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اإلعتام العالمي
 هــو التناقــص التدرجيــي يف األشــعة الشمســية الواصلــة إىل 
ســطح األرض، وقــد لوحــظ خــال فــرة امتــدت لعقــود منــذ البــدء 
بالقياســات املنظمة لنســبة اإلعتام العاملي ســنة 1950. ختتلف نســبة 
اإلعتــام تبعــاً للمــكان، لكــن جممــل اإلشــعاع الشمســي علــى ســطح 
األرض تناقــص 4% يف فــرة امتــدت لثاثــة عقــود مــن عــام 1960 
إىل عــام 1990. لكــن بعــد عــام 1990، بــدأت قيمــة اإلشــعاع الشمســي 
بالتزايــد قليــاً مــع اســتثناء ســنة 1991 الــي شــهدت انفجــار بــركان 
جبــل بيناتوبــو. يعتقــد أن اإلعتــام العاملــي نتــج عــن زيــادة يف تركيــز 
جزيئــات ملوثــة يف الغــاف اجلــوي، مثــل ضبــوب الســيلفات بســبب 
ــي إىل  ــام العامل ــال مــن اإلعت ــة باالنتق ــا النزع النشــاط البشــري. أم
اإلضــاءة العامليــة فهــي نتيجــة تناقــص الضبــوب يف الغــاف اجلــوي. 
ارتبــط اإلعتــام العاملــي بــدورة املــاء، حيــث يقــل معــدل التبخــر وقــد 
يرافــق بتناقــص هطــول األمطــار يف مناطــق أخــرى، كمــا ينشــأ عــن 
اإلعتــام العاملــي أثــر تربيــدي لــأرض، ممــا يــؤدي إىل حجــب جزئــي 
يف ظاهــرة االحتبــاس احلــراري وبالتــايل االحــرار العاملــي. ويعتقــد 
أن التاعــب املتعمــد باإلعتــام العاملــي ســيكون جــزءاً مــن تقنيــات 
اهلندســة املناخيــة للتخفيــض مــن أثــر االحــرار العاملــي. إن املســؤول 
ــاد نســبة وجــود جزيئــات الضبــوب يف  ــام العاملــي هــو ازدي عــن اإلعت
الغــاف اجلــوي بســبب النشــاطات البشــرية، حيــث متتــص الضبــوب 
وجزيئــات أخــرى الطاقــة الشمســية وتعكســها لتعــود إىل الفضــاء. 
وميكــن أن تشــكل هــذه اجلزيئــات مــا يعــرف بالســحب مركــزة النــوى، 
وتتجمــع قطــرات املــاء يف الســحب حــول هــذه اجلزيئــات، وبالتــايل 
ســتؤدي زيــادة انبعــاث هــذه اجلزيئــات إىل رفــع تركيــز هــذه اجلزيئات 
يف الغــاف اجلــوي، والــي بدورهــا ستنشــئ ســحباً حتــوي علــى عــدد 
هائــل مــن قطــرات املــاء الصغــرة، وهــذه القطــرات الصغــرة كثيفــة 
العــدد جتعــل الســحب أكثــر عكسًــا ألشــعة الشــمس، لــذا فــإن نســبة 
أكرب من اإلشــعاع الشمســي ســتنعكس عائدةً إىل الفضاء ونســبة أقل 
ســتصل إىل األرض. وقــد لوحــظ ضمــن النمــوذج االفراضــي أن هــذه 
األشــعة الشمســية ســتنقص مــن هطــول األمطــار. تعــرض الســحب 
الطاقــة احلراريــة القادمــة مــن كل مــن الشــمس واألرض، وتأثرهــا 

معقــد جــداً ومتغــر تبعــاً للوقــت خــال اليــوم واملــكان واالرتفــاع. 
وبشــكل عــام ميكــن القــول: إّنــه خــال وقــت النهــار تعــرض الســحب 
الطاقــة القادمــة مــن الشــمس معطيــًة أثــراً تربيديــاً، أمــا خــال 
الليــل فإهنــا تعــرض احلــرارة الصــادرة مــن األرض، ممــا يــؤدي إىل 
إبطــاء ضيــاع احلــرارة مــن األرض. يف التســعينيات رصــد العلمــاء يف 
أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وشــرق املتوســط أمــراً غريبــاً، فقــد الحظوا 
أن معــدل التبخــر كان يتناقــص علــى الرغــم مــن أنــه كان مــن املتوقع 
أن يــزداد بســبب تأثــر االحــرار العاملــي، كمــا لوحظــت نفــس هــذه 
املاحظــات يف الصــن يف الفــرة ذاهتــا، ممــا يشــر إىل اخنفــاض 
ــق  ــن مل يراف ــرة. لك اإلشــعاع الشمســي كســبب مباشــر هلــذه الظاه
ــاد الســحب كمــا يف  تناقــص اإلشــعاع الشمســي يف الصــن مــع ازدي
باقــي املناطــق يف العــامل. وقــد أرجــع ذلــك إىل أن الضبــوب لعــب دوراً 
حموريــاً يف ختفيــض اإلشــعاع الشمســي يف الصــن. قــد يكــون للتلــوث 
ــاه األرضيــة،  الناتــج عــن البشــر نتائــج خطــرة يف إضعــاف دورة املي
ــد  ــة.  ق ــاه العذب ــدد إمــدادات املي فســتحد مــن هطــول األمطــار ويه
يتســبب اإلعتــام يف تغــرات واســعة يف أمنــاط الطقــس، يَعُــدُّ بعــض 
العلمــاء اآلن أن آثــار اإلعتــام العاملــي قــد ختفــي تأثــر االحــرار 
العاملــي إىل حــد مــا، كمــا أن اإلعتــام العاملــي قــد يــؤدي بالتــايل إىل 
زيــادة يف ارتفــاع درجــات احلــرارة يف املســتقبل. كمــا أن العاقــات 
املتبادلــة بــن نظريــي التعديــل املناخــي درســت، فاالحــرار العاملــي 
بعضــاً.  بعضهــا  يســتبعد  ليســا متناقضــن، وال  العاملــي  واإلعتــام 
ضخمــت الســحب البنيــة مــن ظاهــرة االحتبــاس احلــراري وفقــاً 
لراماناثــان الباحــث يف كيميــاء الغــاف اجلــوي يف معهــد ســكريبس 
البنِّيــة  الغيــوم  أن  هــو  التقليــدي  التفكــر  “إن  لعلــوم احمليطــات. 
ختفــي مــا يصــل إىل 50% مــن غــازات االحتبــاس احلــراري املســببة 
لاحتبــاس احلــراري مــن خــال مــا يســمى اإلعتــام العاملــي... ولئــن 
كان هــذا صحيحــاً علــى الصعيــد العاملــي، فــإن جزيئــات الضبــوب يف 
ــة تضخــم يف الواقــع مــن االجتــاه حنــو ارتفــاع حــرارة  ــوم البنّي الغي
الغــاف اجلــوي الناجــم عــن غــازات الدفيئــة بنســبة تصــل إىل %50 

يف جنــوب وشــرق آســيا.”
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تلعــب الكيميــاء دوراً رئيســاً يف تطويــر التقنيــات واملنتجــات املبتكــرة 
املســامهة يف النمــو االقتصــادي ورفــاه اإلنســان، يف املقابــل تدفــع البيئــة 
بفعــل اآلثــار الســلبية للمــواد الكيميائيــة  باهظــاً  وبشــكل متزايــد مثنــاً 
والصناعيــة يف  العلميــة  اجملــاالت  ألهــم  القــامت  الوجــه  وهــذا  املصنعــة، 
العصــر احلديــث دفــع الباحثــن يف اجملــال إىل وضــع أســس وقواعــد لتيــار 
جديــد وواعــد يف علــم الكيميــاء للحــد مــن املخاطــر الناجتــة عــن الصناعــات 

الكيمائيــة.
يف العــام 2005 تســلم جائــزة نوبــل يف الكيميــاء ثاثــة علمــاء -أمركيــان 
ــي تســمى “تفاعــل  ــدة للتفاعــل الكيميائ ــة جدي وفرنســي- لتطويرهــم تقني
ــة  ــة، وتســتخدم طاق ــادل“ هلــا تطبيقــات واســعة يف الصناعــة الكيميائي التب
أقــل بكثــر وقــدرة علــى خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة للعديــد مــن 
العمليــات الرئيســة، وقــد اعتــرب املتخصصــون هــذا تتوجيــاً لفــرع جديــد 
مــن الكيميــاء ظهــر يف بدايــة التســعينيات مــن القــرن املاضــي، ويطلــق عليــه 
“الكيميــاء اخلضــراء” أو “الكيميــاء املســتدامة”، يهــدف إىل تطويــر ممارســات 
للمنتجــات  احملتملــة  األضــرار  مــن  واإلنســان  البيئــة  حتمــي  كيميائيــة 

ــواد اخلطــرة. ــاج امل ــل مــن اســتخدام وإنت ــة، وتقل الكيميائي
مبادئ الكيمياء اخلضراء

لكــن مــا الكيميــاء اخلضــراء؟ إجابــة عــن هــذا الســؤال وضــع الكيميائيــان 
اخلضــراء  “الكيميــاء  كتــاب  يف  وارنــر  وجــون  أنســتاس  بــول  األمركيــان 
النظريــة والتطبيقــات” 12 مبــدأ هــي عبــارة عــن شــروط جيــب اســتيفاؤها 
لكــي تكــون الكيميــاء “خضــراء”. مــن بــن هــذه املبــادئ ضــرورة اعتمــاد 
طرائــق تصنيــع ال ينتــج عنهــا مــواد شــديدة السُّــمّية لإلنســان والكائنــات 
ــا يف  ــي تتجــاوز كتلته ــة ال ــة األخــرى واحلــد مــن املخلفــات الكيميائي احلي

بعــض عمليــات التصنيــع التقليديــة مئــات أضعــاف حجــم املنتــج نفســه 
.فعلــى ســبيل املثــال، وحبســب دراســة أجنــزت عــام 2003، يتطلــب صنــع 

شــرحية حاســوب واحــدة إىل مــواد يصــل حجمهــا 630 مــرة 
حلجــم الشــرحية نفســها، أمــا الســيارات فهــي تتطلــب ضعــف 

وزهنــا مــن املــواد املختلفــة.
ــك اســتخدام  ــاء اخلضــراء كذل ــادئ الكيمي ومــن مب
مــوارد أوليــة قابلــة للتجديــد والتقليــل مــن االعتمــاد 
علــى املــوارد غــر املتجــددة كالنفــط مثــاً، مــع احلــرص 
علــى أن جتــري عمليــات التصنيــع يف درجــة احلــرارة 
والضغــط العاديــن للتخفيــف مــن اســتهاك الطاقــة. 
ــة  ــة قابل ــة املصنع ــواد الكيميائي ــون امل ــا جيــب أن تك كم
إىل  الطبيعيــة  العوامــل  بتأثــر  بســهولة  للتحلــل 
مركبــات غــر ضــارة بالبيئــة ملنــع حتــول هــذه املــواد 

املصنعــة إىل ملوثــات للبيئــة كمــا هــو احلــال يف املنتجــات 
الباســتيكية الــي أدى تراكمهــا نتيجــة بــطء حتللهــا 
ــا احمليطــات،  ــة جســيمة مل تســلم منه إىل أضــرار بيئي

ومتثــل خطــراً علــى الكائنــات احليــة متتــد آثــاره علــى مــدى عشــرات الســنن.
وتطبيقــاً ملبــادئ الكيميــاء اخلضــراء، وهبــدف احلــد مــن إنتــاج النفايــات 
واســتنزاف املــوارد الطبيعيــة واحلفــاظ علــى بيئــة ســليمة، توصــل الباحثــون 
ــك  ــدة تســتجيب هلــذه الشــروط، مــن ذل ــع جدي ــق تصني ــم طرائ إىل تصمي
النفــط  منتجــات  مــن  املســتخلصة  للبوليمــرات  طبيعــي  بديــل  إجيــاد 
املســتعملة علــى نطــاق واســع إلنتــاج مــواد ضــارة بالبيئــة وبصحــة اإلنســان 
كأكيــاس الباســتيك، وهــي بوليمــرات متعــدد الســكريات )متعــدد الســكاريد( 
الــي ميكــن اســتخاصها مــن البطاطــا واحلبــوب وكثــر مــن النباتــات، 
وســتمكن هــذه البوليمــرات الطبيعيــة مــن تصنيــع مــواد قابلــة للتحلــل مــن 

ــة. دون أن تلحــق أضــراراً بالبيئ
ولتصنيــع املــواد امللونــة لأطعمــة واملنكهــة هلــا، طــور الباحثــون تقنيــة 
جديــدة تعتمــد علــى مــادة اجللوكــوز املســتخلصة مــن النشــا لتعويــض 
ــو مــن  ــي ال ختل ــى نطــاق واســع ال ــاً عل ــة املســتعملة حالي ــواد الكيميائي امل
ــد كثــراً  ــة تصنيعهــا تول خماطــر علــى صحــة البشــر، فضــاً عــن أن عملي
مــن املــواد امللوثــة. وابتكــر الباحثــون يف جمــال الكيميــاء اخلضــراء تقنيــات 
جديــدة إلجــراء التفاعــات الكيميائيــة، منهــا تقنيــة اســتعمال املوجــات فــوق 
الصوتيــة يف التصنيــع الكيميائــي، وهــذه التقنيــة تعمــل علــى حتقيــق مبــدأ 
اقتصــاد الــذرَّات، وحتفــز التفاعــل ليتــم يف وقــت قصــر ويكــون مــردوده عاليــاً 
ــي  ــاز ثنائ ــة اســتعمال غ ــرب تقني ــا تعت ــة .كم ــة مــع الطــرق التقليدي باملقارن
أكســيد الكربــون يف حالــة فــوق احلرجــة -وهــي حالــة متوســطة بــن الســوائل 
والغــازات- كمذيــب مــن التقنيــات الواعــدة يف جمــال الكيميــاء )املســتدامة(، 
ــواد  ــات امل ــة الرفــع مــن مــردود التفاعــات وخفــض كمي ــح هــذه التقني وتتي
وصناعــة  الكيميائيــة  الصناعــات  يف  املســتغلة  الكيميائيــة 
األقمشــة، إضافــة إىل خفــض املــوارد الطبيعيــة املســتهلكة يف 

هــذه الصناعــات.
ــات  ــى اســتنباط تقني وتعكــف مراكــز البحــوث مــن ناحيتهــا عل
علميــة جديــدة تســاعد علــى تصنيــع منتجــات اســتهاكية مــن دون 
إحلــاق ضــرر بالبيئــة، وقــد ظهــر يف العقــد املاضــي كثــر مــن 
اجملــات العلميــة املتخصصــة يف جمــال الكيميــاء اخلضــراء 
لتشــجيع الباحثــن علــى اإلنتــاج العلمــي يف هــذا اجملــال 
.ولكــن تبقــى الكلفــة العاليــة أحيانــاً لبعــض هــذه التقنيــات 
هــي العائــق األساســي أمــام تصنيــع املــواد البديلــة علــى 
األقــل يف املرحلــة احلاليــة، لكــن مســألة احملافظــة علــى 
املــوارد الطبيعيــة واحلفــاظ علــى بيئــة نظيفــة أصبحــت 
حمــل اهتمــام متزايــد ســواء لــدى الشــعوب أم احلكومــات، 

وســتدفع باجتــاه اعتمــاد هــذه التقنيــات يف املســتقبل.
فهــل ســتنجح الكيميــاء اخلضــراء يف إصــاح مــا أفســدته 

الكيميــاء الصناعيــة طــوال أكثــر مــن قــرن؟
املصدر: جملة آفاق البيئة

 كيمياء 
المستقبل 

بنكهة بيئية                        
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قــال علمــاء: إن الشــعاب املرجانيــة قــد تبــدأ يف التحلــل قبــل عــام 
2100 نتيجــة مــا يســببه تغــر املنــاخ بفعــل النشــاط البشــري مــن محوضــة 
يف احمليطــات. وهتــدد احلموضــة الرســبات الــي متثــل املقومــات األساســية 
للشــعاب الــي تواجــه خماطــر أخــرى تتمثــل يف درجــات احلــرارة والتلــوث 
واإلفــراط يف صيــد األمســاك. وأوضــح فريــق يقــوده علمــاء مــن أســراليا:  
“ســتنتقل الشــعاب املرجانيــة إىل مرحلــة التحلــل الصــايف قبــل هنايــة 
القــرن”، ويعــي مصطلــح “التحلــل الصــايف” أن يزيــد مــا تفقــده الشــعاب 

علــى مــا تكتســبه مــن منــو املرجــان.
وأفــاد الباحثــون بــأن ثنائــي أكســيد الكربــون -الغــاز األساســي املســبب 
لاحتبــاس احلــراري- يشــكل محضــاً ضعيفــاً يف امليــاه يهــدد بتحلــل رواســب 

املرجــان وهيــاكل كربونيــة  مــن  مــن جزيئــات مكســورة  املكونــة  الشــعاب 
أخــرى تتشــكل مــن بقايــا كائنــات حيــة تراكمــت علــى مــر آالف الســنن. 
وقالــت الدراســة: إن الرواســب أكثــر عرضــة للتأثــر حبموضــة امليــاه بعشــر 
ــواد  ــة الصغــرة الــي متتــص أيضــاً امل ــات املرجاني ــة باحليوان مــرات، مقارن
الكيميائيــة مباشــرة مــن املــاء لتبــي اهليــاكل احلجريــة الــي تشــكل الشــعاب. 
وأضافــت أنــه “ليــس معروفــاً هــل ســتتآكل الشــعب املرجانيــة بأكملهــا فــور 
وصــول الرواســب إىل حالــة التحلــل الصــايف أم ال”، وهــل ســتتعرض “لدمــار 
كارثــي” أم جملــرد تــآكل بطــيء. وبــدأت الرواســب يف بعــض الشــعاب بالتحلــل 
فعــاً، مثــل رواســب شــعاب “كان أوهــي” يف هــاواي، متأثــرة أيضــاً مبصــادر 

تلــوث أخــرى.

زيادة حموضة المحيطات تهدد الشعاب المرجانية بالتحلل

اســتخدام  إمكانيــة  إىل  عديــدة  دراســات  تشــر 
احلمــام يف حتديــد مــدى التلــوث البيئــي، ممــا قــد 
يســاعد يف رصــد وتنبــؤ املضاعفــات الصحيــة املرتبطــة 
مــن جامعــة  كاليســي  ريبيــكا  للدكتــورة  ووفقــاً  بــه. 
كاليفورنيــا، دافيــس، الــي قدمــت حبثــاً بشــأن هــذا 
املوضــوع يف اجتمــاع اجلمعيــة األمركيــة للنهــوض 
بالعلــوم، فــإن احلمــام يقــوم مبعاجلــة الكيميائيــات 
معرفــة  يســاعد يف  وهــذا  أجســاده،  البيئــة يف  مــن 
األماكــن الــي تعانــي مســتويات مرتفعــة مــن ملوثــات 
يف  ماهناتــن  يف  أجريــت  لدراســة  ووفقــاً  معينــة. 
نيويــورك، فــإن مســتويات الرصــاص يف دم احلمــام 
مرتبطــة مبعــدل األطفــال الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع 
مســتويات الرصــاص بالــدم يف نفــس املنطقــة. كمــا 
قــال باحثــون يف أمســردام: إن مســتويات الرصــاص 

يف احلمــام مرتبطــة بدرجــة زحــام حركــة املــرور.

استخدام 
الحمام في 

تحديد مدى 
التلوث البيئي
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احذر إعادة تعبئة 
قوارير المياه البالستيكية

يف فصــل  بالــغ يف األمهيــة، خصوصــاً  أمــر  يوميــاً  امليــاه  شــرب 
الصيــف، غــر أن إعــادة مَــْلء قواريــر امليــاه الباســتيكية حتــى بعــد 
غســلها، قــد يــؤدي ألمــراض خطــرة، ملــا قــد حتتويــه مــن بكتريــا 

ومــواد كيميائيــة خطــرة علــى الصحــة.
أظهــرت دراســة أن قواريــر امليــاه الباســتيكية مضــرة للصحــة، فهــي 
مصممــة لاســتعمال ملــرة واحــدة فقــط، لــذا جيــب االنتبــاه علــى هــذه 
النقطــة جيــداً. فقــد أظهــرت نتائــج حتاليــل أُجريت علــى بعض العبوات 
بعــد اســتخدامها ملــدة أســبوع، وجــود مــواد كيميائيــة وبكتريــا قــد تكــون 
مســؤولة عــن التســبب بأمــراض خطــرة ، كأمــراض القلــب، واملشــكات 
اهلرمونيــة، وخطــر اإلصابــة بســرطان الثــدي. كانــت هنــاك خمــاوف 
علــى وجــه اخلصــوص بشــأن مــادة )BPA( أو بيســفينول وهــي مــادة 
كيميائيــة مثــرة للجــدل، ُتســتخدم يف صناعــة الباســتيك، ويعتقــد 
أهنــا تتداخــل مــع اهلرمونــات التناســلية. إضافــة إىل تأثرهــا علــى كل 
الوظائــف الطبيعيــة يف اجلســم. كمــا أشــارت أحبــاث خمربيــة إىل وجــود 

أعــداد كبــرة مــن البكتريــا يف العبــوات الباســتيكية املســتخدمة 
كمــا تنصــح أحبــاث الســرطان يف اململكــة املتحــدة بتجنــب اســتخدام 
القواريــر الــي حتتــوي علــى مــادة )BPA(  املوجــودة يف العديــد مــن 
الصناعــات الباســتيكية، ألن تعرضهــا للحــرارة أو ابْيَضاَضهــا يــؤدي إىل 
زيــادة ترشــح هــذه املــادة الكيميائيــة الــي مُنعــت يف عــدد مــن البلــدان 
بســبب أضرارهــا الكثــرة، وذلــك حبســب مــا نشــره موقــع صحفيــة 

ZEE  اهلنديــة.
 إن األطبــاء ينصحــون بإعــادة تدويــر القواريــر املســتخدمة وشــراء 
ــة، مــع احلــرص  ــر الزجاجي ــدة أو اســتخدام القواري ــاه جدي ــر مي قواري

علــى تنظيفهــا بشــكل منتظــم.
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منحــت وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة إعانــات ماليــة لعــدد 
مــن احملافظــات لدعمهــا يف تنفيــذ بعــض املشــاريع اخلدميــة 
والتنمويــة فيهــا، حيــث خصصــت الــوزارة مدينــة الاذقيــة بإعانــة 
ماليــة قدرهــا /75000000/ مخســة وســبعون مليــون لــرة ســورية 
لتصفيــة مشــروع املتحلــق الشــمايل، كمــا قدمــت إعانــات ماليــة 
قدرهــا /39000000 / تســعة وثاثــون مليــون لــرة ســورية موزعــة 
علــى عــدد مــن الوحــدات اإلداريــة العائــدة حملافظــة الاذقيــة 
وهــي بلديــة كــرم املعصــرة، كرســانا، كفريــا، السرســكية وبلــدة برج 

إســام وبيــت ياشــوط لتنفيــذ مشــاريع خدميــة متنوعــة. 
وقدمــت حملافظــة حلــب إعانــة ماليــة قدرهــا /10000000/ 
عشــرة مايــن لــرة ســورية، هبــدف تنفيــذ حتصينــات يف داخــل 
مدينــة حلــب. كمــا منحــت مدينــة احلســكة العائــدة حملافظــة 

احلســكة إعانــة ماليــة قدرهــا / 50000000/ مخســون مليــون 
لــرة ســورية ألعمــال النظافــة. وقدمــت لبلديــة بارمايــا العائــدة 
حملافظــة طرطــوس إعانــة ماليــة قدرهــا / 22000000/ اثنــان 
قريــة  يف  الصحــي  للصــرف  ســورية  لــرة  مليــون  وعشــرون 
ــة مــن  ــق الواصل ــذ مشــروع الطري ــا يف تنفي ــزة، ولدعمه العنيني
نبــع قريــة بيــت املــرج حتــى مقــربة شــهداء القريــة خصصــت 
حمافظــة طرطــوس بإعانــة قدرهــا / 10000000/ عشــرة مايــن 
لــرة ســورية. وكمســامهة يف إنشــاء املناطــق احلرفيــة والصناعيــة 
يف حمافظــة محــص منحــت الوزارة بلدة الصويري /10000000/ 
عشــرة مايــن لــرة ســورية وبلــدة الصايــد /23000000/ ثاثــة 
وعشــرين مليــون لــرة ســورية لتنفيــذ البنــى التحتيــة الصناعيــة 

فيهمــا.

أصــدرت وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة القــرار رقــم /1/ لعــام 2018 املتضمــن التعليمــات التنفيذيــة اخلاصــة بالقانــون /33/ 
لعــام 2017 الــذي ينظــم إعــادة تكويــن الوثيقــة العقاريــة املفقــودة أو التالفــة جزئيــاً أو كليــاً هبــدف حفــظ حقــوق املواطنــن وإعــادة 
االســتقرار للقطــاع العقــاري، وميكــن االطــاع علــى التعليمــات التنفيذيــة اخلاصــة بالقانــون /33/ علــى املوقــع اإللكرونــي لــوزارة 

/ /http://www.mola.gov.sy اإلدارة احملليــة والبيئــة

وزارة اإلدارة احمللية والبيئة تواصل دعمها للمحافظات لتنفيذ مشاريعها اخلدمية

وزارة اإلدارة احمللية والبيئة تصدر التعليمات التنفيذية 
اخلاصة بالقانون/33/ اخلاص بإعادة تكوين الوثيقة العقارية
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يف إطــار تنفيــذ خطــة وزارة اإلدارة احملليــة والبيئــة لتأمــن 
احتياجــات الوحــدات اإلداريــة مــن اآلليــات والتجهيــزات الازمــة 

لقيامهــا باألعمــال اخلدميــة املنوطــة هبــا.
واســتكمااًل لذلــك قامــت الــوزارة بإجــراءات اســتام /100/ 
آليّــة مــن القابــات محولــة 2 طــن لتوزيعهــا علــى احملافظــات 
ليتــم اســتخدامها يف نقــل النفايــات الصلبــة ضمــن الوحــدات 

اإلداريــة )مــن وإىل حمطــات النقــل أو املطمــر الصحــي(.
إضافــة الســتام /12/ آليّــة رافعــة خطافيــة الســتخدامها يف 
حمطــات نقــل النفايــات الصلبــة وتوزيعهــا علــى احملافظــات الــي 
ــات  ــع النفاي ــث يتــم جتمي ــا، )حي ــز هــذه احملطــات فيه مت جتهي
ــا  ــا ووضعه ــم بعدهــا حتميله ــرة يت ــة كب ــات معدني ضمــن حاوي
ضمــن آليــة نقــل خاصــة هلــذه احلاويــة عــرب اخلطافيــة املشــار 
إليهــا(، مبــا يســاهم يف حتســن واقــع النظافــة واخلدمــات يف 

الوحــدات اإلداريــة واحلفــاظ علــى البيئــة.

وزارة اإلدارة احمللية والبيئة تستلم 100 آلية قالب لنقل النفايات 
و12 آلية رافعة خطافية الستخدامها يف حمطات نقل النفايات الصلبة

أنتجــت حمطــة معاجلــة النفايــات الصلبة مبحافظــة القنيطرة 
كميــات كبــرة مــدورة مــن الــورق وخــردة احلديــد واملعــادن املختلفــة 
والباســتيك والســماد العضــوي )الكومبوســت(. مديــر النفايــات 
ــغ  ــون بل ــورق والكرت ــاج مــن ال ــة باحملافظــة أوضــح أن اإلنت الصلب
)19( طنــاً، مت تســليمها لفــرع القنيطــرة لطائــع البعــث، كمــا 
قامــت املديريــة بتوريــد مخســة عشــر طنــاً مــن خــردة احلديــد 

واملعــادن األخــرى ملعمــل صهــر احلديــد واخلــردة حبمــاة، مضيفــاً أن 
املديريــة ســتقوم ببيــع أربعــة أطنــان مــن املــواد الباســتيكية املــدورة 
بشــكل مباشــر عــن طريــق املزايــدة العلنيــة، أمــا الســماد العضــوي 
الــذي تبلــغ كميتــه عشــرة أطنــان فســيتم تســليمه ملديريــة الزراعــة، 

ويتــم حتويــل قيمــة اإلنتــاج املاليــة للخزينــة العامــة للدولــة.
ــة مبحافظــة  ــات املعني ــف اجله ــن خمتل ــاون ب  ويف إطــار التع
القنيطــرة للحفــاظ علــى بيئــة خاليــة مــن التلــوث قامــت مديريــة 
الواقــع  لتحســن  تطوعيــة  بإطــاق محــات  باحملافظــة  البيئــة 
بريــف دمشــق، هبــدف مســاعدة  النازحــن  البيئــي يف جتمعــات 
الوحــدات اإلداريــة علــى االرتقــاء بالواقــع اخلدمــي مــن خــال 
ترحيــل األنقــاض والقمامــة وإشــراك اجملتمــع األهلــي يف حتســن 
وجتميــل القــرى والبلــدات ونشــر ثقافــة العمــل التطوعــي، ولرفــع 
مســتوى الوعــي البيئــي بــن كل شــرائح اجملتمــع وضــرورة العمــل 
التشــاركي بــن اجملتمــع احمللــي واجلهــات املعنيــة يف احلفــاظ علــى 
نظافــة األماكــن العامــة، وبــدأت احلملــة مــن جتمــع الفضــل حيــث 
تضمنــت تنظيــف الشــوارع وترحيــل األنقــاض والقمامــة وإزالــة 
الســواتر الرابيــة، إضافــة إىل تقليــم األشــجار فضــاً عــن توزيــع 
ــا.   ــي بأمهيته ــة اجملتمــع األهل ــة وتوعي بروشــورات خاصــة بالنظاف

48طنًا نفايات مدورة يف القنيطرة
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