمــة، تنمــو النباتــات بســرعة كبــرة ألهنــا حتصــل 
ــات األمســاك0  ميكــن احلصــول  ــة جــداً مــن نفاي ــى مــواد مغذي عل
علــى إنتــاج نباتــي ومسكــي يف ظــل التحكــم بدرجــة حــرارة البيئــة، 
وتســتخدم امليــاه يف النظــام املغلــق وتعمــم علــى حنــو فعــال، فبالتــايل 

ــاه وختفــض مــن فواترهــا. تقلــل مــن اســتهاك املي

الزراعة المائيةـ ـــــ أهميتها

 الزراعــة املائيــة هــي تنميــة األحيــاء املائيــة )نباتــات و/أو حيوانــات( يف مــزارع بــداًل مــن حصادهــا مــن 
بيئتهــا الطبيعيــة، وهنــاك عــدة فــروع هلــذه الزراعــة، منهــا :تربيــة األمســاك أو اســتزراع األمســاك، تربيــة 
القشــريات، تربيــة الرخويــات، تربيــة النباتــات املائيــة .ميــارس االســتزراع املائــي عــادةً يف امليــاه العذبــة، 
وحينمــا تتــم عمليــة الرتبيــة يف ميــاه البحــر يطلــق آنــذاك مصطلــح االســتزراع البحــري. عمومــًا يعتــر 
ــر، واســتغالله  ــن تطــور جتــاري وإنتاجــي كب ــه م ــا قدم ــة مل ــة احليوي ــن التقان ــًا م ــي فرع االســتزراع املائ
أحــدث التقانــات بــداًل مــن التقانــات التقليديــة. كمــا أنــه ينمــي كائنــات حيــة بكميــات كبــرة يف املــاء، وهــو 

مــا يشــبه تنميــة اخلمائــر أو البكرتيــا بكميــات كبــرة.
 تعــدُّ الزراعــة املائيــة أمــالً كبــرًا يف إنتــاج احملاصيــل العضويــة )املســتدامة(، وتربيــة األحيــاء املائيــة، 
واســتهالك امليــاه، حيــث تتــم إعــادة تدويــر النفايــات الســمكية واســتخدامها لزراعــة النباتــات بــداًل مــن 

رميهــا يف احمليطــات والبحــار وتعميمهــا علــى امليــاه يف نظــام مغلــق خلفــض اســتهالك هــذه املــوارد.
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تقنيــة املعلومــات اخلضــراء، أو اســتدامة تقنيــة 
أو  احلوســبة  إىل  تشــر  احلواســيب،  معلومــات 
مقالــة  يف  بيئيًــا.  )املســتدامة(  املعلومــات  تقنيــة 
مبــادئ  اخلضــراء:  املعلومــات  تقنيــة  تســخر 
وممارســات يُعــرّف ســان مورجســن حقــل احلوســبة 
تصميــم،  وممارســة  “دراســة  بأنــه  اخلضــراء 
وتصنيــع، واســتخدام، والتخلــص مــن احلواســيب 
مثــل  املرافقــة،  الفرعيــة  واألنظمــة  واخلــوادم، 
املراقيــب والطابعــات ووســائط التخزيــن وأنظمــة 
التشــبيك واالتصــاالت،  بكفــاءة وفعاليــة مــع أقــل 

تأثــر أو مــن دون تأثــر علــى البيئــة”. 
مشــاهبة  اخلضــراء  احلوســبة  أهــداف  إن   
القابلــة  املــواد  تقليــل  اخلضــراء؛  للكيميــاء 
لاشــتعال، رفــع فعاليــة الطاقــة خــال دورة حيــاة 
وقابليــة  التدويــر،  إعــادة  قابليــة  ورفــع  املنتــج، 
للمنتجــات اهلالكــة وخملفــات  التحلــل احليــوي 
جمــاالت  يف  مســتمرة  األحبــاث  إن  التصنيــع. 
حموريــة، مثــل جعــل اســتخدام احلواســيب أكثــر 
كفــاءة يف اســتخدام الطاقــة قــدر اإلمــكان، وتصميم 
املتعلقــة بتقنيــات  للكفــاءة  خوارزميــات وأنظمــة 

احلواســيب.

الحوسبة الخضراء 
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800 مليون لرة سورية الستثمار فندق سفر محص ملدة عامني
ــري  ــاع برئاســة وزي ــة اجتم ــة والبيئ ــى وزارة اإلدارة احمللي عقــد يف مبن
الســياحة  املهنــدس بشــر يازجــي واإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن 
خملــوف مت فيــه توقيــع ملحــق عقــد الســتثمار منشــأة الســفر الســياحية 
يف مدينــة محــص مابــن جملــس مدينــة محــص، والشــركة الســورية العربية 

للفنــادق والســياحة. 
ــة والبيئــة أكــد أنــه وعلــى مــدى أشــهر مــن العمــل  وزيــر اإلدارة احمللي
لتمديــد  عقــد  ملحــق  علــى  التوقيــع  الســياحة مت  وزارة  مــع  املشــرك 
اســتثمار  فنــدق ســفر محــص ببــدل ســنوي 400 مليــون لــرة ســورية 
لــكل ســنة و ملــدة ســنتن )800( مليــون لــرة ســورية عائــد عــن ســنتن بــن 
الشــركة الســورية العربيــة للفنــادق والســياحة وجملــس مدينــة محــص، 
خاصــة وأن الفنــدق يعتــر مــن االســتثمارات اهلامــة للمدينــة وأن عائداتــه 
ســتنعكس علــى حتســن اخلدمــات الــي يقدمهــا جملــس املدينــة ألهــايل 
محــص، وهــو نتيجــة جهــد مشــرك مــع وزارة الســياحة، وهــو مــن مجلــة 
املوضوعــات الــي يتــم العمــل عليهــا بــن الوزارتــن كتفعيــل العمــل يف 
فنــدق شــراتون حلــب وفنــدق دريكيــش الــذي ســيتم افتتاحــه قريبــاً، مبــا 
ــدات االســتثمارات  ــادة النظــر بدراســة عائ حيقــق سياســة احلكومــة يف إع
والبحــث عــن اســتثمارات جديــدة تغــي خزينــة الدولــة، وتقــدم املزيــد مــن 
اخلدمــات الســياحية والرفيهيــة، وتشــّكل عائــدات جملالــس املــدن والبلــدات 
والبلديــات، باإلضافــة لوجــود خارطــة اســتثمارية علــى الســاحل الســوري 

ويف مجيــع احملافظــات هبــدف دعــم وتنميــة الريــف مــن خــال مشــاريع 
اســتثمارية، وهــذا كلــه يتزامــن مــع انتصــارات اجليــش العربــي الســوري 
ومرحلــة إعــادة اإلعمــار، مــن جهــة أخــرى أكــد وزيــر الســياحة تكامــل الرؤيــة 
ــة والســياحة مــن خــال طــرح مشــاريع  ــة والبيئ ــي اإلدارة احمللي مــن وزارت

ــة. ــة إلقامــة مشــاريع ســياحية تنموي ــه الوحــدات اإلداري ــدة وتوجي جدي
رئيســة جملــس مدينــة محــص املهندســة ناديــة كســييب رئيــس املكتــب 
التنفيــذي يف جملــس املدينــة أكــدت أن هــذا االتفــاق مت الوصــول إليــه 
بدعــم مــن وزارتــي اإلدارة احملليــة والبيئــة والســياحة، ويشــكل رافــداً كبــراً 
ــذ مشــاريعها وخدماهتــا  ــن مــن تنفي ــى تتمك ــة محــص حت ــرادات مدين إلي

علــى أفضــل وجــه0

أكــد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف أنــه مت 
رصــد مبلــغ 200 مليــون لــرة ســورية لتنفيــذ عــدد مــن املشــروعات اخلدميــة 
يف بلدتــي نبــل والزهــراء بريــف حلــب، إلعــداد دراســة مشــروع تنمــوي يعــود 
ريعــه جمللــس بلــدة نبــل بتكلفــة 350 مليونــاً، ومنــح البلدتــن جراريــن 
زراعيــن لتخديــم الوحــدات اإلداريــة، وخــال جولــة تفقديــة )مــع وزيــر 
الصحــة يف إطــار زيــارة الوفــد احلكومــي إىل حلــب( يف بلدتــي نبــل والزهــراء 
لاطــاع علــى الواقــع اخلدمــي ومتطلبــات الوحــدات اإلداريــة وتلبيتهــا وفــق 
اإلمكانــات املتاحــة أشــار الوزيــر خملــوف إىل أن املشــروعات اخلدميــة هــي 
عبــارة عــن صــرف صحــي وتعبيــد وتزفيــت يف البلدتــن، واملشــروع التنمــوي 

200  مليون لرة ملشروعات خدمية
 يف نبل والزهراء بريف حلب

عبــارة عــن مبنــى إداري وكــراج وحمطــة وقــود، ولفــت املهنــدس خملــوف إىل 
أن احلكومــة تعمــل علــى توفــر متطلبــات األهــايل يف البلدتــن وتأمــن 
امليــاه والكهربــاء واإلســراع يف الربــط الشــبكي الضوئــي مــن البلــدة إىل حلــب.

 كمــا تفقــد وزيــرا اإلدارة احملليــة والبيئــة والصحــة مركــز ميســلون الصحــي 
ومقرتــي  الزهــراء،  بلــدة  يف  امليدانــي  واملشــفى  اإلداريــة  الوحــدات  ومقــرات 

الشــهداء يف نبــل والزهــراء، وقــرأا الفاحتــة علــى أرواح الشــهداء الطاهــرة0
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حبــث وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف 
مــع  رئيــس الوفــد الروســي جملموعــة العمــل بــن الديانــات اخلاصــة 
بتقديم املســاعدات للشــعب الســوري األب ستيفان أيغومنوف والوفد 
ــر العاقــات واالرتقــاء هبــا وتوســيع املســاعدات  املرافــق ســبل تطوي
الي تقدم للشــعب الســوري لتشــمل  املشــاركة يف املشــاريع التنموية 

باإلضافــة للمســاعدات اإلنســانية واإلغاثيــة.
أكــد الســيد الوزيــر أن الدولــة الســورية تبــذل جهــوداً كبــرة 
وآثارهــا  ســورية  علــى  الظاملــة  احلــرب  تداعيــات  مــع  للتعامــل 
الســلبية الــي أصابــت املواطنــن الســورين ومل توفــر جهــداً إليصــال 
املســاعدات اإلنســانية جلميــع الســورين حتــى يف املناطــق غــر 
املســتقرة  مــن لقــاح، تعليــم، ســلل غذائيــة، طبيــة وصحيــة، شــارحاً 
آليــة عمــل اللجنــة العليــا لإلغاثــة واللجــان املنبثقــة عنهــا واللجــان 
الفرعيــة يف احملافظــات، موضحــاً أن اللجنــة العليــا لإلغاثــة تعمــل 
بتوجيهــات الســيد الرئيــس بشــار األســد، وتضــم كل الــوزارات املعنيــة 
إىل  إضافــة  والعمــل(،  االجتماعيــة  والشــؤون  والربيــة  )الصحــة 
منظمــة اهلــال األمحــر العربــي الســوري، وأهنــا اســتهدفت منــذ 
اليــوم األول مجيــع الســورين أينمــا وجــدوا علــى األرض الســورية ، 
وقدمــت هلــم الــدواء والغــذاء والتعليــم، مشــيداً مبســتوى العاقــات 

والــي جتلــت  الصديقــن  والشــعبن  البلديــن  بــن  تربــط  الــي 
بأمســى معانيهــا خــال فــرة احلــرب علــى ســورية عــر تقديــم 
خمتلــف أنــواع املســاعدات اإلنســانية واإلغاثيــة للشــعب الســوري، 
وهــذا ليــس جديــداً علــى العاقــة الفريــدة الــي جتمــع بــن ســورية 
وروســيا علــى كل املســتويات، مؤكــداً أن ســورية قويــة ومنتصــرة ألهنــا 
تدافــع عــن احلــق ضــد اإلرهــاب والشــر، وســاحنا األقــوى هــو وحــدة 
الرئيــس بشــار األســد واجليــش  الســيد  الشــعب والتفافــه حــول 
ــات والبطــوالت، إضافــة إىل  ــي الســوري الــذي يقــدم التضحي العرب
وقــوف أصدقائنــا وحلفائنــا األقويــاء وعلــى رأســهم الشــعب الروســي 
وقيادتــه إىل جانــب الشــعب الســوري مبينــاً أن الركيــز اآلن علــى 
إعــادة اإلعمــار0 وأصدقاؤنــا الــروس مدعــوون للمشــاركة الفعالــة 

بعــد حتقيــق االنتصــار الكبــر.
من جانب آخر أكد األب ستيفان إيغومنوف أن جميئه إىل سورية 
مــع وفــد كبــر مــن مســيحيي ومســلمي روســيا تعبــرٌ عــن التضامــن 
مــع الشــعب الســوري يف هــذه األزمــة، وقــال: أتينــا مبســاعدات إنســانية 
ــواد املتنوعــة، مشــراً  ــاً مــن امل ــد عــن 70 طن هامــة تصــل إىل مــا يزي
إىل أن وجودهــم  يف ســورية ســاعدهم علــى معرفــة الوضــع العــام ممــا 

سيســاهم يف تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع مســتقباً فيهــا.

وزير اإلدارة احمللية والبيئة يلتقي الوفد الروسي جملموعة العمل بني الديانات
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