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امليــاه  كميــة  حتديــد  ميكــن  وهــل  املائيــة؟  البصمــة  هــي  مــا 
االفرتاضيــة يف أي منتــج؟ ومــا فائــدة ذلــك يف ترشــيد االســتهالك؟ 
البحــث عــن أصــل كل مشــكلة بيئيــة هــو أفضــل طريقــة حللهــا، 
هــذه هــي أقــوى الطــرق الــي تعمــل هبــا مجيــع هيئــات ومجعيــات 
وامليــاه  لتطبيقهــا،  العــامل  مــع حكومــات  وتتعــاون  البيئــة  محايــة 
هــي عصــب احليــاة وتلوثهــا أو عــدم اســتقرار إمداداهتــا يهــدد حيــاة 
الشــعوب، وميثــل خطــراً حقيقيــاً علــى األمــن القومــي ألي دولــة، لــذا 
فمعرفــة كميــة امليــاه الالزمــة إلنتــاج منتــج أو تقديــم خدمــة هــو أمــر 
ضــروري لتحديــد املنتجــات واخلدمــات غــر األساســية الــي جيــب 
ــوازي وتفــوق قيمــة  ــدة ت ــم فائ ــا لعجزهــا عــن تقدي االســتغناء عنه
امليــاه الــي اســتهلكت يف إنتاجهــا. مت استنســاخ مفهــوم البصمة املائية 
مــن جتربــة بصمــة الكربــون الــي مت االعتمــاد عليهــا للحــد مــن 
انبعاثــات غــاز ثنائــي أوكســيد الكربــون، وذلــك يف حماولــة إىل رفــع 
اهتمــام مجيــع الــدول بتحســن أنظمــة إدارة املــوارد املائيــة وتقليــل 
اهلــدر، والبصمــة املائيــة هــي جممــوع املــاء العــذب الــذي اســتخدم يف 
ــي اســتخدمت يف  ــاه ال ــدرج حتــت هــذا املســمى كل املي إنتاجــه، وين
إنتاجــه ســواء بصــورة مباشــرة أم غــر مباشــرة، وتشــمل امليــاه الــي 
اســتخدمت مــن حلظــة البــدء بإنتــاج وحتضــر املــواد اخلــام املكونــة 
للمنتــج حتــى وصولــه إىل املســتهلك جاهــزاً، ويتــم احتســاب نســبة 
التبخــر وكميــات امليــاه امللوثــة الناجتــة عــن عمليــات اإلنتــاج مــن 
ضمــن البصمــة املائيــة للمنتــج أيضــاً، وهــذا جيعــل البصمــة املائيــة 
تتغــر للمنتــج نفســه حبســب املنطقــة اجلغرافيــة الــي ينتــج فيهــا. 
مــن تعريــف البصمــة املائيــة فقــد مت تقســيم املــاء املســتخدم إلنتــاج 
أي منتــج إىل ثالثــة أقســام، حيــث يطلــق مصطلــح املــاء األزرق 

علــى كميــة امليــاه العذبــة الكليــة املســتخدمة يف إنتــاج املنتــج مبــا يف 
ذلــك امليــاه املتبخــرة يف أثنــاء العمليــة، بينمــا يطلــق مصطلــح املــاء 
ــاج أو بســببها،  ــة اإلنت ــاء عملي ــاه املتبخــرة يف أثن ــى املي األخضــر عل
أمــا املــاء الرمــادي فهــو املــاء الــالزم لتخفيــف املــاء امللــوث الناتــج عــن 

العمليــة أو تنقيتــه ليكــون صاحلــاً لالختــالط مــع امليــاه العذبــة. 
ــرة العوامــل  ــك لكث ــة، وذل ــة بدق ال ميكــن حســاب البصمــة املائي
املؤثــرة يف قيمتهــا، لكــن ميكــن وضــع قيــم تقريبيــة، حبيــث يتمكــن 
ترشــيد  العاملــة يف جمــال  واملؤسســات  والشــركات  القــرار  صنــاع 
أفضــل  حتديــد  مــن  العــامل  يف  امليــاه  كفــاءة  ورفــع  االســتهالك 
اإلجــراءات الــي جيــب اختاذهــا للحــد مــن هــدر امليــاه وتوفــر ميــاه 
ــة  ــة للدول ــا البصمــة املائي ــع البشــر. أم ــة جلمي ــة وصحي ــة وآمن عذب
فهــي كميــات امليــاه الــي يســتهلكها مجيــع مواطنيهــا ســواء بطريقــة 
مباشــرة أم مــن خــالل الســلع واخلدمــات الــي حيصلــون عليهــا، 
ويعــر عنهــا بالليــرت أو املــرت املكعــب لــكل مواطــن يف الســنة، وتقســم 
يتــم  الــي  امليــاه  كل  وتعــي  داخليــة  مائيــة  بصمــة  قســمن:  إىل 
اســتهالكها يف داخــل الدولــة، وبصمــة مائيــة خارجيــة وهــي جممــوع 
البصمــات املائيــة للســلع الــي يتــم اســترادها مــن خــارج البــالد 
مقســوماً علــى عــدد ســكاهنا، وتعتمــد البصمــة املائيــة ألي دولــة علــى 
عاملــن أساســين، مهــا معــدل اســتهالك الفــرد للميــاه وكفــاءة نظــام 

إدارة املــوارد املائيــة يف تلــك الدولــة. 
أمــا امليــاه االفرتاضيــة فقــد اقــرتح العــامل الريطانــي ) تونــي 
آلــن( عمــل موازنــة لكميــات امليــاه املســتعملة يف زراعــة أي حمصــول 
زراعــي واختــاذ القــرار بإبعــاد بعــض األصنــاف الــي تســتنزف املــوارد 
للمناطــق  املائــي  األمــن  لتحقيــق  ذلــك يف حماولــة  وكل  املائيــة، 

بصـــــــمة الميـــــــــاه
اســتخدامها هــو مــن  ورفــع كفــاءة  امليــاه  اســتهالك  ترشــيد 
أولويــات كل دول العــامل بــال اســتثناء، فامليــاه العذبــة الصاحلــة 
للشــرب يف العــامل يف تناقــص بفعــل زيــادة االســتهالك وتلــوث كثــر 
ــث إنّ  ــاه يف تفاقــم عامــاً بعــد عــام، حي مــن مصادرهــا، وأزمــة املي
حــوايل 800 مليــون إنســان حمرومــون مــن امليــاه النظيفــة، وهــذا 
يــؤدي إىل وفــاة أكثــر مــن 3.5 مليــون إنســان ســنوياً العتمادهــم 
علــى ميــاه ملوثــة، ولــذا مت اســتحداث مفهــوم البصمــة املائيــة 
امليــاه  مفهــوم  وكذلــك  الــدول،  وحتــى  والنشــاطات  للمنتجــات 
االفرتاضيــة يف أي منتــج، واهلــدف مــن هذيــن املفهومــن هــو 
الغــوص إىل أصــل كل منتــج ومعرفــة كميــات امليــاه الــي اســتخدمت 
يف إنتاجــه، كذلــك معرفــة اســتهالك أي دولــة مــن امليــاه حتــى يف 
نشــاطاهتا الــي تقــع خــارج حدودهــا أو عنــد اســترادها ألي منتــج، 
ــاه يف العــامل0 ــد أفضــل الوســائل ملواجهــة أزمــة املي وذلــك لتحدي
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اجلافــة، وذلــك مــن خــالل حســاب كميــات امليــاه الالزمــة إلنتــاج املــواد 
ــة  ــدول، وعمــل موازن ــك ال ــا أو تســتوردها تل ــي تصدره ــة ال الغذائي
مائيــة بنــاء علــى ذلــك، ومفهــوم امليــاه االفرتاضيــة هــو كميــة امليــاه 
ــة وخاصــة املنتجــات  ــادة غذائي ــاج م ــي اســتخدمت يف إنت ــة ال الكلي
ــة، ويهــدف اســتخدام هــذا املفهــوم إىل حتســن إدارة املــوارد  الزراعي
املائيــة مــن خــالل حتديــد احملاصيــل الزراعيــة الــي ميكــن إنتاجهــا 
حمليــاً واألصنــاف الــي جيــب اســترادها مــن خــالل إضافــة حســاب 
اجلــدوى املائيــة عنــد حســاب اجلــدوى االقتصاديــة واالجتماعيــة هلــا، 
وميكــن هلــذه الطريقــة أن توفــر كميــات ميــاه هائلــة وذلــك بعــدة 
طــرق، فمثــالً يتــم االســتغناء عــن زراعــة بعض احملاصيــل ذات كميات 
امليــاه االفرتاضيــة املرتفعــة، ويتــم اســترادها مــن دول أخــرى، بينمــا 
تتــم زراعــة حماصيــل مبيــاه افرتاضيــة أقــل، أيضــاً ميكــن اســتغالل 
هــذه العمليــة يف تغيــر طــرق الــري والزراعــة التقليديــة واســتعمال 
وســائل حديثــة وأكثــر كفــاءة، كمــا ميكــن تقليــل االعتمــاد علــى امليــاه 

العذبــة يف زراعــة األعــالف واســتعمال ميــاه رماديــة. 
كانــت املنطقــة العربيــة الواقعــة يف الشــرق األوســط ومشــال 
إفريقيــا املســتهدف األول يف دراســات تونــي آلــن، إذ اقــرتح تغيــر 
منــط اســتخدام امليــاه، وضبــط اهلــدر الناتــج عــن اســتعمال وســائل 
أو زراعــة حماصيــل تســتهلك  الــري بالغمــر،  ري بدائيــة مثــل 
ــة مــن  ــدُّ املنطقــة العربي ــوز، وُتع ــل امل ــاه مث ــرة مــن املي ــات كب كمي

أكثــر املناطــق يف العــامل فقــراً مبــوارد امليــاه، وخاصــة أهنــا تقــع 
ضمــن املناطــق اجلافــة وشــبه اجلافــة، وأن كثــراً مــن األهنــار الــي 
متثــل أهــم مصــدر للميــاه يف كثــر مــن الــدول العربيــة تنبــع مــن 
خــارج تلــك الــدول، ويف اآلونــة األخــرة ظهــرت كثــر مــن الدعــوات 
الــي تشــجع الــدول العربيــة علــى تطبيــق مبــادئ جتــارة امليــاه 
االفرتاضيــة، وهــي تقــوم علــى حســاب القيمــة املائيــة لــكل منتــج 
وفــرض ضرائــب ورســوم علــى املنتجــات ذات القيــم العاليــة هبــدف 
ثــي املزارعــن عــن زراعتهــا، لكــن ذلــك صعــب املنــال علــى مــا 
يبــدو ألن كثــراً مــن الــدول العربيــة تعانــي مــن عــزوف املزارعــن 
أصــالً عــن الزراعــة وهجرهتــم إىل املــدن، وبــدل أن تفــرض ضرائــب 
عليهــم فهــي تقــدم هلــم دعمــاً ليبقــوا يف أراضيهــم، كمــا أن معظــم 
مصــادر امليــاه الــي تســتخدم يف الزراعــة ملــك خــاص للمزارعــن 
وليســت للدولــة، وهــذا جيعــل عمليــة إدارة هــذه امليــاه وتقنــن 
أو  املائيــة  البصمــة  مفهــوم  اســتخدام  إن  صعبــاً.  اســتخدامها 
امليــاه االفرتاضيــة ُتســاعد علــى حتقيــق األمــن املائــي يف املناطــق 
اجلافــة، وتطالــب عــدة هيئــات دوليــة اســتخدام ملصــق يوضــح 
قيمــة البصمــة املائيــة علــى كل ســلعة تبــاع يف األســواق، وذلــك مــن 
أجــل تشــجيع املزارعــن وأصحــاب الشــركات الصناعيــة علــى زيــادة 
االهتمــام برفــع كفــاءة اســتخدام امليــاه يف نشــاطاهتم، لتحســن 

صــورة منتجاهتــم عنــد املســتهلكن.
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ــم  ــة الســمكَ مــن تعلُّ ــة الصاخب ــزوارق البخاري ــع أصــواتُ ال متن
كيفيــة التعــرف علــى احليوانــات املفرتســة اجلديــدة .فقــد قامــت 
جمموعــة مــن الباحثــن، مــن جامعــة ساسكاتشــوان يف ساســكاتون 
بكنــدا، بتشــغيل تســجيالت ألصــوات صغــار مســك دامســل، الــذي 
يقطــن الشــعاب املرجانيــة أحدهــا يصــدر بشــكل طبيعــي بالقــرب مــن 
ــاً مــن منطقــة الشــعاب  ــة، واآلخــر يتضمــن أصوات الشــعاب املرجاني
املرجانيــة وزورقــاً لــه حمــرك، يف الوقــت نفســه عــرّض الباحثــون 
وروائــح  مألــوف،  غــر  مفــرتس  رائحــة  رائحتــن:  إىل  الســمك 
التنبيــه الــي يفرزهــا مســك دامســل املصــاب، ويف اليــوم التــايل 
عــرّض الفريــق الســمك مــرة أخــرى لرائحــة املفــرتس، فاســتجاب 

الســمك الــذي كان قــد مســع ضجيــج الشــعاب املرجانيــة فقــط، 
بإظهــار ســلوكيات دفاعيــة ضــد احليوانــات املفرتســة، فمثــالً قلــل 
مــن رحــالت حبثــه عــن الطعــام، أمّــا الســمك الــذي كان قــد تعــرّض 
ألصــوات القــارب الصاخــب والشــعاب املرجانيــة، فلــم يُبْــدِ مثــل هــذه 
االســتجابة، وتصــرَّف مثــل الســمك الســاذج  الــذي مل يواجــه أبــداً 
رائحــة املفــرِتس. وعنــد إطالقــه يف شــعاب مرجانيــة كان هــذا الســمك 
أيضــاً أكثــر جــرأة ونشــاطاً مــن جمموعــة الســمك الــي عُرّضــت 
لضجيــج الشــعاب فقــط، مــا جيعــل احتمــال بقائــه علــى قيــد احليــاة 
يف أيامــه الثالثــة األوىل الــي ميضيهــا بــن الشــعاب أقــل بثــالث 

مــرات0

المبيدات ُتضِعف النحل الطنـّان
النحــل الطنّــان املُعــرّض للمبيــدات احلشــرية جيلــب حبــوب لقــاح أقــل إىل مســتعمراته، 
كمــا تكــون أجســامه أقــل كتلــة مــن النحــل الطنــان غــر املُعــرّض للمبيــدات. فقــد قــام فريــق 
ــدة أســبوعن  ــر مل ــان باملخت ــة النحــل الطنّ ــة املتحــدة بتغذي مــن جامعــة ســرتلنج باململك
ــد احلشــرات  ــة مــن مبي ــى بالســكر مشــوب جبرعــات ضئيل علــى حبــوب لقــاح، ومــاء حملَّ
)إمييداكلوبريــد( الــذي قــد يتعــرض لــه النحــل يف احلقــل، ثــم أرفــق الباحثــون أجهــزة بــث 
راديويــة ضئيلــة بالنحــل لرصــد ســلوكه يف البحــث عــن الطعــام، وبعــد وضعــه مبســتعمرات 
يف احلقــل وجــد الباحثــون أن احلشــرات الــي تعرَّضــت للمبيــدات محلــت حبــوب لقــاح 
إىل املســتعمرات يف 40% مــن الرحــالت، بينمــا محــل النحــل غــر املعــرَّض للمبيــد حبــوب 
لقــاح يف أكثــر مــن 60% مــن الرحــالت. كمــا مت اختبــار تأثــر املبيــد احلشــري )المــدا– 
ســايهالوثرين(، واكتشــفوا أن املســتعمرات الــي تعرضــت ملبيــد احلشــرات أنتجــت شــغاالت 
أصغــر حجمــاً مــن شــغاالت املســتعمرات غــر املُعرَّضــة لــه، كمــا أن املبيــدات احلشــرية قــد 

ُتســِهم يف خفــض إنتــاج امللكــة، واهنيــار مســتعمرة النحــل.

السمك يتعلم .. فـاخفض صوتك
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واحــدة مــن أهــم الغابــات احملميــة يف ســورية، 
تتكــئ علــى كتــف جبالنــا الســاحلية يف حمافظــة 
واحليــوي  البيئــي  بتنوعهــا  وتشــّكل  طرطــوس، 
متكاملــة  فنيــة  صــورة  الســاحرة  وبطبيعتهــا 
جسّــدت عظمــة الوجــود. أعطاهــا اجلبــل إطاللــة 
خالبــة ومنحتهــا الســماء مناخــاً رائعــاً وذخــرت 
أرضهــا بينابيــع عذبــة تعــد األنقــى يف املنطقــة، 
يؤهلهــا  ومجاهلــا  وإطاللتهــا  موقعهــا  أن  كمــا 
لتصبــح موقعــاً ســياحياً متميــزاً علــى مســتوى 
ســورية، انطالقــاً مــن ناحيــة دويــر رســالن التابعة 
ملنطقــة الدريكيــش الــي تبعــد عــن املنطقــة حنــو 
53كــم،  وعــن حمافظــة طرطــوس حنــو  20كــم 
ــة علــى ارتفــاع 1100  وترتبــع هــذه الغابــة حممي
ــار،  مــرت عــن ســطح البحــر ومســاحة 6000 هكت
ــاز بغزارهتــا  ــي متت ــة ال ــا العذب ــز بينابيعه وتتمي
الركانيــة  للرتبــة  باإلضافــة  عددهــا،  وكثــرة 
ــات  ــواع احليوان ــأوي الغابــة شــتى أن ــة، وت اخلصب
الريــة كاخلنازيــر والضبــاع، فضــالً عــن وجــود 
عــدة أنــواع مــن الطيــور اجلميلــة. تضــم احملميــة 
كل أنواع الصنوبريات والكستناء وأشجار الشوح، 
وتشــتهر بالصنوبــر الثمــري، كمــا تســتخرج منهــا 
كميــات كبــرة مــن البــذور لتــوزع علــى الغابــات 
األخــرى يف طرطــوس وباقــي احملافظــات، وتصــدر 
شــتول الكســتناء إىل خارج ســورية، وتعدُّ مصدراً 
مهمــاً مــن مصــادر إنتــاج األخشــاب علــى مســتوى 
ســورية. معاملهــا الســياحية الفريــدة جتعلهــا مــن 
أهــم املقاصــد الســياحية الســيما لــرواد الســياحة 
البيئيــة، وهــي ســياحة التمتــع امللتــزم بالطبيعــة 
البيئيــة  بالنظــم  ومكوناهتــا مــن دون اإلخــالل 
مبناظرهــا  واالســتمتاع  استكشــافها  بقصــد 
ونباتاهتــا وحيواناهتــا الريــة وجتليــات حضارهتــا 
وحاضــراً، مبــا يكفــل احلفــاظ عليهــا  ماضيــاً 
هنــاك  احمللــي.  اجملتمــع  علــى  بالنفــع  ويعــود 
العديــد مــن مقومــات الســياحة البيئيــة يف هــذه 
ــة مهمــة  ــع أثري ــا: قرهبــا مــن مواق ــة منه احملمي
هــي قلعــة الشــيخ ديــب - حصــن ســليمان- مغــارة 
بيــت الــوادي- الطاحونــة املائيــة، وبعــد إعــالن 
الغابــة حمميــة طبيعيــة مّت العمــل علــى وضــع 
بعــض قواعــد الســياحة البيئيــة باملوقــع، مثــل 

ــواخ ومســارات خشــبية. نصــب أك

غابة النبي متى
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اطلــع أعضــاء اللجنــة الوزاريــة املكلفــة بتتبــع تنفيــذ 
املشــاريع اخلدميــة والتنمويــة واالســتثمارية يف حمافظــة 
الالذقيــة علــى واقــع تنفيــذ هــذه املشــاريع واملراحــل الــي مت 
تنفيذهــا والعقبــات الــي تعرتضهــا واملقرتحــات لتذليلهــا.

حســن  املهنــدس  والبيئــة  احملليــة  اإلدارة  وزيــر  وأكــد 
خملــوف رئيــس اللجنــة عقــب جولــة علــى عــدد مــن املشــاريع 
أن اهلــدف مــن اجلولــة متابعــة تنفيــذ املشــاريع املشــرتكة 
بــن الــوزارات يف إطــار التوجــه احلكومــي بالعمــل املشــرتك، 
وال ســيما مــع تأمــن كل االعتمــادات الالزمــة الســتكمال 
املشــاريع يف احملافظــة وتذليــل الصعوبــات إلجنازهــا بأســرع 
وقــت ممكــن، داعيــاً إىل الرتكيــز علــى املشــاريع التنمويــة 

واإلنتاجيــة خــالل الوقــت احلــايل.
تنفــذ يف  الــي  املشــاريع  أن  إىل  الوزيــر  الســيد  ولفــت 
احملافظــة كاملناطــق الصناعيــة وســد فاقــي حســن واملركــز 
املســتهلك  ومحايــة  الداخليــة  التجــارة  لــوزارة  التنمــوي 
للنهــوض  ومشــفى جبلــة وغرهــا تشــكل مجلــة مشــاريع 
بالواقــع التنمــوي واخلدمــي إىل جانــب املشــاريع اخلدميــة 
املتعلقــة بالرنامــج التنفيــذي للطــرق الزراعيــة واحملليــة 

الصحــي. الصــرف  ومشــاريع 
وناقــش أعضــاء اللجنــة الــي تضــم أيضــاً وزيــري الزراعــة 
والكهربــاء  القــادري  أمحــد  املهنــدس  الزراعــي  واإلصــالح 
املهنــدس حممــد زهــر خربوطلــي مــع حمافــظ الالذقيــة 
إبراهيــم خضــر الســامل واجلهــات املعنيــة يف احملافظــة خطــط 
إنشــاء حمطــة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة واملواقــع املقرتحــة .

اللجنة الوزارية برئاسة 
وزير اإلدارة احمللية والبيئة تتبع املشاريع يف الالذقية

اإلدارة  وزيــر  خملــوف  حســن  املهنــدس  عقــد 
احملّليــة والبيئــة اجتمــاع توجيهــي دوري لعمل املدراء 
الفنيــن املعنيــن بقّطــاع البيئــة، هبــدف مناقشــة 
آليــات تبســيط اإلجــراءات املتعّلقــة بقطــاع البيئــة 
للمواطنــن،  البيئيــة  واملوافقــات  الرخــص  ومنــح 
حبيــث يتــم منــح هــذه الرخــص واملوافقــات مــن قبــل 

مديريــات البيئــة يف احملافظــات مباشــرة0 
وقــد وجّــه السّــيد الوزيــر بالعمــل علــى اجنــاز 
دليــل خدمــات بيئــي بالســرعة القصــوى، ومتابعــة 
تنفيــذ اخلطــط والرامــج واملشــاريع وفــق اجلــداول 
الزمنيــة الــي وضعــت مــن قبــل املديريــات الفنيــة 
ــر شــهرية  ــى ضــرورة إعــداد تقاري ــد عل ــة، وأّك البيئي
عــن األعمــال املنجــزة كافــة، إضافــة إىل حتديــث 
البيانــات املتعّلقــة بقطــاع البيئــة ونشــرها عــر املوقع 
االلكرتونــي. كمــا أكــد علــى ضــرورة بنــاء القــدرات 
وتأهيــل الكــوادر يف املديريــات املركزيــة ومديريــات 
البيئــة يف احملافظــات مــن خــالل ورشــات العمــل 

النوعيــة والــدورات التدريبيــة0

اجتماع توجيهي 
لعمل املدراء الفنيني املعنيني بقّطاع البيئة
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اســتلمت وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة )75( مقطــورة الســتخدامها يف 
أعمــال تســليك شــبكات الصــرف الصحــي يف الوحــدات اإلداريــة والــي مت 
التعاقــد علــى شــرائها العــام املاضــي بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة 
للطفولــة /اليونيســيف/، حيــث مت يف حمافظــة الالذقيــة بتاريــخ 2018/1/31 
ــدس  ــة املهن ــة والبيئ ــر اإلدارة احمللي ــا حبضــور وزي ــة األوىل منه تســليم الدفع
حســن خملــوف الــذي أكــد أن اســتالم هــذه اآلليــات يهــدف لتحســن الواقــع 
اخلدمــي يف الوحــدات اإلداريــة يف احملافظــات، وجتــاوز مشــكلة اختناقــات 

ــة.  ــة نتيجــة الظــروف اجلوي شــبكة الصــرف الصحــي احلاصل
ــي احملافظــات ليصــار إىل توزيعهــا  وقــد مت تســليمها مباشــرة إىل مندوب
علــى الوحــدات اإلداريــة وفقــاً لألولويــات املوضوعــة مــع التنويــه إىل إمكانيــة 
ختديــم اآلليــة الواحــدة لعــدد مــن الوحــدات اإلداريــة للحصــول علــى أفضــل 

مــردود واســتثمار هلــذه اآلليــات.
 وهبــدف تأهيــل عــدد مــن العاملــن والفنيــن باحملافظــات املســتفيدة علــى 
كيفيــة اســتخدام هــذه التجهيــزات يف تســليك وفتــح خطــوط الصــرف الصحــي 

والرحبــات  املركبــات  مديريــة  مــرآب  ضمــن  تدريبيــن  يومــن  تنظيــم  مت 
مبحافظــة دمشــق هلــذه الغايــة.

العمل يف خدمة بوابة الشؤون املدنية اإللكرتونية يف مديرية املصاحل العقارية يف محاة ودائرة سجل عقاري يف تل سلحب

أكــد وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة املهنــدس حســن خملــوف خــالل زيارتــه إىل منطقــة الدريكيــش بطرطــوس ضمــن وفــد وزاري أنــه 
-وهبــدف ســد احتياجــات حمافظــة طرطــوس- مت ختصيــص 250 مليــون لــرة ســورية ملنطقــة صافيتــا و250 مليــون لــرة ملنطقــة الشــيخ 

بــدر، لدعــم جمالــس الوحــدات اإلداريــة واملشــاريع اخلدميــة والتنمويــة بقطــاع اإلدارة احملليــة وحتســينه.
واعتــر الســيد الوزيــر أن إعــادة افتتــاح فنــدق روز مــاري يف منطقــة الدريكيــش يشــكل منوذجــاً للتعــاون الوثيــق بــن اإلدارة احملليــة 

والبيئــة والســياحة، ومثــااًل لــكل الوحــدات اإلداريــة إلجيــاد مشــاريع تنمويــة مشــرتكة مــن شــأهنا رفــع إيراداهتــا. 
وخــالل زيــارةٍ للمنطقــة الصناعيــة بالدريكيــش قــال وزيــر اإلدارة احملليــة والبيئــة: إن األعمــال املنفــذة فيهــا تســر وفــق الرامــج الزمنيــة 
املوضوعــة، وبنســبة تنفيــذ 40 %، ومــن املمكــن أن تكــون قيــد االكتتــاب العــام احلــايل، مؤكــداً علــى الدعــم الــذي توليــه احلكومــة إلنشــاء 

املناطــق الصناعيــة وتأمــن االعتمــادات الالزمــة لتنفيذهــا.

وفد وزاري يطلع على املشاريع اخلدمية والسياحية 
يف الدريكيش، ويفتتح فندق روز ماري السياحي

بــدأ العمــل يف خدمــة بوابــة الشــؤون املدنيــة اإللكرتونيــة يف مديريــة 
املصــاحل العقاريــة يف محــاة الــي تؤمــن مجيــع وثائــق الشــؤون املدنيــة 
املطلوبــة يف إجنــاز معامــالت الســجل العقــاري، كمــا تســاهم يف توفــر 
الكثــر مــن األعبــاء املاديــة واجلســدية علــى املواطنــن الراغبــن يف تســير 
معامــالت املصــاحل العقاريــة ضمــن مديريــة املصــاحل العقاريــة ويف ســائر 

أقســامها يف مناطــق احملافظــة. 

وزارة اإلدارة احمللية والبيئة توزع75 مقطورة تسليك شبكات صرف صحي على عدد من الوحدات اإلدارية

كمــا خصــص جملــس مدينــة تــل ســلحب ملديريــة املصــاحل العقاريــة 
بنــاء يف الطابــق الثانــي ضمــن مبنــى البلديــة ليكــون مقــراً لدائــرة الســجل 
العقــاري، وســتخدم أكثــر مــن 120ألــف نســمة يف املدينــة والقــرى والبلــدات 
مبجاهلــا، وتلــي احتياجــات املواطنــن واجلهــات الرمسيــة جلهــة تنفيــذ 
املعامــالت العقاريــة بــداًل مــن التوجــه حنــو محــاه أو دائرتــي الســجل يف 

مصيــاف والســقيلبية.
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