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أوىل ق��ادة دول جمل��س التعاون اهتمامًا بالغ��ًا باجملال البيئي 
من��ذ اعتماد السياس��ات واملب��ادئ العامة حلماية البيئ��ة التي اقرت 
يف ال��دورة السادس��ة للمجل��س األعلى ) مس��قط ، نوفم��ر 1985م( 
وتب��ع ذلك إقامة برامج وفعاليات بيئية متنوعة يف خمتلف امليادين. 
وشهدت اململكة العربية السعودية ممثلة بالرئاسة العامة لألرصاد 
وحماي��ة البيئة بالتع��اون مع  األمانة العامة جملل��س التعاون لدول 
اخللي��ج العربية إقامة امللتقى البيئي اخلامس لش��باب دول جملس 
التع��اون لدول اخلليج العربية، حتت ش��عار )االس��تهالك املس��تدام.. 
أمن��اط حي��اة( خ��الل الف��رة م��ن 7/29 - 7 /1432/8ه��� املواف��ق 
توطي��د  إىل  امللتق��ى  ويه��دف  أبه��ا،  مدين��ة  يف  1-2011/7/8م 
أواصر األخوة والصداقة بني ش��باب دول اجمللس، وتنمية روح العمل 
اجلماع��ي وخدم��ة اجملتم��ع، وتعريفه��م بأهداف جمل��س التعاون 
وأه��م منجزاته، وأهم القضايا البيئية التي تهم دول اجمللس وأنس��ب 

السبل للتعامل معها.
ويأتي امللتقى الش��بابي ضمن فعاليات وأنش��طة جلنة التوعية 
واإلع��الم البيئ��ي بدول جمل��س التع��اون، وتتم يف إطار التنس��يق بني 
البيئ��ة وض��رورة  دول اجملل��س لرف��ع الوع��ي اجملتمع��ي بقضاي��ا 
حمايتها وغرس الش��عور باملس��ؤولية الفردية واجلماعي��ة لتقديرها 

واحملافظة عليها .
ومت تدشني فعاليات امللتقى البيئي انطالقا من قرارات االجتماع 
العاش��ر للوزراء املس��ؤولني عن ش��ؤون البيئة )املنامة، عام 2006م(، 
والت��ي نصت على اس��تمرار إقامة امللتقى بش��كل دوري بالتناوب بني 
ال��دول األعضاء، وتدريب أكر ش��ريحة ممكنة من فئة الش��باب وتنمية 
مهاراته��م وصق��ل مواهبه��م وتنمي��ة روح العم��ل اجلماع��ي وخدمة 

اجملتمع.  
وجتدر اإلشارة ان كل دولة من دول جملس التعاون  تشارك سنويًا 
بخمس��ة طالب من املرحل��ة الثانوي��ة، يرافقهم مش��رف واحد من كل 
دول��ة، بناًء على معايري حمددة وش��روط خاص��ة يتطلب توافرها يف 
املشاركني. وإن فعاليات امللتقى جاءت مواكبة ملتطلبات املرحلة 

احلالي��ة حيث اش��تمل برناجم��ه على العدي��د من الفق��رات الناجحة 
التي تخدم روح العمل املش��رك يف اجمل��ال البيئي التي كانت أحد 
اس��باب النجاح والتي من بينه��ا حماضرات علمية وتوعوية يف جمال 
احملافظ��ة عل��ى البيئ��ة وكيفي��ة التعامل الس��ليم معه��ا، باإلضافة 
إىل زي��ارة بع��ض املع��امل األثري��ة والعلمي��ة . كما جتدر اإلش��ارة إىل 
أن امللتق��ى البيئ��ي األول أقي��م يف دول��ة الكوي��ت يف ع��ام 2006م، 
وأقي��م امللتق��ى الثاين يف دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة يف عام 
2007م، ث��م امللتقى الثالث أقيم يف س��لطنة عم��ان يف عام 2008م، 
ويف ع��ام 2010م أقي��م امللتق��ى البيئ��ي الراب��ع يف دولة قط��ر. ويتم 
يف ه��ذه امللتقي��ات تدري��ب الطلب��ة عمليًا وعلميًا بأس��لوب مبس��ط 
يناس��ب أعماره��م ويف جو أخوي يس��وده احملبة واأللفة بني ش��باب 
دول اجمللس والذين س��يكونون يف املستقبل هم عماد دولهم وبناة 

ألوطانهم. 

وأس��أل اهلل سبحانه وتعاىل أن تؤتي مثل هذه امللتقيات ثمارها 
وأن تتحق��ق أهدافه��ا، ولعل م��ن أهمها جتميع ش��باب دول اجمللس 

على احملبة والوئام، وشغل أوقاتهم مبا هو مفيد لهم ولدولهم.  

 كلمة د/ عبدالله الهاشماإلفتتاحية
األمني العام املساعد لشؤون اإلنسان والبيئة

املرشف العام عىل نرشة بيئتنا الخليجية 

لجنة التوعية واإلعالم البيئي هي لجنة منبثقة عن األمانة العامة لدول مجلس التعاون 
ل��دول الخلي��ج العربية تم تش��كيلها بق��رار من مجلس الوزراء المس��ؤولون ع��ن البيئة 
ف��ي اجتماعهم التاس��ع - أبو ظب��ي 2005 وتعنى بتطوي��ر البرامج التوعوي��ة و الواقع 

اإلعالمي لتناول القضايا البيئية.

إن موضوعات النشرة تعبر عن وجهة نظر كتابها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر اللجنة.
المراسالت: توجه جميع املراسالت بأسم املرشف العام للنرشة عىل العنوان التايل: 

b_gcc@hotmail.com

األخراج والطباعة: شركة دار كويت تايمز للصحافة والطباعة والنشر  - دولة الكويت
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هيئة التحرير

املرشف العام

معالي الدكتور/ عبداللطيف بن 
راشد الزياني 

األمني العام ملجلس التعاون 

لدول الخليج العربية

نائب املرشف العام

د. عبدالله بن عقلة الهاشم
األمني العام املساعد لقطاع    

شؤون األنسان والبيئة

 رئيس التحرير

أ. أحمد بن علي الشرياني
مدير إدارة البيئة - 

مدير التحرير    

د. أحمد خليفة املوسى
 دولة الكويت

عادل محمد البستكي
األمانة العامة لدول مجلس   

التعاون لدول الخليج العربية

أحمد خليفة الكعبي
األمانة العامة لدول مجلس   

التعاون لدول الخليج العربية

هند أحمد شاكر
دولة األمارات العربية املتحدة  

د.  زكريا عبد القادر خنجي
مملكة البحرين  

د. نايف بن صالح الشلهوب
اململكة العربية السعودية  

داود بن سليمان البلوشي
سلطنة عمان  

أحمد حسين عبد الرحمن
دولة قطر  

• ابن فهد يرأس اجتماع لجنة التعاون الزراعي الخليجي بأبوظبي

• الهيئة العامة لحماية البيئة تفوز باملرتبة األولى وتنال جائزة 
اإلنجاز العربي

• 13جهة حكومية تناقش إدارة النفايات الكهربائية وااللكترونية 
باململكة

• وزير البيئة يوقع اتفاقية إنشاء محطات رصد الهواء بميناء صحار 
الصناعي

• ولي العهد األمين  يفتتح املؤتمر العاملي التاسع للرياضة والبيئة 

• ندوة علمية إلدارة رصد السواحل والتصحر بمناسبة
يوم األرض العاملي

•  الكوارث الطبيعية.. اسألوا املليون زلزال عن التسونامي 
واإلشعاع النووي!

• قبعات التفكير البيئي

 05-04 اإلمارات العربية املتحدة 

07-06 مملكة البحرين 

09-08 اململكة العربية السعودية 

11-10 سلطنة عمان 

13-12 دولة قطر 

15-14 دولة الكويت 

23-16 ملف العدد 

24 نافذة بيئية 

احملتويات
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أخبار األمانة العامة

االجتماع الخامس للجنة الدائمة للمبادرة 
الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية املستدامة

 1� عق�د يف مدينة أبوظبي بدولة اإلمارات العربي�ة املتحدة خالل الفرتة 3 
��� 4 أبريل 2011م االجتم�اع الخامس للجنة الدائم�ة للمبادرة الخليجية 
الخ�راء للبيئة والتنمية املس�تدامة. وترأس االجتماع س�عادة الدكتورة 
مريم بنت حس�ن الش�نايص � وكي�ل وزارة البيئة واملي�اه بالوكالة بدولة 
اإلم�ارات العربية املتحدة، وناقش االجتماع عدة مواضيع بيئية مش�رتكة 
ومن أهمه�ا: مبدأ االنتاج األنظف يف دول مجل�س التعاون، مرشوع نظام 
موح�د للم�ؤرشات وال�دالالت البيئي�ة، تقري�ر التوقع�ات البيئي�ة، األطر 
املؤسس�ية املعني�ة بالتنمية املس�تدامة، االس�رتاتيجيات الوطنية للتنمية 
املستدامة، مبادرة الكويت بشأن مركز التنمية املستدامة، مرشوع صندوق 
البيئة، كما قامت اللجنة بإعادة صياغة الجدول الخاص بالخطة التنفيذية 
للمبادرة لألولويات القصوى، وإعداد الخطة الخمسية املستقبلية للجنة.  

2� عق�د يف مدين�ة أبوظبي بدولة اإلم�ارات العربية املتحدة خ�الل الفرتة 5 �� 6 
أبريل 2011م االجتماع )27( للجنة التنسيق البيئي بدول مجلس التعاون. وترأس 
االجتماع س�عادة الدكتورة مريم بنت حسن الشنايص � وكيل وزارة البيئة واملياه 
بالوكال�ة بدولة اإلم�ارات العربية املتحدة، وناقش االجتماع ع�دة مواضيع بيئية 
مش�رتكة ومن أهمها: املب�ادرة الخليجية الخ�راء للبيئة والتنمية املس�تدامة، 
اتفاقي�ة األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ، اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون 
وبروتوكول مونرتيال، اتفاقية املحافظة عىل الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية 
يف دول املجل�س، التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية، املقرتحات املقدمة من 
الدول األعضاء ومنها مقرتح مملكة البحرين بشأن اسرتاتيجية التنمية املستدامة 
بعيدة املدى لدول املجلس ومقرتح املحافظة عىل حيوان بقر البحر وبيئته، مقرتح 
س�لطنة عمان بشأن مشاركة دول املجلس يف اجتماعات لجان التفاوض الدولية 
لإلع�داد التفاقية الزئبق ومقرتح دراس�ة ظاهرة املد األحم�ر، مقرتح دولة قطر 
بشأن االش�عاع الناتج من الحادث النووي يف اليابان، مقرتح دولة الكويت بشأن 

استخدام اللغة العربية كلغة عمل يف اتفاقية سايتس. 

االجتماع األول لفريق عمل اتفاقية سايتس

االجتماع 27 للجنة التنسيق البيئي 
بدول مجلس التعاون
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4� عق�د يف مقر األمانة العامة بالري�اض خالل الفرتة 21 �� 22 
يونيه 2011م االجتم�اع األول لفريق عمل اتفاقية االتجار الدويل 
بأنواع الحيوانات والنباتات املهددة باالنقراض »سايتس«. وترأس 
االجتم�اع األس�تاذ/ عبدالرب الحمريي � هيئ�ة البيئة بأبوظبي. 
ويأتي هذا االجتماع تنفيذاً لقرار االجتماع )27( للجنة التنس�يق 

البيئي )أبوظبي، 5��6 أبريل 2011م( والذي نصه:
»املوافقة عىل عقد اجتماع لفريق عمل اتفاقية س�ايتس يف فرتة 
تس�بق اجتماع اللجن�ة الدائم�ة التفاقية املحافظة ع�ىل الحياة 
الفطري�ة ومواطنه�ا الطبيعي�ة ب�دول املجل�س يف مق�ر األمانة 

العامة«.
    وناق�ش االجتم�اع تفعيل توصيات االجتماعات التنس�يقية يف 
دول مجلس التعاون والتي عقدت عىل هامش االجتماع الخامس 
عرش ملؤتمر أطراف اتفاقية س�ايتس COP15 والذي عقد يف دولة 
قطر خالل الفرتة 13�23 مارس 2010م، وناقش كذلك إيجاد آلية 
مناس�بة لتس�هيل تنقل الصقور بني دول مجل�س التعاون وفقاً 
لألنظمة املعمول بها يف كل دولة وعبورها إىل دول أخرى عرب دول 
مجلس التعاون. نافش كذلك املواضيع التي س�يتم التنس�يق بني 
دول املجلس يف مؤتمر األطراف الس�ادس عرش التفاقية سايتس 

COP16 املزمع عقده يف بانكوك خالل عام 2013م.

اجتماع 26 لهيئة جائزة مجلس التعاون 
الفضل االعمال البيئية

3� عقد يف مقر األمانة العامة بالرياض خالل الفرتة 5 �� 6 يونيه 
2011م االجتم�اع )26( لهيئ�ة جائ�زة مجل�س التع�اون ألفضل 
األعمال البيئية. وترأس االجتماع األستاذ/ سعيد بن عيل الزدجايل 
� رئيس هيئة الجائ�زة، مدير دائرة املواد الكيميائية بوزارة البيئة 
والش�ؤون املناخية بس�لطنة عمان. وقدم أعض�اء هيئة الجائزة 
نب�ذة عن الجهود الت�ي تمت منذ االجتماع الس�ابق لهيئة الجائزة 
واملشاركات  التي تم ترشيحها من قبل اللجان الوطنية والتي سوف 
تدخ�ل يف التنافس عىل الجائزة، كما تم يف االجتماع االتفاق عىل أن 
يكون ألعضاء هيئة الجائزة دور يف تحكيم بعض أقس�ام الجائزة 
باإلضافة إىل االستعانة بخرباء وجهات متخصصة لالستعانة بهم 
يف التحكيم. علماً بأنه س�يقام حفل لتكريم الفائزين يف األقس�ام 
الخمس�ة للجائزة يف احتفال يتزامن م�ع االجتماع الخامس عرش 
للوزراء املسؤولني عن شؤون البيئة بدول املجلس واملزمع عقده يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل شهر أكتوبر 2011م.



04

اإلمارات العربية املتحدة

ابن فهد يرأس اجتماع لجنة التعاون الزراعي الخليجي بأبوظبي

البيئة واملياه تؤكد ضرورة التقيد بقانون أنشطة إنتاج وتصنيع 
األسمدة ومحسنات التربة الزراعية

أكدت وزارة البيئة واملياه بدولة اإلمارات عىل رضورة 
التقيد بالقانون االتحادي رقم )39( لسنة 1992 يف 
ش�أن إنتاج واسترياد وتداول األس�مدة واملصلحات 
الزراعية، والقرار الوزاري رقم )476( لس�نة 2007 
بش�أن الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( األس�مدة 
ومحس�نات الرتبة الزراعية ل�دول مجلس التعاون 
ل�دول الخلي�ج العربي�ة، والت�ي تضمن�ت مواده�ا 
املختلف�ة املواصفات التصنيعي�ة املتعلقة بصناعة 
األس�مدة الكيميائية والعضوية ومحس�نات الرتبة 

الزراعية.
وأوضحت ال�وزارة أنها هي الجه�ة املختصة بمنح 
تصاري�ح مزاولة نش�اط إنتاج وتصنيع األس�مدة 
ومحس�نات الرتبة الزراعي�ة، وذلك وف�ق إجراءات 
مح�ددة ورشوط وه�ي بأن�ه ال يج�وز إنت�اج أو 
تصنيع األس�مدة ومحسنات الرتبة الزراعية إال بعد 
الحص�ول عىل ترخي�ص بذلك م�ن اإلدارة املختصة 
وبع�د التنس�يق مع الجه�ات ذات العالق�ة، وهناك 
اش�رتاطات حدده�ا القان�ون ملنح ترخي�ص إنتاج 
وتصنيع أسمدة ومحس�نات الرتبة الزراعية، طبقاً 

لالئحة التنفيذية للقانون الصادر يف هذا الشأن. 
إضافة إىل ذلك فإن الالئحة التنفيذية للنظام تشرتط 
يف م�ن يعمل يف مجال تداول األس�مدة ومحس�نات 
الرتب�ة الزراعية أن يكون مختص�اً أو يتمتع بخربة 
جيدة يف مجال األسمدة ومحسنات الرتبة الزراعية.

وأك�دت ال�وزارة بأن أي أس�مدة متداولة بأس�واق 

الدول�ة ال يتوف�ر به�ا املواصف�ات الت�ي حددته�ا 
الترشيعات الوطنية املعنية بهذا الشأن تعد مخالفة 
وبالتايل فإن كل م�ن يخالف أحكام القرار الوزاري 
رق�م )39( لس�نة 1992 يف ش�أن إنتاج واس�ترياد 
وت�داول األس�مدة واملصلح�ات الزراعي�ة، والقرار 
ال�وزاري رقم )476( لس�نة 2007 بش�أن الالئحة 
التنفيذي�ة لقان�ون )نظام( األس�مدة ومحس�نات 
الرتب�ة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، يعرض نفس�ه للعقوبات املنصوص عليها 
يف القان�ون االتح�ادي رق�م )39( لس�نة 1992 يف 
شأن إنتاج واس�ترياد وتداول األسمدة واملصلحات 
الزراعي�ة، والقان�ون االتح�ادي رق�م )3( لس�نة 
1987م بإصدار قانون العقوبات والقوانني املعدلة 

له.
وتق�وم ال�وزارة بعملي�ة مراقب�ة تداول األس�مدة 
العضوي�ة واملصلح�ات الزراعي�ة بأس�واق الدول�ة 
وذل�ك من خالل موظفي ال�وزارة املختصني والذين 
يمتلكون الضبطية القضائية، وبالتعاون مع كافة 
الجه�ات االتحادي�ة والس�لطات املحلي�ة املختصة 
املعنية بمراقب�ة تصنيع وتداول كافة مس�تلزمات 

اإلنتاج الزراعي.
وحول األس�مدة العضوية والتي تع�د أحد مفردات 
األسمدة فقد حددت الوزارة وضمن القرار الوزاري 
عدد من االش�رتاطات الواجب توافرها يف األس�مدة 
وهي أن يكون الس�ماد متحلل بش�كل كامل، ناعم 

ومتجان�س وخايل من الكتل ومعالج حرارياً، وأن ال 
يكون مخلوطاً بالرتبة أو الرمال وخايل من الروائح 
الكريه�ة، وأن يك�ون خالي�اً من بذور الحش�ائش 
والفريوس�ات والبكرتي�ا والفطري�ات والنيمات�ودا 
واآلفات الحرشية والحيوانية الضارة. كذلك يجب أن 
تكون األس�مدة خالية من العنارص الثقيلة السامة 
وأن ال يزي�د محتواها من هذه العنارص عن الحدود 
املسموح بها، طبقاً ملا هو محدد بالنظام، وأال تقل 
نس�بة املادة العضوية يف السماد العضوي املستورد 
ع�ن %50 وال تقل ع�ن %40 يف الس�ماد العضوي 

املصنع محلياً، وال تزيد نسبة الرطوبة عن 25%.
كذل�ك يش�رتط توضي�ح املضافات ع�ىل العبوة ويف 
حال�ة إضافة اليوريا يجب أال تزيد نس�بة البيوريت 
عن %0.5 من الوزن، وأن يكون وزن عبوة الس�ماد 
25 كيلوج�رام وأن تك�ون محكمة اإلغ�الق ومتينة 
تتحم�ل التداول، و يوضح عىل العبوة نوع الس�ماد 
واالسم التجاري واسم املصنع )يف حالة كون املنتج 

محيل( واملعلومات األخرى املتعلقة باملنتج.
وتحرص الوزارة عىل مراقبة األسمدة للحيلولة دون 
انتقال اآلفات الحرشية من خالل عمليات التسميد، 
وللحفاظ ع�ىل س�المة املنتجات الزراعي�ة املحلية 
وتك�ون خالية من امل�واد التي قد تؤث�ر عىل صحة 
املس�تهلكني، وذل�ك بدوره يحق�ق أه�داف الوزارة 
االسرتاتيجية املتمثلة يف رفع معدالن األمن الحيوي 

وتعزيز األمن الغذائي.

أكد مع�ايل الدكتور راش�د أحمد بن فهد 
وزي�ر البيئ�ة واملياه أن االرتف�اع املتكرر 
الس�نوات  يف  الغذائي�ة  امل�واد  ألس�عار 
األخرية وتواتر حدوث الكوارث الطبيعية 
والظواه�ر املناخي�ة املتطرف�ة ولج�وء 
العدي�د م�ن ال�دول إىل فرض قي�ود عىل 
حركة امل�واد الغذائية األساس�ية نتيجة 
لذل�ك تمثل تحدي�ات أمام ال�دول ومنها 
دول مجل�س التع�اون الت�ي تعتم�د يف 
توف�ري ج�زٍء كب�رٍي م�ن احتياجاتها من 
امل�واد الغذائية عىل االس�ترياد من الدول 

األخرى.
جاء ذل�ك خالل افتتاحه االجتماع الثاني 
والعرشي�ن للجنة التعاون الزراعي لدول 
مجل�س التع�اون لدول الخلي�ج العربية 
ال�ذي عق�د يف أبوظب�ي بحض�ور وزراء 
الزراع�ة يف دول مجل�س التع�اون لدول 

الخليج العربية.
وق�ال إن اجتماعن�ا ه�ذا يعق�د يف وقت 
نواج�ه فيه العديد من التحديات، س�واًء 
ع�ىل صعيد األمن الغذائ�ي أو عىل صعيد 
األم�ن املائ�ي. وينتظ�ر أن ت�زداد تل�ك 
التحدي�ات أهمي�ة يف الس�نوات القادمة 
يف ظ�ل تفاقم ظاه�رة تغري املن�اخ التي 
تنطوي عىل تأثريات س�لبية عىل مختلف 

النظم البيئية. وأضاف بن فهد: إننا ندرك 
أن دول مجلس التعاون، بما تمتلكه من 
موارد وقدرات برشية، قادرة عىل مواجهة 
واس�تثمارها  ب�ل  التحدي�ات،  تل�ك  كل 
وتحويلها إىل فرص لتعزيز أمننا الغذائي 
واملائي، من خالل االهتمام بتطوير نهٍج 
تش�اركي طويل املدى ومتعدد املسارات 
يهدف اىل اس�تدامة رأس�مالنا الطبيعي، 
ويس�هم يف س�د الفجوة بني قدرتنا عىل 
اإلنت�اج واحتياجاتن�ا بم�ا يع�زز أمنن�ا 
املائي والغذائي باالستفادة من التقنيات 
الحديث�ة وأفضل املمارس�ات والتجارب 

الناجحة.

وأش�ار الوزير اىل »إعالن أبوظبي بشأن 
األم�ن الغذائ�ي ملجل�س التع�اون لدول 
الخليج العربي�ة« الذي صدر عن الوزراء 
املس�ؤولني عن ش�ؤون الزراع�ة واألمن 
الغذائ�ي بدول مجلس التع�اون يف ختام 
أعمال املنتدى الوزاري حول السياس�ات 
الغذائي�ة املتكامل�ة بمجل�س التع�اون 
لدول الخليج العربية الذي عقد يف ش�هر 
نوفم�رب2010 ، وكذلك »إع�الن أبوظبي 
بشأن املياه بدول مجلس التعاون« الذي 
صدر بمناس�بة انعقاد ال�دورة الحادية 
والثالثني للمجلس األعىل ملجلس التعاون 
لدول الخليج العربية يف أبوظبي يف ش�هر 

ديس�مرب 2010 وقال ان�ه يمكن لهذين 
اإلعالن�ني أن يوف�را قاع�دة ننطلق منها 
نحو تحقي�ق أهدافن�ا وطموحاتنا ذات 

الصلة باألمن الغذائي واألمن املائي.
وأك�د ب�ن فه�د أهمي�ة االس�تفادة من 
املنظم�ات  تقدمه�ا  الت�ي  الخدم�ات 
واملراك�ز  واملكات�ب  الدولي�ة  والهيئ�ات 
اإلقليمية التي تستضيفها دول املجلس، 
ومنه�ا املكتب اإلقليم�ي ملنظمة األغذية 
والزراعة يف دول مجلس التعاون واليمن 
ال�ذي قمنا بافتتاحه رس�مياً ه�ذا العام 
يف مدين�ة أبوظبي، وكذل�ك املركز الدويل 
للزراع�ة امللحي�ة الذي تس�تضيفه دولة 
اإلمارات وتقدم له الدعم املادي لتمكينه 
م�ن القي�ام ب�دوره يف تقدي�م خدمات�ه 
ال�دول  م�ن  وغريه�ا  املجل�س  دول  إىل 

اإلسالمية.
تطوي�ر  م�رشوع  االجتم�اع  وناق�ش 
واس�تدامة نخي�ل التمر ب�دول املجلس، 
ومش�اريع القوان�ني املتعلق�ة بالرف�ق 
بالحيوان ومزاولة مهنة الطب البيطري 
ولوائحه�ا  البيطري�ة  واملس�تحرات 
التنفيذية، وكذلك مشاريع مسح مخازن 
األسماك القاعية وغري ذلك من املواضيع 

ذات العالقة.
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رفض�ت وزارة البيئ�ة واملي�اه اإلماراتي�ة ش�حنة نباتية 
مصاب�ة بتورم�ات بكتريي�ة واردة للدول�ة، وحذرت من 
دخول أي إرساليات مصابة بالنيماتودا املمرضة، لضمان 
دخول النباتات الس�ليمة والخالية من املسببات املرضية 
املحجري�ة والحفاظ عىل الث�روة النباتية  ومنع انتش�ار 

األمراض.
وعملت ال�وزارة عىل وض�ع خطة متكامل�ة لحرص أهم 
املس�ببات املرضية والح�د من ظهورها، لتك�ون مرجعا 
علمي�ا تبن�ى علي�ه االس�رتاتيجيات لألمن الحي�وي، ويف 
إطار رف�ع معدالت األمن الحيوي وتعزي�ز االمن الغذائي 
والبيئ�ي، وتحقيقا ألهداف الوزارة يف الحفاظ عىل الثروة 
النباتي�ة وتنمي�ة موارده�ا، حي�ث قام مخت�رب الصحة 
النباتي�ة بالوزارة بفحص اإلرس�الية الواردة وإخضاعها 
لإلج�راءات املحجرية، وتبني من خالل نتائج الفحوصات 
أن االرس�الية مصابة بالتورمات البكتريية والتي تش�كل 

خطورة عىل النباتات وصحة اإلنسان.
كما أن مخترب الصح�ة النباتية بالوزارة عمل عىل تحديد 
مس�ببات للرسطانات النباتية ضمن خطة الحرص والتي 
تظه�ر ع�ىل بع�ض النباتات واألش�جار، وم�ن األمراض 
البكتريي�ة التي تم تش�خيصها  يف اإلرس�اليات الزراعية 
وفقا لألعراض الظاهرية إىل جانب العزل املختربي مرض 
التق�رح البكت�ريي يف الحمضي�ات والتق�رح البكتريي يف 
املانج�و وهي م�ن األم�راض املنترشة وبنس�بة عالية يف 
أغل�ب م�زارع الدولة، وم�رض اللفحه الناري�ه يف التفاح 
وتم تشخيصه مختربيا وبالطرق السريولوجية، ومرض 
العفن الطري يف البطاطس  وكان يش�خص بنسبة عاليه 
يف ش�حنات البطاطس الواردة للدول�ة ويتم التخلص من 
كل الش�حنة أو إعادته�ا لبل�د املنش�أ ألنه م�ن األمراض 

الخطرية وعىل املستوى العاملي.
وم�ن أهم الكائنات املس�ببة له�ذه األورام هي الحرشات 
وأهمه�ا الدبابري وبع�ض أنواع الذب�اب، وكذلك البكترييا 
وأهمها  املسببة ملرض  التدرن التاجي أو رسطان النبات، 
باإلضاف�ة إىل النيمات�ودا ) الدي�دان الثعباني�ة ( وأهمها 
نيماتودا تعق�د الجذور، والتي تس�بب انتفاخات لجذور 
النباتات تسمى بالعقد النيماتودية، وأشارت إىل أن نسبة 
انتش�ار امل�رض تصل من 10-5 % وخاصة عىل أش�جار 
الحمضي�ات والذي أدى إىل إزالة أغلب األش�جار وخاصة 

الكبرية بالعمر.
ويضم املخترب العديد من األقسام كمخترب أمراض النبات 
والذي يش�مل أمراض الفطري�ات والبكترييا والحرشات 
ومخت�رب النيمات�ودا ومخترب فح�ص الب�ذور والتقاوي، 
ويقوم مخت�رب النيمات�ودا بفحص اإلرس�اليات النباتية 
سواء أشتال نباتات الزينة الخارجية والداخلية أو أشتال 
الخروات أو أش�تال الفاكهة والغابات ، وفحص الرتبة 
الطبيعية والصناعية س�واء كانت محليه أو وارده للدولة 
وذل�ك للتأكد من خلوها م�ن النيماتودا املمرضة وضمان 
منع دخ�ول أجناس جديدة غري متواج�دة بالدولة تؤدي 
إىل مش�اكل اقتصاديه وخس�ائر مادي�ة، وضمان دخول 
إرساليات خاليه من النيماتودا املمرضة للدولة باإلضافة 
إىل عم�ل رص�د لوج�ود النيمات�ودا املمرض�ة يف األرايض 
الزراعية بمناطق الدولة املختلفة حس�ب العينات الواردة 

من تلك املناطق.
ويعم�ل مخترب أم�راض النبات عىل تش�خيص األمراض 
الفطرية واألمراض البكتريية واإلصابات الحرشية ألجزاء 
النبات ، من خالل فحص اإلرس�اليات الواردة للدولة ضد 
األمراض الفطري�ة والبكتريية والحرشية والتي ش�كلت 
يف اآلون�ة األخرية العديد من املش�اكل الزراعي�ة وأدت إىل 
إزالة العديد من األشجار وخري مثال لذلك مرض التدهور 
الرسي�ع يف املانجو والذي انترش يف بع�ض مناطق الدولة 
نظ�را لدخول الفطر املس�بب للمرض عن طريق أش�تال 

مانجو من الدول املجاورة.  
كم�ا أف�اد تقري�ر وزارة البيئ�ة واملي�اه أن الرسطان�ات 
النباتي�ة تظه�ر عىل بع�ض النبات�ات واألش�جار أوراما 
مختلف�ة الحجم ع�ىل األوراق أو الس�يقان أو الجذور أو 
الثم�ار أو البذور وتس�مى )التدرنات ( وه�ي عبارة عن 
نموات غري طبيعية يف أنسجة النبات تتكون عىل أي جزء 
منه وسببها حدوث تهيج ناتج عن طفيل حرشي أو حلم 
أو بكتريي�ا أو فط�ر أو نيماتودا وينتج ع�ن ذلك زيادة يف 
ع�دد الخاليا وزيادة يف حجم الخاليا وميكانيكية حدوثها 
تش�به تماما ما يس�مى باألورام الرسطانية يف االنس�ان 
والورم يوفر مناخ مناسب لنمو الطفيل حيث يحميه من 
الح�رارة والرياح ويمده بالغ�ذاء الكايف ليصبح قادرا عىل 

التكاثر بكفاءة.
ول�ألورام ط�رز مختلفة فقد يك�ون ورم غري منتظم من 

الخالي�ا وقد يكون ورم مختل�ط بتكوين نموات خريه 
تس�مى ترياتوما ، ومن أخطر هذه األورام ما يتسبب عن 
بكتريي�ا Agrobacterium tumefaciens   وال�ذي يعترب 
خطريا لإلنسان أيضا وتحدث أوراما رسطانية عىل الجلد 
وخاص�ة يف حالة وجود جروح ويج�ب توخي الحذر عند 

دراستها.
ومخت�رب ال�وزارة عم�ل عىل تش�خيص عدد م�ن األورام 
منه�ا إصابة أش�جار الس�در بالحل�م وتكوي�ن تورمات 
عىل الس�يقان الرئيس�يه واألفرع ، وتورمات عىل أشجار 
الشيكو بمنطقة حزام الغابات والعجبان نتيجة اإلصابة 
الحرشية، وتورمات عىل األفرع الحديثة ألشجار الليمون 
بمنطق�ة العوير نتيجة اإلصابة بح�رشة الدبور، وأخرى 
ناتج�ه ع�ن اإلصاب�ة البكتريي�ة يف أش�جار الحمضيات 
بمنطق�ة الس�املية ،وباعتب�ار أن التورم�ات ناتجه عن 
اصابة النيماتودا فميكانيكي�ة تكوين العقد النيماتوديه 
عىل أغلب النباتات واألش�جار تعت�رب تورمات رسطانية  
وهي منترشة بنس�بة 80-50 % يف أغل�ب أرايض الدولة، 
باإلضافة إىل التورمات الناتجة عىل الثمار نتيجة اإلصابة 
بالفريوس�ات النباتية وتعترب أوراما رسطانيه )منترشة 
بنسبة بسيطة عىل ثمار الخيار والكوسا والقرع( وتزداد 
يف املحصول املتأخر القطف، وعىل اعتبار أن عدم التوافق 
ب�ني األصل والطعم وخاصة يف أش�جار الحمضيات ينتج 
عن�ه تورمات تعمل عىل انس�داد األوعي�ة الناقلة وتؤدي 
ملوت األش�جار وخاصة الكبرية العم�ر فيمكن اعتبارها 
تورمات رسطانيه وهي منترشة بنس�بة عالية يف مزارع 

الحمضيات بالدولة.
وحول طرق مقاومة مس�ببات األورام ذكرت األمريي أن 
يتم  عن طريق عدم تطعيم النباتات من مصادر مصابه ، 
والتخلص من األورام بإزالتها من عىل األشجار بآلة حادة 
ثم ده�ان الج�رح بعجينة مطه�ره، إىل جان�ب املقاومة 
باملبي�دات الكيماوي�ة أو الطبيعي�ة للمس�ببات املرضية 

وخاصة النيماتودا والحرشات والحلم.
الجدي�ر بالذكر أنه بلغ عدد إرس�اليات البذور الواردة إىل 
الدولة خالل 2010 بلغ 570 إرس�الية ، وتم إجراء 2977 
فحص ل905 عينة ، رفضت منها 21 عينة، وشملت هذه 
الب�ذور 415 خراوات ، و407 أزهار وزينة ، 83 أعالف 

وحبوب .

البيئة واملياه تنفذ خطة شاملة لتحديد مسببات األمراض النباتية ومقاومتها

وكيل وزارة البيئة واملياه: دعم املخزون السمكي في مياه الدولة بأسماك الشعري قريبًا
أعلن�ت وزارة البيئ�ة واملي�اه ع�ن نج�اح 
املرحلة األوىل من عملية اس�تزراع أسماك 
الش�عري وال�ذي ينت�ج ألول م�رة بمركز 
أبحاث البيئ�ة البحرية ب�أم القيوين، بما 
يحقق أه�داف ال�وزارة االس�رتاتيجية يف 
تعزي�ز األم�ن الغذائ�ي م�ن خ�الل دعم 

املخزون السمكي يف مياه الدولة.
وأشارت سعادة الدكتورة مريم الشنايص 
وكي�ل وزارة البيئة واملياه، أن هذا االنجاز 
يض�اف إىل سلس�لة اإلنج�ازات والجهود 
التي يقوم بها مركز أبحاث البيئة البحرية 
بالوزارة يف إطار تعزيز املخزون الس�مكي 
من خ�الل طرح اإلصبعيات الس�مكية يف 

مختلف املناطق بالدولة.
وأضافت سعادتها أن املركز اختار أسماك 
الش�عري باعتب�اره أح�د األن�واع الهامة 
اقتصادي�ا واملرغوب�ة ل�دى املس�تهلكني 
ولتناق�ص كميت�ه ج�راء الصي�د الجائر، 
ويمثل إحدى مكونات املخازين السمكية 
يف مياه الدولة بشكل خاص ومياه الخليج 
العربي بشكل عام ومن األطباق الرئيسية 
عىل املائدة اإلماراتية لذلك يعترب ذو أهمية 
اقتصادية وغذائية، وستعمل الوزارة عىل 
ط�رح كميات منه يف املي�اه االقليمية بعد 

إنتهاء عمليات اإلنتاج.

وذكرت س�عادتها أن فريق العمل باملركز 
عمل وخ�الل الف�رتة املاضية ع�ىل إجراء 
الدراس�ات الالزمة لعملية اإلنتاج واتخاذ 
اإلج�راءات الالزم�ة لعملي�ات الحص�ول 
عىل مص�ادر لألمهات من االس�ماك وفق 
الخط�وات املتبع�ة عاملي�ا وت�م تطوي�ع 
التقني�ات ايض�ا بم�ا يتالئ�م م�ع البيئة 
الطبيعي�ة بالدول�ة، إىل جان�ب التع�اون 
م�ع الصيادي�ن يف عملي�ات الحصول عىل 

األمهات.
وتش�تمل املرحلة األوىل لعملية اس�تزراع 
أس�ماك الش�عري ع�ىل جل�ب األمه�ات 

باملرك�ز،  وأقلمته�ا يف أح�واض خاص�ة 
وتغذيتها بغذاء ع�ايل الجودة، كما ونجح 
املرك�ز يف عملي�ة إنت�اج البي�ض الخاص 
بطريق�ة  وتفقيس�ه  الش�عري  بس�مك 
طبيعي�ة وبدون اس�تخدام أي هرمونات، 
وس�يتم الب�دء يف املرحل�ة الثاني�ة والتي 
تشمل رعاية الريقات وتغذيتها وصوالً إىل 

اإلنتاج.
كم�ا وأف�ادت الدكت�ورة مري�م أن تقنية 
االس�تزراع املائ�ي تعترب إح�دى الخيارات 
األساس�ية لتوفري الغذاء يف املستقبل، كما 
وأول�ت الدولة أهمية قص�وى للمحافظة 

عىل األن�واع  الس�مكية، وذل�ك من خالل 
وإج�راء  والترشيع�ات  القوان�ني  س�ن 
الدراس�ات ملصايد تلك األسماك واألبحاث 
املتعلقة ببيولوجيتها ومواس�م تكاثرها، 

واستزراعها.
يذك�ر أن مرك�ز أبح�اث البيئ�ة البحرية 
يطب�ق الخط�وات املتبعة عاملي�ا يف مجال 
استزراع االس�ماك، حيث يتم جمعها من 
البحر ووضعها يف أحواض رعاية األمهات 
الخارجية الكبرية ذات الس�عة 2000 مرت 
مكع�ب، وذلك به�دف جعله�ا تتأقلم مع 

ظروف بيئة االستزراع والحرص.
وم�ن ثم يت�م نقله�ا إىل أح�واض خاصة 
لرعايتها قبل وأثناء موس�م اإلنتاج، حيث 
يت�م الرتكيز ع�ىل تغذية األمه�ات بأنواع 
مختلف�ة من األغذي�ة البحرية لتحس�ني 
جودة ونوعي�ة البيوض املنتجة. إىل جانب 
ذلك فان مركز أبحاث البيئة البحرية يركز 
عىل ج�ودة املي�اه بأح�واض الرعاية من 
خالل نظام الرتش�يح وتنظيف األحواض 

ومراقبة األمهات من الناحية الصحية.
الجدير بالذكر أن املركز يعمل عىل استزراع 
والس�بيطي  الهام�ور  أس�ماك  وإنت�اج 
والص�ايف العربي والش�عم والين�م وحالياً 

نجاح إنتاج الشعري.
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ف�ازت الهيئة العام�ة لحماية الث�روة البحري�ة والبيئة 
والحياة الفطرية باملرتب�ة األوىل لجائزة اإلنجاز العربي،  
التي نظمتها رشكة أي أي جلوبل بزنس إنفورميش�ن )  
iiGlobal Business Information ( ألفضل مرشوع فئة 
التنمية الصناعية من بني ثمانية عرش مرشوعاً منافساً 
عىل نفس الفئة وحوايل 1400 مرشوع تنافس�وا عىل 47 
فئة مختلفة،  والتي تم إعالنها خالل مؤتمر اإلستثمارات 
العربية ال�ذي عقد بالعاصمة اإلماراتي�ة أبوظبي يومي 
23 و 24 مايو 2011،  عن مرشوع مراقبة جودة الهواء 
املب�ارش من مصادرها الثابتة ) املصانع ومحطات توليد 
الطاق�ة ( ال�ذي تقدم�ت به الهيئ�ة إىل اللجن�ة املنظمة 
للجائ�زة،  إذ يتم من خالل التحكيم تس�ليط الضوء عىل 
اإلنج�ازات واإلبت�كارات ومكافأة أفضل املش�اريع التي 
أظه�رت األداء املتمي�ز وقدمت مس�اهمات نموذجية يف 

التنمية بتنوع مجاالتها يف املنطقة العربية.

وقد رفع س�مو الش�يخ عبدالله بن حم�د آل خليفة املمثل 
الش�خيص لجاللة امللك رئيس الهيئ�ة هذا اإلنجاز إىل جاللة 
ملك البالد مؤكداً أن الدعم الس�امي من لدن جاللته كان له 

أطيب األثر يف تحقيق هذا اإلنجاز البيئي.
الجدير بالذكر أن س�مو الش�يخ عبدالله ب�ن حمد آل خليفة 
املمثل الشخيص لجاللة امللك،  رئيس الهيئة قد دشن بحضور 
وكي�ل األمني الع�ام لألمم املتحدة،  املدي�ر التنفيذي لربنامج 
األمم املتحدة أخيم شتاينر يف يناير من العام الجاري،  مرشوع 
مراقبة جودة الهواء املبارش من املصادر الثابتة يف حفل أقيم 
بهذه املناس�بة،  وتتمثل فكرة املرشوع يف وضع مجس�ات يف 
أنابيب املصانع التي تنف�ث الغازات،  ليتم مراقبتها مبارشة 
عن طريق الحاس�ب اآليل يف مقر الهيئة،  ليتم معرفة نس�ب 
الغازات الصادرة عن كل مصنع ومنش�أة عىل حده وستوفر 
تلك املجسات معلومات دورية عن إنبعاثات كل دقيقة ملركز 

الرصد واملتابعة الخاص يف الهيئة.

مملكة البحرين
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عن مشروع مراقبة جودة الهواء

الهيئة العامة لحماية البيئة تفوز باملرتبة األولى وتنال جائزة اإلنجاز العربي

البحرين تتخذ إجراءات وقائية ضد 
إشعاعات نووية محتملة من اليابان

ش�اركت الهيئة العام�ة لحماية الث�روة البحرية والبيئة والحي�اة الفطرية يف 
مؤتم�ر األطراف الخامس إلتفاقية اس�تكهولم للملوثات العضوية الثابتة،  يف 
مدين�ة جنيف يف الفرتة 29-25 إبريل 2011،  برئاس�ة الدكت�ور عادل خليفة 
الزيان�ي مدير عام اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية،  ومش�اركة 
الس�يد عبدالكريم حسن راشد من إدارة الرقابة البيئية،  حيث إجتمع ممثلون 
ع�ن 127 دولة،  باإلضافة إىل منظمات املجتمع الدويل ذات العالقة،  وجاء هذا 
املؤتمر يف إحتفالية عرشية لإلتفاقية تحت شعار » تحديات املواد الكيميائية، 
حلول مس�تدامة« يف سياق تعزيز اإلجراءات العاملية عىل نطاق واسع للقضاء 

عىل امللوثات العضوية الثابتة عىل الطريق الصحيح.
وخالل املؤتمر تمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم البلدان النامية ومنها 
» آلية اإلمتثال لتنفيذ بنود اإلتفاقية،  حيث خلص املؤتمر إىل تكليف فريق عمل 
لوضع س�يناريوهات لتتم مناقشتها يف مؤتمر األطراف السادس،  حيث أبدت 
البل�دان رضورة توفري الدعم امل�ايل والفني الالزمني لتس�هيل عملية اإلمتثال،  

التي من خاللها يمكن للدول عمل أو تحديث خطط التنفيذ الوطنية.
كما تمت املوافقة عىل إضافة املبيد اإلندوسولفان يف امللحق ) أ ( لإلتفاقية،  بعد 
أن كان موضع خالف للدول التي تس�تخدمه،  حيث إن هذا املرفق يتيح للدول 

املستخدمة فرتة إعفاء زمنية حتى يتم القضاء عليه من السوق العاملية.

البحرين تشارك في مؤتمر امللوثات 
العضوية بجنيف

• الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة

أفص�ح مدير عام الهيئ�ة العامة لحماية 
الث�روة البحرية والبيئة والحياة الفطرية 
الدكتور عادل الزياني عن إتخاذ البحرين 
خالل الفرتة األخرية إجراءات وقائية ضد 
إش�عاعات نووي�ة يحتم�ل وروده�ا من 
الياب�ان ع�ىل هامش حادثة فوكوش�يما 
النووية الناتجة عن الزلزال واملد البحري 
) تس�ونامي ( ال�ذي تبع�ه يف 11 مارس 

. 2011
وذكر أن الهيئة قامت بالتنس�يق مؤخراً 
م�ع وزارة الخارجي�ة البحرينية لتحذير 
رعاياه�ا يف الياب�ان م�ن اإلق�رتاب م�ن 
الحادث�ة  فيه�ا  وقع�ت  الت�ي  املنطق�ة 
النووي�ة،  والح�رص عىل ع�دم التعرض 
ألي إش�عاعات م�ن قري�ب أو بعي�د،  اىل 
جانب تحذير املواطن�ني ممن يرغبون يف 

املغادرة إىل اليابان ألي أسباب كانت.
جاء ذلك عىل هامش اإلجتماع التنسيقي 
الط�ارئ ل�دول مجل�س التع�اون ي�وم 
الثالثاء )12 إبريل 2011(،  بشأن حادثة 
فوكوش�يما النووي�ة يف الياب�ان،  ال�ذي 
شارك فيه عدد من املسئولني يف الوزارات 
واملؤسسات البيئية بدول مجلس التعاون،  
بحضور مدير عام الهيئة العامة لحماية 
البيئة البحريني�ة الدكتور عادل الزياني،  
ومستشار األمانة العامة ملجلس التعاون 
عادل البس�تكي،  ومدير مركز املساعدة 
القبط�ان  البحري�ة  املتبادل�ة للط�وارئ 

عبداملنعم جناحي.
 وم�ن جهت�ه أف�اد املستش�ار باألمان�ة 
العام�ة ملجلس التعاون عادل البس�تكي 
بأنه » اإلجتماع السابع والعرشين للجنة 
التنس�يق البيئ�ي ال�ذي عق�د يف ابوظبي 
يف 5 إبري�ل 2011 أوىص بأهمي�ة عق�د 
إجتم�اع طارئ ملس�ئويل املواد املش�عه يف 
دول مجل�س التعاون لدراس�ة التأثريات 
للوضع اإلش�عاعي والنووي  والتداعيات 
الناتج عن الترسب يف محطة فوكوشيما 
الياباني�ة،  وذل�ك بناًء عىل ورق�ة العمل 
التي تقدمت بها البحرين ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة«.
وذك�ر البس�تكي أن » دول املجلس بذلت 
جهوداً كبرية بعد حادث املفاعل النووي يف 
ترشنوبل بالعام 1986 التي خلقت موجة 
من الرعب النووي الشامل، ومازالت آثاره 
عالق�ة يف األذهان حت�ى اآلن،  وتوصلت 
دول املجلس إىل حدود املستوى اإلشعاعي 
املقب�ول يف املواد الغذائية. كم�ا أقر قادة 
دول املجل�س النظام املوح�د للوقاية من 
املواد املشعة،  وذلك يف الدور 18 بالكويت 
يف العام 1997،  وإعتمدوا بعد ذلك 5 أدلة 
إسرتشادية يف مجال الوقاية من اإلشعاع،  
ثم أقروا يف دورة املجل�س األخرية بالعام 
2010 إعتم�اد الخط�ة اإلقليمية بش�أن 
اإلستجابة والتصدي للطوارئ اإلشعاعية 

النووية ».
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قرار لحظر صيد األسماك خالل 
فترة إنتاج البيض

كش�ف مدير إدارة الثروة الس�مكية يف الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة 
والحي�اة الفطرية جاس�م القص�ري أن الهيئة تدرس إص�دار قرار قريب�اً ملنع صيد 
األس�ماك يف فرتة إنتاج البيض،  من أجل الحفاظ عىل مس�تقبل الثروة الس�مكية يف 

البحرين.
وذكر أن الجهود الرس�مية املبذولة حالياً إلنعاش القطاع السمكي ترتكز يف محاولة 
املحافظ�ة عىل قرارات منع الصيد الذي يهدد مواس�م الصيد ومنها رضورة اإللتزام 
بف�رتة حظر صي�د الروبيان،  مش�رياً إىل أن القرارات التي أصدرت مؤخراً س�اعدت 
ع�ىل إيقاف الصيد بالش�باك املمنوعة، فضالً عن تنظي�ف املناطق التي تأثرت جراء 

عمليات الدفان والتي ترتسب فيها الرمال.
وتحدث القصري عن إنش�اء التجمعات البحرية وهي الشعب اإلصطناعية والتي تم 
تحديد مواقع لها إلس�تزراعها،  وّبني أن الهيئة تعمل حالياً عىل تحديد الرشكة التي 

ستقوم بإنشاء أول شعب إصطناعية خالل هذا العام ) 2011 (.
وأض�اف أن الهيئ�ة تويل إهتماماً بالغاً لتطوير اإلس�تزراع الس�مكي من خالل دعم 
الرشكات واملس�تثمرين إلنتاج الش�عاب  املرجانية وإنزالها يف املناطق املحدده التي 

ستستزرع فيها الشعب اإلصطناعية وذلك يف املستقبل القريب.
وأفاد بأن مستقبل الثروة السمكية يف البحرين متأثر سلبياً من عوامل كثرية ومنها 
زيادة الصيد الجائر وإرتف�اع عدد الصيادين وزيادة عمليات الصيد يف فرتة الحظر،  

باإلضافة إىل تقلص مساحة الصيد املتاحة للصيادين.

نفى مدير عام إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة 
والحياة الفطرية جاس�م القصري،  وجود أي نوايا إللغاء مرشوع تنظيف الفش�وت 
الطبيعية واس�تزراع اآلليات الصناعية فيها بهدف إع�ادة إحيائها وتعزيز املخزون 

السمكي محلياً
وأكد القصري أن الهيئة قطعت شوطاً كبرياً فيما يتعلق باإلجراءات الفنية واإلدارية 
الس�ابقة لعملية التنفيذ،  إال أنها تواجه خطورة ترر مواقع الفش�وت مع تنفيذ 
م�رشوع التنظيف تحدي�داً،  ولذلك تأخرت يف التنفيذ للحصول عىل نتائج دراس�ات 
أكث�ر تحقق أق�ل رضر ممكن.وأوضح أن » املرشوع جاء بس�بب ترر الفش�وت 
الطبيعية وإختفاء كميات كبرية من األس�ماك منها،  حيث غطت أطنان كبرية من 
الرمال الش�عاب املرجانية والحش�ائش ولم تدع مجاالً لتوافر البيئة الالزمة لتكاثر 

األسماك باملنطقة املحيطة«.
يش�ار إىل أن رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ،  
س�مو الش�يخ عبدالله بن حمد آل خليفة،  أعلن خالل شهر يونيو 2010 عن إطالق 
م�رشوع الحملة الوطنية« الناس والبحر من التوجي�ه إىل العمل«،  وهي عبارة عن 
خطة لحماية البيئة البحرية من خالل استزراع الفشوت القديمة بالبحرين وإعادة 

تأهيلها من خالل عمليات التنظيف،  وتوفري أخرى صناعية بمناطق مختلفة.
وذكر املدير العام أن » املناطق التي تتعامل معها الهيئة ضمن املرشوع تعد حساسة 
للغاي�ة،  وه�ي مواقع صيد وحضان�ة،  وبالتايل ال بد أن تؤخذ الدراس�ات ونتائجها 

بأقل نسبة خطر أو رضر«.
وأفاد القصري بأن » هذا املرشوع بدأ إنطالقاً من العام 2010 ويستمر حتى 2015،  
ويتضمن ثالث مراحل رئيس�ية،  مش�رياً إىل أن املرحلة األوىل كان مقرراً لها أن تبدأ 
يف الرب�ع األخري م�ن 2010 يتم من خالله�ا تنظيف مناطق الصيد والس�واحل من 
املخلف�ات الطيني�ة الناتجة عن عملي�ات الحفر والردم،  إضاف�ة إىل إزالة مخلفات 
أدوات الصيد من الش�باك والقراقري وإس�تزراع بعض الفشوت«.وأما بشأن املرحلة 
الثاني�ة،  فق�د بني مدير ع�ام الثروة البحرية أنه�ا » تبدأ يف الرب�ع الثاني من العام 
2011،  ويت�م م�ن خاللها إنزال الش�عب اإلصطناعية يف مناطق مح�ددة«،  منوهاً 
إىل أن املرحل�ة الثالث�ة س�تكون مفتوحة،  » تبدأ يف النصف األخ�ري من عام 2012 ،  

وتتضمن إنزال مجموعة من األسماك بهدف إثراء املخزون السمكي«.

ستبدأ بفشت العظم عبر شفط الرمال وتنظيفه 
واستزراع األلياف الصناعية إلحيائه مجددًا

تزامنًا مع يوم البيئة املحلي والعاملي الهيئة العامة تقيم الندوة الوطنية » الرياضة والبيئة«
إحتضن�ت قاع�ة الخلي�ج للمؤتم�رات 
بفندق الخليج الندوة الوطنية السنوية 
) الرياض�ة والبيئ�ة ( برعاي�ة س�مو 
الش�يخ عبدالل�ه ب�ن حم�د آل خليف�ة 
املمث�ل الش�خيص لجالل�ة امللك حفظه 
الله تزامناً باإلحتفال بيوم البيئة املحيل 
والعامل�ي وبحض�ور الش�يخ خال�د بن 
عبدالل�ه آل خليف�ة الرئي�س التنفيذي 
للجنة األوملبي�ة البحرينية،  وقد أقيمت 
العام�ة  الهيئ�ة  قب�ل  م�ن  الفعالي�ة 
لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة 
الفطرية وبالتعاون مع اللجنة األوملبية 

البحرينية.
وتط�رق الدكت�ور عادل الزيان�ي املدير 
العام لحماية البيئ�ة والحياة الفطرية 
يف كلمت�ه اإلفتتاحي�ة إىل أهمي�ة البيئة 
التي تعُد معياراً ثالثاً من ضمن معايري 
الفلس�فة األوملبي�ة العاملي�ة يف إختيار 
املدن الت�ي تقام عليها األلعاب األوملبية 
جه�وداً  بذل�ت  الص�ني  أن  إىل  مش�رياً 
وصفه�ا بالجبارة عىل مس�توى تهيئة 
بيئة صحية مواتية أهلها إىل إستضافة 
واحدة م�ن األلعاب األوملبي�ة الناجحة 
وأن البيئ�ة الصحي�ة تعن�ي الس�عادة 

لإلنسان.
ووصف الزيان�ي الرياضيني بأنهم قوة 

املجتم�ع وأنهم قادرون عىل إس�تثمار 
ه�ذه الصفة يف الرتوي�ج ملفاهيم بيئية 
سليمة للمجتمع،  وأن مرشوع حماية 
البيئ�ة ال يناط إىل جهة بعينها بقدر ما 
هو رشاكة جماعية بني فئات املجتمع،  
وسالمة البيئة أساس للتنمية املجتمعية 
مش�يداً يف الوقت نفسه بنجاح مرشوع 
مدينة الشباب 2030 يف نسخته الثانية 
الذي افتتح برعاية س�مو الشيخ نارص 
ب�ن حم�د آل خليف�ة رئي�س املجل�س 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األوملبية البحرينية.
وم�ن جانب�ه رح�ب الش�يخ خال�د بن 
عبدالل�ه آل خليف�ة الرئي�س التنفيذي  
للجنة األوملبية البحرينية بالرشاكة بني 
اللجنة األوملبية والهيئة العامة لحماية 
الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية 
من زاوي�ة توطيد مفه�وم العالقة بني 
البيئة والرياضة مؤكداً عىل أن الرياضة 

دائماً ما تكون مرتبطة بالطبيعة.
وكان�ت الن�دوة ق�د ش�هدت جلس�تني 
يف  تح�دث  مناقش�ات  ع�دة  أعقبته�ا 
عبدالرحم�ن  الدكت�ور  األول  الجلس�ة 
مصيقر مدير وحدة الدراسات الغذائية 
والصحية بجامعة البحرين يف محارضة 
تحت عنوان ) أس�س تغذية الريايض ( 

لفت النظر فيها إىل الدور الرئييس الذي 
يلعبه الغذاء يف تحقيق اإلنجاز الريايض 
املنش�ود مؤك�داً ع�ىل أن ه�ذا الجانب 
م�ع ش�ديد األس�ف ل�م يل�ق اإلهتمام 
املرجو عىل مستوى األندية واملنتخبات 
الوطني�ة وه�ذا قد يكون عامالً س�لبياً 
يف تحس�ني اللياق�ة واألداء الري�ايض .. 
واألستاذة أمية عطياني يف محارضتها 

بعنوان ) الرياضة الخراء(.
ورب�ط الدكتور املهن�دس نارص وهيب 
الن�ارص أس�تاذ بجامع�ة البحرين بني 
املنش�آت الرياضية وعالقتها الصديقة 

بالبيئ�ة، يف الوق�ت ال�ذي ط�رح في�ه 
الدكتور زكريا خنجي من الهيئة العامة 
يف محارضت�ه ع�دة تس�اؤالت متعلقة 
عن تأثر الريايض بالبيئة. ويف الجلس�ة 
الثاني�ة تحدث األس�تاذ خال�د عبدالله 
إختص�ايص مناه�ج تربي�ة رياضي�ة 
ب�وزارة الرتبي�ة والتعليم ع�ن الثقافة 
البيئي�ة والرياضية مبيناً عنارص البيئة 
املدرس�ية اآلمنة واإلتجاه�ات الجديدة 
لخدمة البيئة املدرسية وخلق وعي عند 
املشجعني الرياضيني برورة املحافظة 

عىل نظافة املالعب والصاالت.
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اململكة العربية السعودية

أع�دت الرئاس�ة العامة لألرص�اد وحماي�ة البيئة 
خطة متكاملة إلدارة املناطق الس�احلية للمملكة ، 
تهدف إىل اس�تخدام تلك املناطق عىل نحو متكامل 
بحي�ث يكف�ل اس�تدامة مواردها ويحق�ق أقىص 
تنمي�ة اقتصادية مع أدنى قدر من اإلرضار بالبيئة 
ع�ن طري�ق  التخطيط الس�ليم وكذل�ك التحكم يف 

النشاطات التنموية لها .
وأوضحت الرئاس�ة أن الخط�ة تتضمن وضع آلية 
للتنس�يق بني الجه�ات املعني�ة لتطبيق م�ا لديها 
من أنظمة تحكم النش�اطات يف املناطق الساحلية 
والبحرية كما تعزز مشاركة هذه الجهات يف وضع 
وتنفي�ذ خط�ط تش�غيلية إلدارته�ا ، و املحافظ�ة 
عىل طبيعته�ا بصورتها األصلي�ة وحماية بيئاتها 
م�ن ناحية حماية هذه املناط�ق وتنميتها وتوجيه 
اس�تخداماتها التنموي�ة عىل نح�و متكامل يكفل 
اس�تدامة موارده�ا وتحقيقها للمطال�ب الحالية 
يف  والتحك�م  التخطي�ط  بواس�طة  واملس�تقبلية 
النشاطات التنموية ودون اإلخالل بالتوازن البيئي 
فيها ، رفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع الشعور 
باملس�ئولية به�دف املحافظة عىل البيئ�ة البحرية 
والساحلية وتشجيع الجهود غري الحكومية يف هذا 

املجال. 

وأش�ارت الرئاسة إىل ان تصنيف املناطق الساحلية 
لإلغ�راض التنموي�ة املختلف�ة وتحدي�د املناط�ق 
الحساس�ة بيئيا مبني عىل معايري ومقاييس بيئية 
ملختلف نشاطات واستخدامات  الساحلية والبحرية 

مثل خطط التشغيل املوضوعة من الجهات املعنية  
الت�ي لها صالحي�ات و س�لطات تنفيذية عىل هذه 
املناط�ق ، والجهات التي تتأثر أو تؤثر نش�اطاتها 
فيها ،  االس�تخدام األمثل ملوارد املناطق الساحلية 

عىل املدى الطويل دون إلحاق الرر بالبيئة.
وقالت إن فرق عمل ميدانية تم تش�كيلها لدراس�ة 
العن�ارص البيئي�ة بمختل�ف أش�كالها البيولوجية 
و املورفولوجي�ة والطبوغرافي�ة واالجتماعية مع 
الرتكي�ز ع�ىل املناط�ق ذات الحساس�ية العالي�ة 
وتس�جيل كل الصفات واملمي�زات الفيزيائية لخط 
الس�احل واملواطن البيئية واملعلوم�ات عن مصدر 
ه�ذه الخ�واص وكذل�ك النم�ط املتوق�ع  ملؤرشات 
التأث�ري عىل كل من األس�ماك واملح�ار )الحيوانات 
الصدفي�ة( ، الطي�ور ، الزواح�ف والحيوان�ات أو 
النبات�ات الس�احلية ، الثدييات الربي�ة والبحرية، 
املواطن البيئية البيولوجية مثل الشعاب املرجانية،  
وأش�جار املنجروف ، مأخذ محط�ات تحلية املياه، 
مناط�ق املزارع الس�مكية وتربية األحي�اء املائية، 
املوان�ي وامل�رايس األرصف�ة والخلج�ان ومناط�ق 
املناط�ق   ، املحمي�ة  الحظائ�ر  ، مناط�ق  اإلن�زال 
املحظ�ورة ، مرافق ومراكز ح�رس الحدود كنقاط 

إمداد ومراقبة.

األرصاد وحماية البيئة تعد مشروع تقييم خط قاعدة املوارد الساحلية بمناطق البحر األحمر

اس�تضافت الرئاس�ة العام�ة لألرص�اد 
االربع�اء  ي�وم  البيئ�ة  وحماي�ة 
الس�ادس  االجتم�اع  10/9/1432ه�� 
 ، الخط�رة  للنفاي�ات  الوطني�ة  للجن�ة 
ح�ره 13 ف�رداً م�ن ممثيل ال�وزارات 
والهيئات واملصال�ح الحكومية املعنية ، 
ناق�ش مؤتمر األط�راف يف اتفاقية بازل 
بش�أن التحكم يف نقل النفايات الخطرة 

والتخلص منها عرب الحدود .
إدارة  م�ن جانب�ه أوض�ح مدي�ر ع�ام 
النفاي�ات الخط�رة بالرئاس�ة  املهندس 
س�ليمان الزبن أن االجتماع ناقش إدارة 
النفاي�ات الكهربائي�ة واإللكرتونية من 
حي�ث وض�ع وثائ�ق توجيهي�ة بش�أن 
منهجية قوائم جرد النفايات الكهربائية 
واإللكرتوني�ة وإعادة تدويره�ا وإعادة 
استخدامها وإصالحها وإعادة تجهيزها 
والتخل�ص منها بطريقة س�ليمة بيئيا، 
باإلضافة إىل عقد حلق�ات عمل تدريبية 
بش�أن اإلدارة الس�ليمة بيئي�ا للنفايات 
الكهربائي�ة واإللكرتوني�ة ، إعداد قوائم 
للنفاي�ات  تجريبي�ة  تفصيلي�ة  ج�رد 
الكهربائية واإللكرتونية يف جدة، تيس�ري 
الرشاكات بش�أن اإلدارة الس�ليمة بيئيا 

للنفايات اإللكرتونية يف اململكة )مرشوع 
منظم�ة غ�ري حكومي�ة( والذي تش�مل 
املرحل�ة األوىل في�ه وض�ع خط�ة تنفيذ 
وطنية بش�أن إدارة النفايات الكهربائية 
واإللكرتونية ، النظر يف اس�تحداث مركز 
تمي�ز لنظ�م املعلوم�ات بش�أن اإلدارة 
الكهربائي�ة  للنفاي�ات  بيئي�ا  الس�ليمة 

واإللكرتونية 
وأض�اف أن االجتم�اع تن�اول أيضا منع 
توليد النفاي�ات والتقليل منه�ا إىل الحد 
األدن�ى واس�تعادة امل�واد منه�ا وقد تم 
استعراض بعض املسائل املتصلة بتنفيذ 
اتفاقي�ة بازل كاملس�ائل اإلس�رتاتيجية 
التي تتناول اإلطار االس�رتاتيجي الجديد 
من برامج ومشاريع مقرتحة من الدول 
الت�ي ترغ�ب يف املش�اركة يف تنفي�ذ تلك 
املش�اريع ،املراكز اإلقليمية والتنسيقية 
التفاقي�ة بازل ، املبادرة القطرية بقيادة 
إندونيس�يا وس�ويرسا لتحس�ني فعالية 
االتفاقية باإلضافة إىل مناقش�ة املسائل 
العلمي�ة والتقني�ة الت�ي تش�مل املبادئ 
التوجيهي�ة التقني�ة ، تعدي�ل مرفق�ات 
اتفاقية بازل ، تصنيف النفايات ووصف 

خصائصها الخطرة .

13جهة حكومية تناقش إدارة النفايات الكهربائية 
وااللكترونية باململكة

بهدف التحكم في نقلها والتخلص منها
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مشروع دولي لخفض 
االنبعاث في القطاع الصناعي 

والحد من امللوثات العضوية

امللتقى البيئي الخليجي 
يستعرض تجارب دول مجلس 
التعاون في التنمية املستدامة

كش�ف األمني العام للهيئ�ة اإلقليمية 
للمحافظ�ة عىل بيئ�ة البح�ر األحمر 
وخليج عدن  الدكت�ور زياد بن حمزة 
أبو غ�راره ع�ن انتهاء املرحل�ة األوىل 
والثانية من م�رشوع خفض امللوثات 
البح�ر  دول  يف  الثابت�ة  العضوي�ة 
األحمر وخليج ع�دن، وذلك  بالتعاون 
م�ع “منظمة األم�م املتح�دة للتنمية 
الصناعي�ة” UNIDO، وف�ق الخط�ة 
علي�ه،  املتف�ق  الزمن�ي  والربنام�ج 
ويجري حالياً تنفي�ذ املرحلة النهائية 
من املرشوع يف كل من اململكة العربية 
العربية  الس�عودية وجمهورية مرص 
وجمهورية السودان واململكة األردنية 

الهاشمية. 
وأشار أبو غراره إىل أن املرشوع يهدف 
إىل الح�د من انبعاثات امل�واد العضوية 
الثابتة )U-POPs( يف املدن الس�احلية 
إلقلي�م البح�ر األحم�ر وخلي�ج ع�دن 
عن طريق إس�تخدام أفض�ل التقنيات 
املتاح�ة وأفض�ل املمارس�ات البيئي�ة 
املمكن�ة BAT/BEP لخفض االنبعاث 

يف القطاع الصناعي. 
تنفي�ذ  يف  ب�دأت  الهيئ�ة  أن  وأوض�ح 
املرشوع  بإجراء حرص ش�امل ملصادر 
ه�ذه امللوث�ات يف االقلي�م ع�ن طريق 
تنفي�ذ مس�وحات ميدانية بالتنس�يق 
وبالتعاون مع خ�رباء وطنيني من كل 
دولة من الدول املش�رتكة يف املرشوع، 
وبناء عىل نتائج هذه املس�وحات فقد 
تم تحديد أولويات العمل الوطنية - يف 
هذا املجال - يف كل دولة لكي يتم العمل 
عليه�ا خ�الل امل�رشوع، وتم تش�كيل 

ف�رق عم�ل وطني�ة وتدريبه�م عملياً 
عىل وسائل وكيفية جمع العينات من 
البيئ�ة  )مثل مداخ�ن املصانع الكبرية 
ومحارق النفايات(، و تم توفري أجهزة 
لجمع عينات من الهواء املحيط وأخرى 

لجمع عينات من غازات املداخن. 
وقال: حرصاً من الهيئة عىل أهمية نقل 
املعرفة للخ�رباء االقليميني فقد قامت 
الهيئ�ة بالتعاقد م�ع بعثة من الخرباء 
الدوليني للقي�ام بعمل تقييم لالوضاع 
التش�غيلية يف الصناعات التي حددتها 
الدول املش�رتكة يف املرشوع، باالضافة 
اىل إق�رتاح جمل�ة من طرق التش�غيل 
البديل�ة والتقني�ات الحديثة والتي من 
شأنها خفض هذه امللوثات الضارة ويف 
نفس الوقت خفض تكاليف التش�غيل 
وذلك من خالل رشاكات عقدتها الهيئة 

مع هذه الصناعات املختارة. 

اختتم امللتقى البيئي الخامس لشباب 
مجلس التع�اون لدول الخليج العربية 
فعالياته يوم الخميس 7/8/1432ه� 
وال�ذي اس�تضافته اململك�ة العربي�ة 
الس�عودية يف مدينة أبه�ا بحفل كبري 
تح�ت رعاية صاح�ب الس�مو امللكي 
األم�ري تركي بن نارص ب�ن عبدالعزيز 
الرئيس الع�ام لألرصاد وحماية البيئة 
وبحض�ور ع�دد كب�ري م�ن مس�ؤويل 

الرئاسة والوفود املشاركة.
واش�تمل برنام�ج امللتق�ى ال�ذي ت�م 
تنفي�ذه ع�ىل مدى س�بعة أي�ام تحت 
شعار " االس�تهالك املستدام .. أنماط 
حياة "  عىل محارضات علمية تناولت 
املواضيع املتعلقة بالتنمية املستدامة ، 
واس�تعرضت الوفود املشاركة تجارب 
بلدانه�م يف ه�ذا الجانب، كما اش�تمل 
الربنامج عىل زيارة املواقع التي تعكس 
التنمي�ة املس�تدامة يف مدين�ة  واق�ع 
ابه�ا والتع�رف ع�ىل امل�وروث الثقايف 
واالجتماع�ي أله�ايل منطقة عس�ري. 
وشملت الزيارات منتزه الجرة وسوق 
املفتاح�ة وقري�ة  الثالث�اء ومنطق�ة 

ب�ن حمس�ان الرتاثية واملق�ر الرئييس 
لصحيفة الوطن، كما قام املش�اركني 
برح�الت عرب التلفري�ك ملناطق الحبلة 
ورج�ال امل�ع وجبل االخ�ر واطلعوا 

كذلك عىل مهرجان ابها للتسوق.
ويعد امللتقي البيئي الخامس لش�باب 
دول مجلس التع�اون الخليجي  جزءا 
مفه�وم  لتكري�س  اهتمامه�ا  م�ن 
الوع�ي البيئي بني أبن�اء دول مجلس 
س�انحة  فرص�ة  وإيج�اد  التع�اون 
للتقارب ب�ني الش�باب الخليجي كما 
أن هذا امللتقى يأتي تنفيذا لتوجيهات 
أصحاب الجاللة والس�مو ق�ادة دول 
مس�توى  برف�ع  التع�اون  مجل�س 
البيئ�ة  بقضاي�ا  املجتمع�ي  الوع�ي 
ورضورة حمايته�ا وغ�رس الش�عور 
والجماعي�ة  الفردي�ة  باملس�ؤولية 
لتقديره�ا واملحافظة عليه�ا، وتنمية 
روح العمل الجماعي وخدمة املجتمع 
التعاون  والتعري�ف بأهداف مجل�س 
وأهم منجزاته وبأهم القضايا البيئية 
التي تهم دول املجلس وأنس�ب السبل 

للتعامل معها.

تقوده الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة 
البحر األحمر وخليج عدن

أختتم فعالياته في مدينة أبها بالسعودية
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سلطنة عمان

تعشش باملحمية أكثر من 30 ألف سلحفاة سنويا
وزارة البيئة تسجل 130 نوعا من الطيور بمحمية السالحف

وزارة البيئة تفتتح حلقة عمل وطنية ملكافحة التصحر في السلطنة

     وقع معايل محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة 
والشؤون املناخية اتفاقية مرشوع إنشاء محطات رصد 
جودة اله�واء بمنطقة مين�اء صحار الصناع�ي بتكلفة 
إجمالي�ة تبلغ 580 أل�ف ريال عماني وذل�ك مع وكاالت 
الف�أل التجارية . وتضم االتفاقي�ة توريد وتركيب عدد 6 
محطات لرصد جودة الهواء بواقع عدد 3 محطات داخل 
منطق�ة املين�اء ، ومحطتني ثابتتني يف املناطق الس�كنية 
املحيطة بامليناء ، ومحطة متنقلة يتم نقلها من موقع إىل 

أخر يف املناطق السكنية املحيطة بامليناء . 
      وتعت�رب الس�لطنة من إحدى الدول الت�ي تهتم برصد 
تركي�ز ملوث�ات اله�واء الج�وي يف أجوائه�ا ع�ن طريق 

محطات الرصد ، وتقوم وزارة البيئة والش�ؤون املناخية 
باتخاذ إج�راءات التحك�م يف تلوث اله�واء وضمان بقاء 
مس�تويات التلوث عند الحدود املسموح بها لضمان عدم 
تس�ببها يف أية آثار ضارة بالبيئة والصحة والعامة . ومن 
أه�م هذه اإلج�راءات القي�ام بعمليات الرصد املس�تمرة 
مللوثات الهواء املختلفة من مصادرها س�واء من وس�ائل 
النق�ل أو م�ن املنش�آت الصناعي�ة املختلفة ع�ن طريق 
محطات الش�بكة الوطنية لرصد ملوثات الهواء وأجهزة 
الرص�د املتنقلة التي كان تركيبها وتش�غيلها نقلة كبرية 
أظهرت مدى اهتم�ام الوزارة املتنام�ي باملواطن والبيئة 

ومكنوناتها . 

    افتتحت وزارة البيئة والش�ؤون املناخية حلقة عمل وطنية 
ملكافحة التصحر بمش�اركة عد م�ن الجهات الحكومية وهي 
وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه ، وزارة الزراعة والثروة 
الس�مكية ، دي�وان البالط الس�لطاني )مكتب حف�ظ البيئة- 
حديقة النباتات واألش�جار العمانية( ، مجلس البحث العلمي 

، وجامعة السلطان قابوس ، وجمعية البيئة العمانية .
    رك�زت ه�ذه الحلقة عىل مناقش�ة أربعة محاور أساس�ية 
وهي جهود السلطنة يف التقليل من عمليات التصحر، والرعي 
الجائ�ر، واألنواع الغازية ، وأهمية إكثار النباتات الربية . ففي 
املحور االول ألقى عيل بن نارص الراسبي رئيس قسم مكافحة 
التصح�ر ورقة عم�ل  بعنوان "جهود وزارة البيئة والش�ؤون 
املناخي�ة يف مكافحة التصحر ، كما القى س�عيد العلوي مدير 
دائ�رة املوارد الرعوية بوزارة الزراعة والثروة الس�مكية ورقة 
عمل حول جهود وزارة الزراعة والثروة الس�مكية يف الحد من 

التصحر . اما يف املحور الثاني ) الرعي الجائر ( فالقى االستاذ 
الدكت�ور عثم�ان محجوب جعفر م�ن كلية العل�وم الزراعية 
والبحرية من جامعة الس�لطان قاب�وس ورقة عمل بعنوان " 
الرعي والتصحر وتأثري الحيوان عىل املراعي . بينما ركز املحور 
الثالث عىل موض�وع االنواع الغازية وأش�جار الغاف البحري 
م�ن خالل ورقتي عم�ل االوىل قدمها الدكتور عيل البلويش من 
كلية االداب والعلوم االجتماعية من جامعة لس�لطان قابوس 
بعن�وان " دراس�ة حالة االثار البيئية الش�جار الغاف البحري 
يف والي�ة الخابورة ، اما الورقة الثانية فقدمها الدكتور س�الم 
الرواح�ي من كلي�ة العل�وم بجامعة الس�لطان قابوس حول 
موضوع دراسة حول الغاف البحري يف السلطنة . فيما تناول 
املحور الرابع موضوع مشاتل النباتات الربية من خالل ورقة 
عمل قدمها املهندس اس�ماعيل الراشدي من حديقة النباتات 
واالش�جار العمانية بديوان البالط السلطاني بعنوان " الطرق 

املستخدمة يف استنبات وزراعة االشجار الربية .  
    وتأت�ي إقام�ة هذه الحلق�ة لتقييم الوضع الح�ايل لظاهرة 
التصح�ر يف الس�لطنة والجهود املبذولة ملكافحتها ، ودراس�ة 
تأث�ري الرع�ي الجائ�ر عىل الغط�اء النبات�ي م�ع الرتكيز عىل 
انتش�ار ظاه�رة أكل لحاء األش�جار، إىل جانب اق�رتاح آليات 
التخلص من أشجار الغاف البحري ، وبحث أوجه التعاون بني 
املؤسسات املشاركة يف مجال تطوير املشاتل والحد من تدهور 
الغطاء النباتي. وس�تعمل الحلقة عىل تطوي�ر أوجه التعاون 
بني الجه�ات املعنية حول تنفيذ املش�اريع املتعلقة بمكافحة 
التصح�ر ، ووض�ع توصيات ح�ول معالجة العوامل املس�ببة 
لظاه�رة التصحر وانحس�ار الغطاء النبات�ي ، وأهمية تبادل 
الخ�ربات بني الجه�ات الحكومي�ة والخاصة يف مج�ال إكثار 

النباتات الربية ومكافحة ظاهرة التصحر يف السلطنة .  
      لقد أدركت الس�لطنة منذ وقت مبكر أهمية وقف ظاهرة 

املناخي�ة  والش�ؤون  البيئ�ة  وزارة  س�جلت 
أكث�ر م�ن 130 نوعا م�ن الطي�ور املهاجرة 
واملس�توطنة بمحمي�ة الس�الحف البحري�ة 
بمنطق�ة رأس الح�د بوالية ص�ور باملنطقة 
الرشقي�ة أهمها طيور النورس والخرش�نة. 
وتعت�رب املس�طحات الطمي�ة املحيطة بخور 
جراما واملرتفعات الصخرية الس�احلية أهم 

مناطق التغذية والتعشيش لتلك الطيور  . 
 

أهمية  املحمية 
   تع�د محمي�ة الس�الحف البحري�ة من أهم 
املحمي�ات الطبيع�ة البحري�ة يف الس�لطنة ، 
وتتويج�ا للجهود الهادف�ة إىل املحافظة عىل 
حماية األنواع الن�ادرة من الكائنات البحرية 
التي تزخر به�ا البيئة العماني�ة ومن أهمها 
الس�الحف البحري�ة ، وقد ت�م اإلعالن يف عام 
1996م ع�ن إقام�ة محمية بحري�ة طبيعية 
يف املنطق�ة الرشقي�ة بوالي�ة صور وتس�مى 
"محمي�ة الس�الحف برأس الح�د" تمتد عىل 
مس�احة 120 كيلومرتا مربعا من الشواطئ 
واألرايض الس�احلية وق�اع البح�ر وخ�وري 
جرام�ا والحج�ر لتكون بذلك م�أوئ طبيعي 
وأم�ن ل�آالف الس�الحف النادرة الت�ي تأتي 
إىل ه�ذه املنطق�ة لتعي�ش وتتكاث�ر لك�ون 
هذه الش�واطئ مواقع تجت�ذب اكرب عدد من 
الس�الحف الخراء املعشش�ة يف الس�لطنة 
ع�دد  يبل�غ  حي�ث   ، باالنق�راض  وامله�ددة 
الس�الحف التي تعش�ش يف هذه املنطقة كل 
ع�ام ح�وايل -6000 13000 س�لحفاة تف�د 
إىل الس�لطنة م�ن مناطق أخ�رى بعيدة مثل 
الخلي�ج العرب�ي والبح�ر األحمر وش�واطئ 

الصومال . 

   وعن�د زيارت�ك إىل ه�ذه املحمية ت�رى إنها 
تضم العدي�د من املواقع األثرية املتنوعة ذات 
األهمي�ة التاريخية يف مواق�ع متفرقة يف كل 
من ش�به جزي�رة رأس الحد وخ�ور جراما ، 
وكذل�ك يف منطقة رأس الجن�ز ورأس الخبة 
. وتعترب الس�الحف البحرية م�ن أهم املوارد 
اإلحيائي�ة باملحمية حيث تعش�ش غالبيتها 
عىل امتداد رشيط س�احيل يبلغ طوله حوايل 
45ك�م م�ن املنطقة املمت�دة م�ن رأس الحد 
إىل رأس الروي�س . كم�ا يتميز خ�ور جراما 
باإلضافة إىل السالحف بوجود مجموعات من 
أش�جار القرم الصغرية ومجموعات املرجان 
املنترشة يف الشواطئ الصخرية ، ووجود بيئة 
خصبة لتكاثر األسماك الحتوائها عىل العديد 
من القرشيات والكائنات الحية الدقيقة التي 
تصلح كغذاء لهذه األس�ماك . إضافة إىل ذلك 
ف�ان ه�ذه املحمية تعد موطن�ا ألعداد أخرى 
من الحيوانات الربية كالثعلب األحمر وبعض 

الغزالن والقنفذ األثيوبي واألرنب الربي .  

 االهتمام بالسالحف البحرية

    تعدد األنواع املختلفة من السالحف البحرية 
التي تجد يف ش�واطئ الس�لطنة املوئل اآلمن 
للتكاث�ر والغذاء  الوف�ري يف البيئات البحرية 
املختلفة واملتباينة للمياه اإلقليمية العمانية 
. حيث  بدأت الدراس�ات واإلجراءات الهادفة 
لحماية الس�الحف البحرية بالس�لطنة منذ 
ف�رتات طويلة بعدما وضح�ت األهمية التي 
تتمتع بها الش�واطئ واملي�اه العمانية التي 
تأوي خمس�ة أنواع من هذه السالحف منها 
أربعة أنواع تعش�ش يف ش�واطئ الس�لطنة 
وهي :السلحفاة الخراء ، السلحفاة  ريديل 
الزيتونية ، الس�لحفاة الرشفاف ، السلحفاة 
الريمان�ي) الرمان�ي ( وهناك ن�وع خامس 
وهي الس�لحفاة النملة التي تعيش وتتغذى 
يف املياه املتاخمة لس�واحل السلطنة ولكنها 

ال تعشش بهذه السواحل .
   وتتوفر للسالحف البحرية باملياه اإلقليمية 
العماني�ة إج�راءات الحماي�ة الالزم�ة له�ا 
بن�اء ع�ىل القوان�ني والترشيع�ات الصادرة 
يف هذا الش�أن والتي توجت بص�دور قانون 
املحميات الطبيعي�ة وصون الحياة الفطرية 
بموجب املرس�وم الس�لطاني رقم6/2003 

فضال عن األه�داف والربامج التي تضمنتها 
البيئ�ة  لحماي�ة  الوطني�ة  اإلس�رتاتيجية 
الوطني�ة وخطة  العماني�ة واإلس�رتاتيجية 
تش�كالن  اللت�ان  األحيائ�ي  التن�وع  عم�ل 
األطر العملية لحماية كاف�ة األنواع واملوارد 
األحيائي�ة بالبيئ�ة العمانية . كم�ا أن هناك 
ثالث مناطق رئيس�ية بالس�لطنة اكتس�بت 
ش�هرة وأهمي�ة عاملية كمواطن للس�الحف 
البحري�ة وهي  س�واحل منطق�ة رأس الحد 
الت�ي تعت�رب م�ن أش�هر مناطق تعش�يش 
الس�الحف البحري�ة بالس�لطنة وتكتس�ب 
أهمي�ة متميزة ع�ىل املس�توى العاملي حيث 
تجتذب  أكرب التجمعات الثالثة من السالحف 
الخ�راء املوج�ودة باملحيط الهن�دي  التي 
تقدر س�نويا ما بني13000-6000 سلحفاة 
تف�د إىل الس�لطنة م�ن مناطق بعي�دة مثل 
الخلي�ج العرب�ي والبح�ر األحمر وش�واطئ 
رشق ، وجزي�رة مص�رية الت�ي ت�أوي أك�رب 
ع�دد من الس�الحف املعشش�ة م�ن فصيلة 
الس�لحفاة الريمان�ي ) الرمان�ي ( يف العالم 
والتي يصل عددها إىل حوايل 30000سلحفاة 
س�نويا ترتكز يف الس�احل الرشقي للجزيرة 
، وج�زر الديمانيات وهي محمي�ة  طبيعية 
تعش�ش بها أع�داد من س�الحف الرشفاف 
.وإىل جانب ه�ذه املواقع الهام�ة واملعروفة 
بتعشيش الس�الحف البحرية تعترب سواحل 
الهام�ة  األماك�ن  م�ن  ظف�ار  محافظ�ة 
لتعش�يش الس�الحف الخراء والتي تصل 
ذروة تجمعاته�ا يف ج�زر الحالني�ات خ�الل 
ش�هري يوليو وأغس�طس فضال عن اعتماد 
س�الحف الرشفاف والخراء عىل س�واحل 
املحافظ�ة يف غذائه�ا أثناء هجرته�ا ما بني 

الشمال والجنوب .

وزير البيئة يوقع اتفاقية إنشاء محطات رصد الهواء بميناء صحار الصناعي
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وزارة البيئة تنفذ تمرين الغطاس ملكافحة التلوث البحري الزيتي

التصح�ر مل�ا لها م�ن اآلث�ار البيئة  ع�ىل املراع�ي الطبيعية 
ومس�احات األرايض الصال�ة للزراعة حيث قامت الس�لطنة 
ممثل�ة يف  وزارة البيئ�ة والش�ؤون املناخي�ة بالتع�اون م�ع 
التابع�ة  املنظم�ة االقتصادي�ة واالجتماعي�ة لغ�رب آس�يا 
لليوني�ب ومنظم�ة األغذي�ة والزراع�ة بوضع خط�ة العمل 
الوطني�ة ملكافح�ة التصح�ر واش�تملت ع�ىل وضع س�جل 
للموارد الطبيعية للس�لطنة ومصادر املي�اه والغطاء النباتي 
والرتب�ة والنفط والغ�از واملعادن وتحديد اإلط�ار االجتماعي 
واالقتصادي والتطور االقتص�ادي لإلنتاج املحيل والصادرات 
التعلي�م –   – الس�كان   ( االجتماع�ي  والوض�ع  وال�واردات 
والتوظي�ف – الق�وى العامل�ة – الزراعة ( . وكذل�ك الرتكيز 
عىل حالة التصحر بالسلطنة و أس�بابها واحتمال انتشارها 
وإس�رتاتيجية الس�يطرة عليها ومرشوع اس�تخدام النماذج 
واألنظمة واملحاكاة واالستشعار عن بعد لرصد وتقييم حالة 
الغط�اء النباتي واألرايض واملياه ومتابعة مش�اريع مكافحة 
التصح�ر إضافة إىل تنفي�ذ مرشوع حوض امل�رسات وتنفيذ 
ق�رارات ن�دوة التصح�ر يف الس�لطنة والتي تمخض�ت عنها 
قرارات متعلق�ة بمكافحة التصحر وحماي�ة املصادر املائية 

وتخفي�ض أع�داد الحيوان�ات لتخفيف الضغط ع�ىل الرقعة 
الرعوية يف محافظة ظفار . 

     كما تس�عى الس�لطنة  إلعطاء األولويات لربامج مكافحة 
التصح�ر عرب التع�اون مع املانح�ة يف هذا املج�ال من خالل 
الحص�ول ع�ىل الدع�م الفني وامل�ايل لتنفي�ذ املش�اريع ذات 
األولوي�ة مثل مرشوع اس�تخدام نظام النم�اذج واملحاكاة يف 

مكافح�ة التصحر حيث أن هذا املرشوع ت�م تمويله من بنك 
التنمية اإلس�المي ووزارة البلدي�ات اإلقليمية والبيئة وموارد 
املياه ويهدف إىل إيجاد العالقة التبادلية بني الطقس واملحيط 
الحي�وي لالس�تقطاب املن�اخ املط�ري وعمل نم�اذج رياضية 
تتي�ح تقييم نماذج مش�اريع التصحر . كم�ا أن هناك موقع 
عىل الش�بكة الدولي�ة )اإلنرتنت ( حول التصحر يف الس�لطنة 
قام بتصميمه الخرباء العاملون يف مرشوع محاكاة التصحر 
، إضاف�ة إىل التنس�يق يف تنفي�ذ م�رشوع وض�ع العالم�ات 
وم�ؤرشات التصحر يف الفرتات الس�ابقة والتنب�ؤ بوضعه يف 
املس�تقبل م�ن خالل اس�تخدام تقنيات االستش�عار عن بعد 
واملعلومات الجغرافية ، باإلضافة إىل تنفيذ عدد من املشاريع 
الهامة مثل مرشوع تجميع مياه الضباب بصاللة . اىل جانب 
انظمام الس�لطنة اىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
بموجب املرس�وم الس�لطاني رقم 5/96 ، حيث انه بمقتىض 
ه�ذه االتفاقي�ة تلت�زم ال�دول املتأث�رة بالتصح�ر أو املهددة 
ب�ه بأع�داد وتنفيذ برامج عم�ل وطنية ملن�ع تدهور األرايض 
وتحس�ني إنتاجيته�ا وضمان مش�اركة املجتمع�ات املحلية 

ومساعدة السكان األصليني عىل منع تدهور أراضيهم . 

     نف�ذت وزارة البيئ�ة والش�ؤون املناخي�ة 
تمري�ن الغط�اس البح�ري ملكافح�ة التلوث 
البح�ري الزيتي وذلك يف منطقة ميناء الفحل 
بالتنس�يق م�ع رشك�ة تنمي�ة نف�ط عمان 
وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي 
وزارة النق�ل واالتص�االت ، وزارة الصح�ة ، 
وزارة النف�ط والغ�از ، وزارة الدف�اع ممثلة 
يف سالح الجو الس�لطاني العماني والبحرية 
عم�ان  ورشط�ة   ، العماني�ة  الس�لطانية 
الس�لطانية ، واليخوت الس�لطانية ، وبلدية 

مسقط  . 
وتم خالل التمرين إعداد فرضية تم تطبيقها 
بمش�اركة الجهات ذات العالق�ة ، حيث قام 
املش�اركون بإع�داد خط�ة رسيع�ة للتعامل 
م�ع الحادث�ة املفرتض�ة ومنع انتش�ار بقة 
الزي�ت إىل املناط�ق املج�اورة ملين�اء الفحل ، 
وق�ام فريق من املختصني يف مكافحة التلوث 
الزيت�ي برشح حرك�ة بقعة الزي�ت املتوقعة 
بعد س�اعات اإلب�الغ ع�ن الح�ادث يف غرفة 
عمليات الطوارئ باس�تخدام نظام الكرتوني 
م�زود بالخرائ�ط للمح�اكاة وف�ق معطيات 
حركة التيارات البحرية والهوائية . وش�هدت 
منطق�ة ميناء الفح�ل تح�ركا رسيعا لفرق 
مكافح�ة التل�وث النفطي التي اس�تخدمت 
كافة املع�دات واألدوات الحتواء ترسب بقعة 
الزي�ت ، بعده�ا تم احت�واء البق�ع النفطية 
الحت�واء  متخصص�ة  بق�وارب  وكش�طها 
الزيت املت�رسب ، كما قامت فرق متخصصة 
بتنظي�ف الش�واطئ املتررة التي ش�هدت 
بق�اء بع�ض البق�ع النفطية بعد اس�تخدام 

م�واد ماصة وكاش�طات متحركة عىل طول 
منطقة الشاطئ وفق أس�اليب متوافقة مع 
االش�رتاطات البيئي�ة املعتمدة يف الس�لطنة . 
ويف نهاي�ة التمرين تم إقامة حلقة نقاش�ية 
ومؤتم�ر صحف�ي ملناقش�ة مس�توى نجاح 
التمرين ورسعة استجابة الجهات والعقبات 
الت�ي ت�م مواجهته�ا يف التمري�ن والحل�ول 

املناسبة لتذليلها بأسهل الطرق . 
تفعيل خطة الطوارئ

   ه�دف التمري�ن إىل تفعيل خط�ط الطوارئ 
التابع�ة ل�وزارة البيئ�ة والش�ؤون املناخي�ة 
والجه�ات األخ�رى الحكومي�ة والعس�كرية 
يف  التل�وث  بمكافح�ة  املعني�ة  والخاص�ة 
الس�لطنة ، والوق�وف ع�ىل جاهزي�ة ه�ذه 
الجه�ات يف عمليات مكافح�ة التلوث ومدى 
فاعلي�ة التنس�يق بينها يف حال�ة وقوع مثل 
ه�ذه الح�وادث ، وكذل�ك تفعي�ل مس�ؤولية 
الجهات ذات العالقة بعملية مكافحة التلوث 
م�ن خالل الخط�ة الوطنية ملكافح�ة التلوث 
النفط�ي ، ومعرف�ة مدى تعاون واس�تجابة 

املعني�ة  والدولي�ة  اإلقليمي�ة  املنظم�ات 
باملش�اركة يف الح�االت الطارئ�ة ، إضافة إىل 
تدريب الكوادر الوطنية بالجهات ذات العالقة 
ملواجهة أي طارئة مفاجئة ، وتبادل الخربات 
واإلطالع عىل اإلمكانيات الفنية واإلدارية بني 
الجهات املعنية يف السلطنة والخربات الدولية 

املشاركة . 

الخطة الوطنية للمكافحة
      قام�ت  الس�لطنة بوض�ع خطة للطوارئ 
تش�مل  بحي�ث  الزيت�ي  التل�وث  ملكافح�ة 
إجراءات االس�تجابة ملواجهة حوادث ترسب 
الزي�ت يف حالة وقوعه�ا داخل نطاق املنطقة 
االقتصادي�ة الخالص�ة للس�لطنة وذل�ك الن 
املنظم�ات الدولي�ة واإلقليمية مث�ل املنظمة 
البحرية الدولية واملنظم�ة اإلقليمية لحماية 
البيئ�ة البحري�ة تح�ث ع�ىل رضورة إع�داد 
مثل ه�ذه الخطط بهدف اس�تخدامها كأداة  
ملجابهة الحوادث الطارئ�ة يف البيئة البحرية 
بحيث ت�م إعداد النم�وذج األول لهذه الخطة 

يف ع�ام 1985م ثم ت�م تحديثها عامي 1992 
و1995م  . 

   و تتضم�ن ه�ذه الخط�ة حماي�ة امل�وارد 
الطبيعي�ة البحري�ة واملرافق الس�احلية من 
التل�وث الزيت�ي مثل أش�جار الق�رم والثروة 
الس�مكية والش�واطئ الرملي�ة والصخري�ة 
والطي�ور البحري�ة ، وكذلك حماية أنش�طة 
الصيد املختلفة ومحطات تحلية مياه الرشب 
ومحطات توليد الطاقة الكهربائية واملوانئ ، 
كما أن وزارة البيئة والش�ؤون املناخية تقوم 
باس�تمرار بتحدي�ث ه�ذه الخطة م�ن اجل 

مواكبة التغريات الحديثة يف هذا املجال  .   
   وته�دف الخط�ة الوطنية ملكافح�ة التلوث 
الزيتي إىل وضع إرش�ادات لسياسة السلطنة 
يف التعامل مع ح�وادث ترسب الزيت وتحديد 
الهي�كل التنظيم�ي ال�ذي تت�م م�ن خالل�ه 
عملي�ات مكافح�ة التل�وث الزيت�ي وتحديد 
الجه�ات والهيئ�ات الحكومية واملؤسس�ات 
الخاصة التي ستش�ارك بفعالي�ة يف عمليات 
املكافحة وتحديد مسؤولياتها.     كما أن هذه 
الخطة تقوم بإعداد الخطوط اإلرش�ادية عن 
كيفية اإلبالغ يف حالة حدوث ترسب نفطي يف 
الس�واحل العمانية وعملية تقييمها وتوضح 
األسلوب األمثل للتعامل مع هذه الحوادث إىل 
جان�ب أهمي�ة توفري معلومات ح�ول املوارد 
املتاحة للسلطنة من معدات وأدوات التعامل 
مع ح�وادث التلوث ومواقعه�ا ووضع خطة 
جيدة لتدريب املتخصصني يف مجال مكافحة 
التل�وث الزيت�ي يف كيفي�ة التعام�ل مع هذه 

الحوادث الطارئة .

قام مجموعة من الخرباء الهولنديني التابعني للمؤسسة الهولندية امللكية 
لعلوم البحار خالل الفرتة املاضية بعملية مس�ح استهدفت مراقبة طائر 
زق�زاق الرسطان، ال�ذي يتواجد بكثرة يف س�احل بر الحكم�ان باملنطقة 
الوس�طى من الس�لطنة، وهو أحد الطيور النادرة، حيث يوجد منها نوع 
واح�د فق�ط،.  يعيش هذا الطائر عىل ش�واطئ البحر األحم�ر ، والخليج 
الفاريس ، وش�مال وغرب املحيط الهندي، ويعيش عىل الشواطئ البحرية 
الصخرية والرملية وش�واطئ البحريات املالحة، ويف السلطنة يتواجد هذا 
الطائر يف بر الحكمان باعتبار هذه املنطقة من أنس�ب املناطق ملعيش�ته 
وذلك ألن زقزاق الرسطان يحب العيش يف السواحل الرملية و الطينية عىل 
الجزر و مناطق املد و الجزر واألرايض الرطبة حيث تنترش أش�جار القرم. 

وخالل إقامة الخرباء برب الحكمان، اتبع الفريق املختص عدة وسائل ملراقبة هذه الطيور من بينها 
أنظم�ة تحديد املواقع من ن�وع GPS-loggers ، وتقني�ة )shooting-net( التي بدأ  اس�تخدامها 

الصطياد الطيور البحرية ألغراض البحث العلمي منذ حوايل 35 عاماً. 
وتش�ري الدراس�ات عىل أن منطقة بر الحكمان تعد موطنا لح�وايل 10 – %15 من مجموع طيور 
زق�زاق الرسط�ان يف العالم، حيث تم يف عام 2009 م إحص�اء ما ال يقل عن 7000 طائر من طيور 

زق�زاق الرسط�ان التي تتخذ م�ن هذه املنطق�ة موئال له�ا. وبهذا، يرى 
املراقب�ون أن مراقب�ة أرساب زق�زاق الرسط�ان يف البيئ�ة العماني�ة يعد 
رضورة ملح�ة م�ن أجل حماية ه�ذه الكائنات التي تتف�رد وتحظى بها 

السلطنة. 
من جانب أخر، تعد الس�لطنة من الدول الرائدة الت�ي تويل اهتماما بالغاً 
بمراقبة الطيور والحفاظ عليها إذ تتميز بتنوع مناخها، وهو ما يساعد 
– حس�ب وص�ف الخ�ربات العاملية - عىل خل�ق بيئة مالئم�ة للكثري من 
أن�واع الطيور والحيوان�ات، و التنوع املناخي يف الس�لطنة أدى إىل تواجد 
أن�واع كث�رية من الطيور يصل عددها إىل 460 نوع�ا، بعضها زائر لبعض 
مناطقه�ا بهدف التناس�ل والتكاثر، والبعض األخر مقيم أو مس�توطن. 
وم�ن أجل الحفاظ ع�ىل الحياة الفطرية والبيئي�ة لألنواع املتعددة من هذه الطي�ور، قامت وزارة 
البيئة والش�ؤون املناخية بإنش�اء مناطق محمية توف�ر ملثل هذه الكائنات البديعة بيئة س�ليمة 
لتتغ�ذى وتتكاث�ر فيها بس�هولة، كم�ا حرصت الس�لطنة ممثلة بال�وزارة عىل س�ن الترشيعات 
والقوان�ني التي تمنع التصدير أو املتاجرة بأنواع معينة من الطيور، وانضمام الس�لطنة التفاقية 

التنوع األحيائي واتفاقية سايتس لهو خري دليل عىل الجهد الوطني املبذول يف هذا الشأن. 
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املدير التنفيذ لبرنامج االمم املتحدة للبيئة

نواجه تحديات كبيرة من اجل 
استدامة املحافظة على البيئة

اك�د االملاني أكيم  س�تاينر املدير 
التنفي�ذي لربامج االم�م املتحدة 
للبيئ�ة خ�الل مش�اركته بندوة 
حول الطريق من ريو إىل ريو وما 

بعدها رحلة بيئية .
ق�ال ان هناك تحديات كبرية من 
اج�ل اس�تدامة املحافظ�ة ع�ىل 
بيئة صحي�ة ، واكد عىل رضورة 
املتواضعة من اجل  التوجيه�ات 
اس�تدامة االهتمام بالبيئة واخذ 
التجارب السابقة من الدول التي 
نجح�ت وذلك املضم�ار وقال ان 

العالم ام�ام  تحدى كبري خاصه يف 
أوملبياد لندن وذلك من خالل تنفيذ العديد من اتفاقيات الرشاكة الخاصة 
بزيادة الوعي البيئي والتضامن مع املنظمات العاملية التي تسعى لتطوير 
االهتم�ام بالبيئة ، وقال ان إقامه االلعاب يف أي دولة س�يرتك ارثاً كبرياً 
يجب االستفادة منه بإقامة العديد من املنشآت التي تساعد وتساهم يف 

أصالح البيئة والبد أن يستفاد من الرياضة يف تحسني البيئة . 

12

دولة قطر

منح جائزة التمييز البيئي  للجنة 
االوملبية القطرية

ولي العهد األمين  يفتتح املؤتمر العاملي التاسع للرياضة والبيئة
تح�ت رعاية س�مو الش�يخ : تميم بن 
حم�د آل ثان�ي ويل العه�د األمني رئيس 
اللجنة االوملبية القطرية وعضو اللجنة 
االوملبي�ة الدولي�ة نظم�ت دول�ة قطر 
املؤتمر العاملي التاسع للرياضة والبيئة 
تحت ش�عار )نلعب من اجل مس�تقبل 
اخ�ر( وذلك خ�الل الف�رتة 30 إبريل 
امل�ايض وحتى2  ماي�و 2011م وحر 
املؤتم�ر ال�ذي يع�د األك�رب م�ن نوعه 
حوايل 650 موفوداً من اللجان االوملبية 
واألهلي�ة واالتحادات الدولي�ة واللجان 
املنظمة لأللع�اب االوملبي�ة واملنظمات 
البيئي�ة الحكومي�ة وغ�ري الحكومي�ة 

واملعاهد التعليمية .
وق�ال ويل العه�د األمني  رئي�س اللجنة 
االوملبية القطري�ة يف كلمته االفتتاحية 
أن املؤتمر يتن�اول مضامني هامة مثل 
تأث�ري البيئة عىل املمارس�ات الرياضية 
وقابلي�ة الرياض�ة الن تك�ون عن�رصاً 
فاع�اَل يف املحافظة عىل البيئة وتنميتها 
وق�ال كذلك أن املجتم�ع الريايض يكاد 
اإلنس�انية  التجمع�ات  اك�رب  يك�ون 
بما ش�مله م�ن رياضيني ومش�جعني 
وإعالمي�ني وبمق�دار ه�ذا التجمع أن 
يكون قوة دافعة يف اتجاه الحفاظ  عىل 
بيئ�ة أقل تلوث وأكثر أمنا واس�تدامة . 
كما لفت س�موه الكري�م إىل أن التنمية 
البيئي�ة هي إح�دى ركائ�ز رؤية قطر 

الوطنية للعام 2030م.
ومن جانبه طلب رئيس اللجنة االوملبية 
الدولية جاك روغ بدم�ج احرتام البيئة 
بعال�م  املس�تطله  األنش�طة  بجمي�ع 
الرياض�ة مم�ا يش�جع الش�باب ع�ىل 

العناية باألرض بطريقة أفضل . 
وبدوره قال األمني العام للجنة االوملبية 
القطري�ة الش�يخ  س�عود آل ثان�ي ان 
املؤتم�ر يعك�س تراب�ط العالق�ة ب�ني 
مج�ايل الرياضة والبيئ�ة فكالهما يؤثر 
باآلخر ويتأثر به ودعا إىل تضافر جهود 
املؤسسات املرشفة عىل الرياضة محلياً 
وعلمي�اً بجع�ل التأث�ري ب�ني الرياض�ة 

والبيئة إيجابياً .
م�ن جهة آخري ق�ال رئيس جمهورية 
هنغاري�ا ورئيس لجن�ة البيئة باللجنة 
االوملبية الدولية بال ش�ميث  أن املؤتمر 
س�يقيم م�دى نجاح تجارب الس�نوات 
الرياض�ة  ب�ني  التوفي�ق  يف  املاضي�ة 
والس�المة البيئي�ة ، واعت�رب ان الدورة 
التاس�عة م�ن املؤتمر تكتس�ب اهمية 
لكونها تعقد يف بلد سيس�تضيف كأس 

العالم 2022م .
وع�ىل هام�ش حف�ل االفتت�اح وزعت 
جوائ�ز اللجنة االوملبية للرياضة والبيئة 
التي فازت بها دول جنوب أفريقيا ودول 

قطر والدانمارك وكولومبيا واليابان .

هذا وقد حر س�عادة الس�يد عبدالله 
البيئ�ة  املعض�ادي وزي�ر  ب�ن مب�ارك 
الجلس�ة املوازي�ة الرابعة ح�ول قياس 
م�دى تقدم النق�اش البيئي )) األخر 
(( وذلك ضمن فعالي�ات املؤتمر الدويل 
التاس�ع للرياض�ة والبيئ�ة وقد حر 
ه�ذه الجلس�ة كل من الس�يد  ايدهوال 
من امري�كا وهو محرر صحفي وكذلك 
الدكتور  سيف الحجري من قطر نائب 
رئيس مؤسس�ة قطر للرتبي�ة والعلوم 
وتنمية املجتمع رئي�س لجنة الرياضة 
والبيئ�ة ب�دول قط�ر ، الس�يد  تيموني 
نش�الني م�ن بريطانيا رئي�س مبادرة 
كيمليما نجارو ، والسيدة انفريد بوتلري 

م�ن نيوزلن�دا مدي�ر إدارة املس�ؤولية 
االجتماعية الرياضية .

وتحدث س�عادة الوزير املعضادي وزير 
البيئة ع�ن أهمية الحفاظ ع�ىل البيئة 
وتفعي�ل ال�دور املجتمعي للمس�اهمة 
يف حماية البيئ�ة والحفاظ عليها وقال 
أن دول�ة قط�ر قامت بجه�ود كبرية يف 
س�بيل الحفاظ عىل التنوع البيولوجي 
بدراسات خصصت لهذا الغرض وأقامت 
عدة مش�اريع مث�ل املش�اريع البحثية 
وحماي�ة الس�الحف وحماي�ة اس�ماك 
القرش والحوت واملحافظة عىل نظافة 
املي�اة واملوارد املائية وكذلك تدوير مياة 

الرصف الصحي واستخدامها  .

الشيح   تس�لم س�مو 
آل  حم�د  ب�ن  تمي�م 
العه�د  ويل  ثان�ي  
اللجنة  رئي�س  االمني 
القطري�ة  االوملبي�ة 
من الس�يد جاك روغ   
رئيس اللجنة االوملبية 
اللجنة  الدولية جائزة 
االوملبية الدولية تقديراً 
اللجنة  ودور  لجهوده 
االوملبية القطرية عىل 
مس�توى الصعيدي�ن 

الدويل واالقليمي للمحافظة عىل البيئة وتأتي 
هذه الجائزة تقدي�راً من املجتمع االوملبي ملا 
حققته قطر من انجازات ومكاس�ب عديدة 
ع�ىل الصعيد العاملي ودورها يف تعزيز الوعي 
البيئ�ي محلياً وإقليماً ودولي�اً وتنظيم قطر 

لهذا املؤتم�ر  العاملي التاس�ع يعترب تتويجاً 
له�ذه الجهود واعرتافاً مل�ا تقوم به قطر من 

دور حيوي وبناء يف هذا االطار .
وم�ن هذة ال�دول التي نالت جائ�زة التمييز 
البيئي جنوب افريقيا واليابان وكولومبيا – 

الدانمارك وكذلك جزر املارشال  .
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وقعت وزارة البيئة وشبكة الجزيرة الفضائية يف السادس والعرشين من شهر 
إبري�ل املايض مذك�رة تفاهم إلنتاج فيلم وثائقي ضخم عن اس�ماك القرش يف 
قطر والذي س�يعترب اكرب واضخم انت�اج اعالمي عربي من حيث املادة العلمية 

والجودة املرئية .
حيث وقع عىل مذكرة التفاهم من جانب وزارة البيئة السيد / عبدالله النعيمي    
مدي�ر إدارة الحماية والتأهيل البيئي وعن ش�بكة الجزيرة الفضائية الس�يد / 
أحم�د محفوظ مدير قناة الجزيرة الوثائقية  ، وذلك بحضور عدد من الجهات 

املشاركة  يف املرشوع ووسائل االعالم املختلفة . 

13

أصدر سعادة السيد  عبدالله بن مبارك 
املعض�ادي وزير البيئة الق�رار رقم 28 
لس�نة 2011م بش�أن اعتم�اد بع�ض 
اللوائ�ح الفنية واملواصفات القياس�ية 
الخليجي�ة كلوائ�ح فني�ة ومواصفات 
قطري�ة والت�ي تبل�غ عدده�ا 2015م 
مواصف�ة والئح�ة فني�ة ، وتضمن�ت 
الخصائص الفني�ة والعنارص ومعايري 
الجوة وطرق التشغيل واالداء التي يلزم 
توافرها ،  وتم اسرتشاد يف ذلك املرجعية 
الدولية لتكون هذه املواصفات واللوائح 
م�ع  ومنس�جمة  متناس�قة  الفني�ة 

املواصفات الدولية ومعربة عن توجهات 
منظمة التجارة العاملية ، وش�ملت هذه املواصفات والقياس�ية قطاعات التشييد 
والبناء وامليكانيكا والس�يارات واملقاييس واملوازيني واملواد الغذائية وبعض املواد 

الكيميائية وكذلك يف القطاع البيئي خاصة فيما يتعلق  بجودة الهواء .

ق�ال س�عادة الدكتور / بال ش�ميث ) 
رئي�س املج�ر ( عضو اللجن�ة االوملبية 
الدولية ورئي�س لجنة الرياضة والبيئة 
باللجنة االوملبي�ة الدولية لقد اصبحت 
اهداف التنمية املس�تدامة عنرص دمج 
اساس�ياً بعد قم�ة االرض عام 1992م 
وع�ىل صلة بذلك ف�ان الحركة االوملبية 
تتع�اون مع اللج�ان املنظمة وبرنامج 
االم�م املتحدة للبيئة م�ن اجل التمكني 
م�ن املصالحة ب�ني املتطلب�ات البيئية 
واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة بطريق�ة 
مس�ؤولة وق�ال ان�ه من�ذ  اكث�ر م�ن 
عرشين س�نة اصبح�ت الرياضة قادرة 

عىل ان تلعب دوراً هاماً يف االسهام يف إيجاد عالم أكثر نظافة واستدامة . 

رئيس املجر ... اهداف التنمية املستدامة وزير البيئة يعتمد 2015م مواصفة والئحة فنية
اصبحت عنصر دمج اساسيًا بعد قمة ريو 

جوشين شيفر

قطر قادرة على تنظيم مونديال صديق للبيئة
أكد جوش�ني ش�يفر عضو االتح�اد العامل�ي لصناعات 
الس�لع الرياضي�ة عىل أن الصناع�ة  الرياضية يف املانيا 
ص�ارت تعمل لصال�ح البيئة وتراع�ي احتياجاتها قبل 
التفكري يف االس�تفادة الت�ي يمك�ن ان تحفظها ، ومع 
تزاي�د الطل�ب ع�ىل املنتج�ات الرياضية بس�بب وجود 
رشكات ك�ربى عاملياً عىل غرار رشك�ة أديداس او نايك 
، وازيك�س وغريه�ا م�ن الرشكات ق�د زاد م�ن عملية 
انت�اج تل�ك املصانع وما ق�د ينجز عن ذلك م�ن تلويث 
عرب استخدام وس�ائل قد تر بالبيئة  ، ولكن بعد ذلك 
الت�زم الجميع  يف إط�ار توقيع اتفاقيات مش�رتكة من 
أجل مراعاه البيئة والحفاظ عليها ، وبالتايل صارت تلك 

االتفاقيات ملزمة ،وساهمت يف سالمة البيئة .
ويف االطار ذاته اش�اد ش�يفر بالقدرات القطرية مؤكداً 
أن دولة قطر قادرة عىل تنظي�م مونديال صديق للبيئة 
، وكما أن هناك الت�زام كبري من الجانب القطري خالل 
تقديم امللف عىل كأس العالم س�يعتمد عىل التكنولوجيا 
الصديقة للبيئة س�واء من حيث تربي�د املالعب أو املواد 
املستعملة وتشييد املنشآت الرياضية والبنية التحتية . 
مؤكداً أن دولة قطر لديه�ا قيادات حكيمة وقادرة عىل 
التطوي�ر فلماذا ال تحلم باس�تضافة االوملبياد وهذا ما 

تحقق بفضل الله وقيادتنا الرشيدة .
توصيات وبيان الدوحة .... وثيقة للمستقبل :-

تحت ش�عار » اللعب من أجل مس�تقبل أخر »« رفع 
املش�اركون أصواتهم للتأكيد عىل قلقهم بسبب تدهور 

الوض�ع البيئ�ي يف عاملن�ا املع�ارص ، واك�دوا التزامهم 
بالتنمية املس�تدامة وتم خالل املؤتمر الرتكيز عىل ثالثة 
ابعاد رئيس�ية لتشكيل االطار الشامل لألنشطة ،وعليه 

يشدد املؤتمر عىل القيام بالخطوات التالية :
•مش�اركة وعروض رؤيه الرياضات املس�تدامة خالل 
مؤتم�ر االم�م املتحدة ع�ن التنمي�ة املس�تدامة وكافة 

الفعاليات االخرى التي تنظمها االمم املتحدة .
•الرتوي�ج للرياض�ة كعامل اس�ايس للتغي�ري وطموح 
لتحقيق الهدف السابع للتنمية االلفية وهو التأكيد عىل 

التنمية البيئية املستدامة  خالل قمة االرض .
مشاركة الشباب يف املستقبل :

يلعب الشباب دوراً هاماً يف املجتمع ويف الرتويج ألهداف 
التنمي�ة املس�تدامة وعلي�ه يش�دد املؤتمر ع�ىل القيام 

بالخطوات التالية :
•قيام اللجنة االوملبية الدولية باكتشاف الطرق املختلفة 
لحث الش�باب عىل املشاركة يف انش�طة التنمية البيئية 
املس�تدامة من خالل البحث وفرص العمل مع الرشكاء 

وخاصة هيئات االمم املتحدة .
•قي�ام اللجن�ة االوملبي�ة الدولي�ة بالرتوي�ج ملش�اركة 
الرياضي�ني الش�باب يف املؤتم�رات القادم�ة والن�دوات 

القارية عن الرياضة والبيئة .
•قيام اللجنة االوملبي�ة الدولية واللجان االوملبية االهلية 
بتطوير ودعم الربامج التعليمية للشباب والتي تختص 

بالبيئة  والتنمية املستدامة .

•قي�ام اللجان االوملبية االهلية بالعمل عىل رفع معدالت 
الوعي لدى الش�باب بالتنمية املس�تدامة ونرش االفكار 

االوملبية يف مجتمعاتهم من خالل الرياضة .
•قيام اللجان االوملبية االهلية بالرتويج ودعم املبادرات 
الت�ي تس�اهم يف دعم مش�اركة الش�باب يف االنش�طة 

االجتماعية والتنمية املستدامة .
الرشاكة :-

قامت اللجنة االوملبية الدولية ببناء عالقة رشاكة قوية 
مع برنام�ج االمم املتحدة للبيئة وغ�ريه من العديد من 
هيئات االمم املتحدة األخرى ، وعليه يش�دد املؤتمر عىل 

القيام بالخطوات التالية 
•تطوير اللجنة االوملبية الدولية لوضعها  كمراقب لألمم 
املتحدة والتع�اون مع هيئات االمم املتحدة األخرى مثل 
برنامج االمم املتحدة للمس�توطنات البرشية وبرنامج 
االم�م املتحدة للتنمي�ة وهيئة اليونس�كو باإلضافة إىل 
املنظم�ات غ�ري الحكومية لتطبي�ق اجندته�ا من أجل 

التنمية املستدامة . 
•قي�ام اللجن�ة االوملبي�ة بتعزي�ز املس�اهمات املحلي�ة 
والدولي�ة م�ن أج�ل تحقيق االه�داف الك�ربى للتنمية 

املستدامة .
•قي�ام اللج�ان االوملبي�ة االهلي�ة واالتح�ادات الدولية 
واللجان املنظمة لدورات االلعاب االوملبية بالتنسيق مع 
حكوماته�ا واملنظمات املحلية غ�ري الحكومية من أجل 

تشجيع اجندة التنمية املستدامة .

البيئة والجزيرة تنتج فيلمًا وثائقيًا 
عن اسماك القرش
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دولة الكويت

زراعة 200 شجرة صفصاف في مقالع الصلبوخ في اللياح

الس�واحل  رص�د  إدارة  نظم�ت 
والتصحر يف الهيئة العامة للبيئة، 
جول�ة ميداني�ة ل�� 200 طال�ب 
وطالب�ة م�ن املدرس�ة االرمني�ة 
إىل موق�ع إع�ادة تأهي�ل مقالع 
الصلب�وخ يف منطقة اللي�اح، تم 
خالله�ا زراع�ة أكث�ر م�ن 200 
معه�د  م�ع  بالتع�اون  ش�تلة، 
الكويت لألبحاث العلمية والهيئة 

العام�ة لش�ؤون الزراعة والثروة 
الس�مكية، كم�ا تخل�ل الجول�ة 
تنظيم مس�ابقة لالطفال قدمت 
خالله�ا للفائزين جوائ�ز رمزية 

وشهادات تقدير. 

رشح مبسط  

رص�د  إدارة  مدي�رة  وأوضح�ت 

الهيئ�ة  يف  والتصح�ر  الس�واحل 
العام�ة للبيئ�ة ف�رح إبراهيم أن 
هذا النش�اط يأت�ي بالتوازي مع 
مناس�بة االحتفال باليوم العاملي 
للغابات والسنة الدولية للغابات، 
الفتة إىل أن هذه األنش�طة تندرج 
ضم�ن تنفيذ بن�ود اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة التصحر وإعادة 
تأهيل املواق�ع املتدهورة بيئيا يف 

البالد، موضحة أن الجولة تضمنت 
زيارة ألرجاء املوقع بهدف تقديم 
رشح مبس�ط للطلبة عن طبيعة 
املنطق�ة واألرضار الناتج�ة ع�ن 
اس�تخراج امل�واد املقلعي�ة منها. 
كم�ا تم تعري�ف الطلب�ة بالفرق 
الحاص�ل ب�ني مناط�ق املحمي�ة 
الطبيعي�ة واملناطق التي تتعرض 
لألنش�طة البرشية، ورشح ما تم 

�سرح مب�سط

تحت رعاية الشيخ جابر املبارك.. د. املضحي يفتتح »الشهر البيئي«

ت�سوير  ب�سمة جمعة

انطلق�ت فعالي�ات الش�هر البيئي، تح�ت رعاية 
النائب األول لرئيس مجل�س الوزراء وزير الدفاع 
رئيس املجلس األعىل للبيئة الش�يخ جابر املبارك، 
يف قاعة سلوى الصباح، حيث تضمنت الفعاليات 
ع�ددا من األنش�طة الت�ي تهدف إىل ن�رش الوعي 
البيئي م�ن خالل املع�ارض والن�دوات والدورات 
التدريبية وورش العمل، بهدف وضع نواة جديدة 
للعمل البيئي السليم والتوجه نحو إعادة صياغة 

الثقافة البيئية. 
وألق�ى مدير عام الهيئ�ة العامة للبيئ�ة الدكتور 
ص�الح املضحي كلم�ة، نياب�ة عن النائ�ب األول 
الش�يخ جاب�ر املب�ارك، ذك�ر فيها أن األنش�طة 
البيئية ال يمكن أن تؤتي ثمارها إال عندما تصبح 

حماي�ة البيئة واملحافظة عليه�ا جزءا أصيال من 
ثقافة الفرد وأس�لوب حياة يعيشها الناس.  وأن 
الحكومات واملنظمات األهلي�ة ال يمكن ان تقوم 
بحماي�ة البيئ�ة من خالل الترشيع�ات والقوانني 
فقط، ألن حماية البيئة التزام فردي قبل ان يكون 
التزاما جماعيا، والبدء باستغالل مصادر الطاقة 
البديل�ة واملتج�ددة وطاق�ة الش�مس واألم�واج 
واملنتج�ات الصديق�ة للبيئة وأن برنامج الش�هر 
البيئ�ي يتضمن عدداً من األنش�طة، بهدف وضع 
ن�واة جديدة للعمل البيئي الس�ليم، والتوجه نحو 
إعادة صياغ�ة الثقافة البيئي�ة بأكملها، مطالبا 
اهل االختصاص بتحمل مسؤولياتهم البيئية بمن 
فيهم الجهات الحكومية والخاصة التي يقع عىل 
عاتقها توجيه املجتم�ع وتوعيته لتصبح حماية 

البيئ�ة عادة يومية والتزاماً طوعياً عىل مس�توى 
األف�راد، وتأطري العم�ل البيئي من خ�الل قانون 

بيئي جديد يتناغم مع خطة التنمية. 
ومن جانبه، أش�ار الدكتور عبدالرحمن العويض 
إىل أن اإلنسان اس�تغل البيئة بشكل سيئ وصوال 
إىل مرحل�ة اليمك�ن اعادته�ا إىل ما كان�ت عليه، 
الفتا إىل أهمية مناقش�ة قضية املوازنة بني البيئة 
والتنمي�ة، ألن البعد االقتصادي يهيمن عىل البيئة 
مهما حاولنا عكس ذلك، وصناعة الطاقة البديلة 

هي املدخل إىل هذه املوازنة. 

التنمية الم�ستدامة 

وب�دوره ق�دم مدي�ر ادارة العالق�ات الدولي�ة يف 
مؤسسة البت����رول الكويتية

»اليوم العاملي« و»السنة الدولية« للغابات بمناسبة االحتفال بـ

د.عبداهلل العنزي يحا�ضر الطلبة

بدور البندر تقدم �ضرحا للدكتور العو�ضي عن ركن الهيئةالدكتور �ضالح الم�ضحي والدكتور عبد الرحمن العو�ضي يق�ضان �ضريط االفتتاح
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إنجازه يف املرشوع. 

هدف اإلنشاء

وب�دوره، ق�دم الباح�ث يف معه�د 

العلمي�ة د.عبد  الكويت لالبح�اث 

الل�ه العنزي للطلبة رشحا مفصال 

عن اله�دف م�ن انش�اء املحمية، 

والف�رق ب�ني املنطق�ة الطبيعي�ة 

غري املتأثرة بالتدهور الذي خلفته 

دراكيل الصلب�وخ وما هي املراحل 

تم�ت به�ا لتأهي�ل ه�ذه األرايض 

وتحويله�ا إىل محمية، موضحا أن 

وقف اس�تخراج الصلب�وخ تم بعد 

اتخ�اذ مجلس الوزراء ق�رارا بذلك 

عام 1995 لرره بالبيئة. كما تم 

تعريفهم بأماكن فصل الصلبوخ، 

وكيفية العمل عىل إنش�اء حديقة 

الطي�ور  تس�تقطب  صحراوي�ة 

الفت�ا  الصحراوي�ة،  والحيوان�ات 

مجموعة من الم�ضاركين

ندوة علمية إلدارة رصد السواحل والتصحر
بمناسبة يوم األرض العاملي

تحت رعاية وحضور الدكتور صالح املضحي، 

مدي�ر ع�ام الهيئ�ة العام�ة للبيئ�ة، نظم�ت 

إدارة رصد الس�واحل والتصحر ن�دوه علميه 

بمناس�بة يوم األرض العامل�ي، وذلك بحضور 

الكابتن عيل حيدر، والس�يدة رجاء البصريي، 

وعدد من املختصني يف املجال البيئي، وأعضاء 

اللجنة الوطنية ملكافح�ة التصحر. وعدد من 

طلبة امل�دارس، وقد تضمنت الن�دوة املحاور 

التالية: 

-  إدارة الجفاف تحت ظ�روف البيئة الربية يف 

دول�ه الكوي�ت، والتي حارض فيه�ا د.رأفت 

ميساك.

-  دراسة تحليليه ملصادر الغبار يف دوله الكويت، 

والتي تحدث فيها د.عيل الدورسي.

-  اإلرشاد الزراعي، حارض فيها كل من جنان 

الفيلكاوي وم.عيل عبدالله.

- تأثري انتش�ار امللوثات عىل البيئة الساحلية، 

والتي حارض فيها د.خالد البنا.

إىل أن مس�احة املحمي�ة تبلغ 200 
كيل�و م�رت مكع�ب، وتتب�ع لجنة 
متابعة القرارات األمنية يف مجلس 
ال�وزراء وي�رشف عليه�ا املعه�د، 
الفتا إىل أن ري أشجار املحمية يتم 
م�ن خالل مياه اآلبار املس�تخرجة 
وتجميعه�ا. االرض  باط�ن   م�ن 
ولفت العنزي إىل أن »زراعتنا ترتكز 
يف مناط�ق الدراكي�ل ع�ىل نباتات 
العوس�ج، بهدف  صحراوي�ة مثل 
إعادته�ا إىل طبيعتها األوىل وإعادة 

الحياة الفطرية فيها«. 
م�ن جهت�ه، أوض�ح مدي�ر إدارة 
التحريج واملراعي يف الهيئة العامة 
للزراع�ة والثروة الس�مكية محمد 
تم�ت  الت�ي  األش�جار  أن  جم�ال 
زراعته�ا يف املوق�ع ه�ي أش�جار 
الصفص�اف مل�ا تتمي�ز ب�ه ه�ذه 
النوعي�ة، كونها محلي�ة وناجحة 
وغ�ري طاردة للطي�ور وقادرة عىل 

التحمل للحرارة وشح املياه. 
وأعلن جمال أن عددا من املشاريع 
الت�ي تعم�ل الهيئة عىل دراس�تها 
وتنفيذها، ومنها مشاريع تحريج 

قائم�ة حاليا يف مناط�ق عدة مثل 

الجه�راء وش�مال غ�رب الجهراء 

والش�دادية وخل�ف املط�ار الدويل 

ومنطق�ة أم الهيم�ان والصليبية، 

قديم�ة  أنه�ا مش�اريع  إىل  الفت�ا 

يتم اس�تكمالها حالي�ا، من خالل 

وضع ش�بكات ري حديثة لسقاية 

م�رشوع  ع�ن  فض�ال  النبات�ات، 

العب�ديل، وه�و  تش�جري منطق�ة 

يف دور الط�رح ل�رشكات القط�اع 

الخاص، مضيف�ا: لدينا يف الخطة 

التنموية 5 مش�اريع منها تشجري 

الطرق الخارجي�ة والوفرة والزور 

والساملي وتشجري مراع نموذجية، 

موضحا أن هذه املراعي هي مناطق 

رعوي�ة مس�احتها اإلجمالي�ة 16 

مليون مرت مرب�ع، 8 ماليني لرعي 

اإلبل و8 ماليني لألغنام. وأش�ار إىل 

اس�تخدام الطاقة املتجددة يف هذه 

املراعي، كما ستتم زراعة النباتات 

الصحراوي�ة ليس�مح الرعي فيها 

ع�ىل نح�و متقطع لتع�ود وتؤهل 

نفسها من جديد.

د. علي الدو�ضري د. راأفت مي�ضاك جانب من الم�ضاركين في معر�ض اليوم البيئي
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| عنود القبندي |
عن مجلة »بيئتنا«

الكوارث الطبيعية..

اسألوا املليون زلزال عن التسونامي 
واإلشعاع النووي!

ما هو الزلزال؟ 
األرض  ق�رشة  تصي�ب  أرضي�ة  ه�زات 

وتنت�رش يف ش�كل موجات خالل مس�احات 

شاسعة بسبب عدم اس�تقرار باطن األرض 

ومنها ال نش�عر بها ولك�ن ترصدها أجهزة 

السيس�موجراف. وللزالزل ثالثة أنواع وهي 

الربكانية والتكتونية والبلوتونية.

زلزال اليابان 8.9
رضب زل�زال ق�وي بلغ�ت قوت�ه 8.9 

بمقي�اس ريخرت وموجات م�د عمالقة 

الرشق�ي  الش�مايل  الس�احل  امت�داد 

المرباطورية اليابان التي تسببت يف كثري 

م�ن الخس�ائر البرشي�ة واالقتصادية. 

وأعقب�ه تس�ونامي أدى إىل مقت�ل أكثر 

من عرشة آالف شخص وإحداث أرضار 

ودم�ار واس�عني تبعه زل�زال آخر بقوة 

6.6 درجات، وآخر بقوة 7.4.

األمم املتحدة
قال�ت الوكال�ة الدولي�ة للطاقة الذري�ة التابعة لألمم املتحدة إن الس�لطات 

الياباني�ة أبلغته�ا بأنها تتخذ اس�تعداداتها لتوزيع اليود ع�ىل مواطني البالد 

الذين يقطنون قرب محطات نووية لتوليد الكهرباء وتررت بس�بب الزلزال 

الذي اجتاح اليابان، حيث يمكن االستعانة باليود للمساعدة يف حماية الجسم 

من التعرض لالش�عاعات. وترسبت االش�عاعات يف اليابان من مفاعل نووي 

بع�د أن أطاح انفجار بس�قفه يف أعقاب وقوع الزل�زال املدمر إال أن الحكومة 

أرصت عىل أن مستويات االشعاع منخفضة.

أقوى الزالزل
وكان ه�ذا خامس أش�د زلزال يش�هده العالم خالل املائة ع�ام املاضية. 

وتتجاوز ش�دته زلزال جريت كانتو يف أول سبتمرب ايلول 1923 الذي بلغت 

قوته 7.9 درجة وأسفر عن مقتل أكثر من 140 ألفا يف منطقة طوكيو. ويف 

عام 1995 تس�بب زلزال كوبي يف خس�ائر بلغت قيمته�ا 100 مليار دوالر 

وكان أكث�ر كارثة طبيعية تكلفة يف التاريخ. وقدرت الخس�ائر االقتصادية 

نتيجة موجات مد املحيط الهندي عام 2004 بنحو عرشة مليارات دوالر..
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تتع�رض األرض س�نوياً لنحو مليون زلزال، ال يش�عر الن�اس بمعظمها إما لضعفه�ا أو لحدوثها يف مناطق غري 

مأهولة.. وقد تتس�بب األنش�طة البرشية يف حدوث الزالزل. ومن هذه النش�اطات، التفجريات النووية، وعمليات 

سحب النفط من آباره بباطن األرض، وكذلك بناء سدود املياه فوق مناطق زلزالية..

نتائجها    10م  

يعد الزلزال األقوى يف تاريخ اليابان وتسبب يف ارتفاع موجات املد العمالقة 

10 أمتار، حيث اكتسحت كل يشء يف طريقها من مدن وقرى وتم تعطيل 

نظام التربيد يف مفاعالت نووية يف محطة فوكوشيما، والذي عىل إثرها وقع 

انفجار يف املفاعل رقم واحد بمحطة فوكوشيما دايتيش للطاقة النووية 

التابعة لرشكة طوكيو الكرتيك باور (تيبكو) ويقع املفاعل عىل بعد 240 

كم من طوكيو. كما أن الزلزال الذي رضب اليابان أدى عىل ما يبدو إىل إزاحة 

محور دوران األرض 10 سم.

قامت الحكومة 

اليابانية بإخالء املناطق 

حول محطة فوكوشيما 

دايتيش النووية ليصبح 

قطرها 20 كم. وذكر 

املتحدث باسم الحكومى 

يوكيو ايدانو بأنه تم 

تسجيل مستويات 

اشعاعية ب�ني 30 و400 

ميليزيفرت يف محيط 

املفاعالت. 

اإلجراءات الحكومية

الزالزل ثالثة أنواع: بركانية 
وتكتونية وبلوتونية

زلزال اليابان األخير أدى
إلى إزاحة محور األرض 10 سم
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األضرار 
أطاحت املياه بس�فن إىل رصي�ف امليناء بعد أن اجتاح�ت موجات املد بلدة 

كامي�يش. وأغلقت محطات نووية ومصايف نفطية أخرى واش�تعلت النار يف 

مصفاة، وانقطعت الكهرباء عن ماليني املنازل والرشكات. وأغلق العديد من 

املط�ارات من بينها مط�ار ناريتا يف طوكيو كما أوقف�ت خدمات القطارات 

باإلضافة إىل وجود اآلالف من القتىل.

كيف يتحول الزلزال إلى تسونامي؟ 
تتكون موجات التسونامي عند حصول زلزال يكون مركزه تحت قاع البحر 

ونتيجة لذلك تتحرك كمية هائ����لة من مياه املحيط (البحر) بشكل عمودي 

صعوداً وبصورة مفاجئة مما يفقد هذه املياه حالة الركود واالس�تقرار التي 

كانت تس�ودها، فينتج عن ذلك ع�ىل الفور أمواج دائري�ة ومتالحقة تنطلق 

م�ن مركز الزل�زال مع فواصل متباعدة يف ما بينها ق�د تصل إىل عدة عرشات 

م�ن الكيلوم�رتات وتتجه نحو الش�واطئ املج�اورة القريبة والبعي�دة وفقاً 

لق�وة الزلزال حس�ب مقياس ريخرت. وتتحرك هذه األم�واج برسعة تصل إىل 

800 ك�م يف الس�اعة يف املياه العميقة، ويف هذه الحالة يك�ون ارتفاعها قليالً 

وال يتعدى 60 س�م فوق س�طح البحر. ولدى اقرتاب هذه األم�واج من املياه 

القليلة األعماق يف الجرف القاري (Shelf Continental) املحاذي للش�واطئ، 

تنخف�ض رسعتها نتيجة احتكاك وفرمل�ة قاعدتها من قبل الجرف املذكور، 

لتصبح قريبة من الرسعة املتوس�طة للسيارة، ويف املقابل يرتفع سطح هذه 

األمواج ليصل ارتفاعها إىل 15 مرتا، ويف بعض األحيان إىل 30 مرتا.

أعراض حدوثه
قبل حدوث التسونامي مبارشة وقبل وصول األمواج يمكن للعديد مالحظة 

أمور معينة تشريه للحدوث وهي املتمثلة يف التايل: 

- اإلحساس بهزة أرضية.

-  قد تخرج بعض الغازات من مياه البحر عىل شكل فقاعات.

-  قد يش�عر الش�خص املوجود يف املاء بحرارة املاء التي تزيد فجأة وبشكل 

محسوس.

- ُيسمع صوت مشابه لصوت الرعد.

- تربز من املياه رائحة كريهة جداً.

- ترتاجع مياه الشاطئ باتجاه العمق بشكل كبري.

عمل املفاعل النووي
الصورة عىل اليس�ار، توضح تركيب املفاعل النووي من الداخل: اللون 

الربتقايل يش�ري إىل أعم�دة الوقود النووي، وتحتوي عىل نس�بة تخصيب 

3 إىل 5% من اليورانيوم 235  عىل ش�كل أوكسيد اليورانيوم، أو خليطه 

مع أوكس�يد البلوتونيوم. اللون األزرق يش�ري إىل املهدئ: املاء الخفيف أو 

الثقي�ل. األعمدة الغامقة اللون تش�ري إىل ألواح التحك�م. املربع األبيض 

يش�ري إىل الغطاء الحديدي املحيط بقلب املفاع�ل والجدار الخارجي من 

الخرسانة ومواد عزل اإلشعاعات النووية.

ع�ىل اليم�ني: الص�ورة تبني عم�ل املهدئ، ال�ذي يق�وم بتقليل رسعة 

النيوترون�ات لغ�رض الوص�ول إىل الرسع�ة املطلوب�ة لح�دوث التفاعل 

املتسلس�ل. فالنيوترون�ان الرسيع�ة ج�دا ال يمك�ن لها أن تش�طر نواة 

اليورانيوم 235.

الفك�رة تكم�ن يف أن الطاقة الحراري�ة الهائلة املتحررة من انش�طار 

النواة يتم اس�تغاللها يف توليد بخار ماء مضغوط. مثلما يش�ري الرس�م 

التوضيح�ي إىل دخول وخروج املاء كناقل للح�رارة الناتجة عن التفاعل 

النووي. يمكن أن تكون هناك دورة واحدة للماء أو دورتني؛ واحدة للماء 

املضغوط بدرجات حرارة مرتفعة جدا. ويكون يف تماس مبارش مع قلب 

املفاعل ويقوم ب�دوره بنقل الطاقة الحرارية الناتج�ة إىل الدورة الثانية 

من املاء والتي ال تكون يف تماس مبارش مع قبل املفاعل، وتقوم بدورها 

بتحريك زعانف مولدات الطاقة الكهربائية.

التسونامي: أمواج دائرية متالحقة تتحرك 
عمودية من القاع إلى السطح

أمراض ما بعد التفجيرات النووية أهمها 
سرطان الغدة الدرقية والوقاية في تناول 
كبسوالت اليود
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األشعة املنطلقة 
ينذر الزلزال الذي تعرضت له اليابان بوقوع كارثة نووية قد تكون هي األكرب منذ اندالع الحرب العاملية الثانية، وحادث انفجار مفاعل فوكوش�يما النووي 

يثري التساؤل عن طريقة عمل ومدى خطورة املفاعالت النووية. 

تنبعث أنواع عديدة من اإلشعاعات نتيجة االنحالل النووي وتعتمد خطورة تأثريها عىل الرتكيب البيولوجي للخاليا الحية عىل رسعتها والطاقة التي تمتلكها 

ونوع العضو الذي تخرتقه وعمره أيضا. وأبرز الجسيمات أو األشعة املنطلقة من النواة خالل انحاللها هي ما ييل:

- أش�عة ألفا(α) أو األصح جس�يمات ألف�ا، هي عبارة عن نواة ذرة الهليوم، أي أنه�ا تتكون من بروتونني ونيوترونيني، تنتج كث�ريا من التفاعالت النووية 

وتعترب مستقرة إىل حد كبري، وتمتلك شحنة كهربائية موجبة وتتميز بضعف القدرة عىل االخرتاق، إال أنها تتميز بقدرة كبرية عىل تأيني املواد إذا ما اخرتقتها، 

بمعنى أنها تغري خواصها الكهربائية.

- جس�يمات بيتا (β)، يمكن أن  تحمل ش�حنة س�البة أو موجبة اعتمادا عىل نوع التحلل، فهي عبارة عن إلكرتون (

سالب الشحنة) أو بوزيرتون (موجب الشحنة) وتمتاز بقدرة ضعيفة عىل تأيني املواد التي تخرتقها وعىل اخرتاق 

املواد، حيث يمكنها اخرتاق صفيحة ألومونيوم بسمك 3 ملم فقط.

األشعة األكثر خطورة هي أشعة جاما(γ)، وهي عبارة عن أشعة كهرومغناطيسية، - 

وهي تشبه موجات الضوء، إال أن لها طوال موجيا قصري، أي أن لها ترددا أعىل، 

ما يعني طاقة أعىل وقدرة اكرب عىل اخرتاق األجسام. ويمكن لها النفاذ إىل 

كل أنواع األجس�ام تقريبا، وال يمكن اعرتاض طريقها إال باستخدام ألواح 

س�ميكة من الرص�اص. وهي تقتل كل ما تخرتقه م�ن خاليا حية، نتيجة 

الطاقة الكبرية التي تحمله�ا والتي تتحول إىل طاقة حرارية داخل 

الخالي�ا الحية، وت�ؤدي بدورها إىل تأيني ه�ذه الخاليا، أي 

تغيري خواصه�ا البيولوجية والكيميائية. 

وتنطل�ق اإلش�عاعات النووية إما 

بص�ورة طبيعي�ة أو من خالل 

التفاعالت النووية.

زلزال أيلول األسود  الياباني 
قتل 140 ألفا عام 1923

آثار اإلشعاع النووي على البشر
 

األشعة النووية ليس لها طعم أو رائحة، لكنها قد تكون قاتلة. تدخل األشعة النووية إىل الجسم عرب التنفس أو البرشة، وقد تصيب اإلنسان برسطان 

الغ�دة الدرقي�ة واألورام ورسطان الدم وأمراض العيون واالضطرابات النفس�ية وغريها من األمراض الخطرية. وإذا تعرض الجس�م إىل كميات كبرية 

م�ن هذه األش�عة ونال�ه جرعة كبرية جدا منها، فقد يموت خالل س�اعات أو أيام قليلة. أحد األمراض التي تظهر بكث�رة بعد وقوع حادث نووي هو 

مرض رسطان الغدة الدرقية. والس�بب يف ذلك هو النظائر املشعة لليود 131 

واليود 133، وهاتان املادتان تكثران يف األيام األوىل بعد الحادث النووي وهما 

مسؤولتان عن إصابة الجسم باإلشعاع. 

ولتف�ادي التع�رض لنظائ�ر اليود املش�عة وتلويثها للغ�دة الدرقية، يمكن 

تن�اول جرعة كبرية م�ن حبوب الي�ود املرّكز، فيحصل الجس�م عىل حاجته 

وتصب�ح الغدة الدرقية مش�بعة باليود، فال تعود قادرة ع�ىل تخزين كميات 

أخرى منه، وبذلك يتخلص الجس�م تلقائيا من نظائر اليود املشعة الخطرية. 

وق�د قامت الحكومة الياباني�ة بتوزيع حبوب اليود املرّك�ز عىل املواطنني يف 

املناطق القريب�ة من محطات الطاقة النووية املت�ررة.  لكن مفعول هذه 

الحب�وب ال يدوم س�وى لبضع�ة أيام فقط وه�و يفيد األش�خاص الذين لم 

تتلوث أجسامهم باليود املشع بعد.
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االنشطار النووي
وتفاعل االنش�طار النووي هو التفاعل الذي يتم من خالله إنتاج طاقة حرارية وضوئية عاليه باإلضافة إىل جسيمات مثل 

بيت�ا (β) وألف�ا(α). ويت�م تحرير الطاقة النووية من خ�الل قصف نواة اليورانيوم 235 بنيوت�رون، ينتج عن هذا 

التصادم جزيء جديد غري مس�تقر رسعان ما تنش�طر إىل جزيئني وما معدله 2 إىل 3 نيوترونات، مصطدمة 

بالت�ايل بذرات يورانيوم أخرى، وهكذا تس�تمر عملية تحري�ر الطاقة وإنتاج نيوترونات 

ضم�ن ما يعرف بالتفاعل املتسلس�ل. من انش�طار ن�واة يوراني�وم 235 تتحرر طاقة 

يتج�اوز مقداره�ا 200 مليون إلكرتون/ فولت. وبش�كل أكثر وضوح�ا يمكن مقارنة 

مق�دار الطاقة املحررة بالطاقة املحررة من الفحم: من كيلو غرام واحد من الفحم يمكن 

إنتاج 8 كيلو واط/ س�اعة. أما من كيلو غرام واحد من اليورانيوم 235، فيمكن إنتاج ما يقارب 

24 مليون كيلو واط/ ساعة. ويتم إنتاج هذه الطاقة داخل املفاعالت النووية.

التهدئة والتبريد
ح�دوث خلل فن�ي يف نظام�ي التهدئة والتربي�د يمكن أن ي�ؤدي إىل ارتفاع 

درج�ة الح�رارة إىل1200 درجة مئوي�ة، ويمكن عنده�ا أن تنفصل جزيئات 

الهيدرروج�ني عن امل�اء. وإذا ما تم إط�الق البخار املحم�ل بالهيدروجني من 

املفاع�ل فانه يتفاعل مع األوكس�جني يف اله�واء ويؤدي إىل ح�دوث انفجار، 

مثلم�ا حدث مؤخرا يف مفاعل فوكوش�يما الياباني. أما ارتفاع درجة الحرارة 

يف قل�ب املفاع�ل إىل 2200 درجة مئوية فس�يؤدي إىل انصه�ار أعمدة الوقود 

النووي. مثلما كان عليه الحال يف مفاعل ترشنوبل.

أسوأ سيناريو
أسوأ سيناريو سيكون إذا لم ينجح الفنيون اليابانيون يف تخفيض درجة 

حرارة قلب املفاعل، ما يعني انصهار أعمدة الوقود، وإذا ما المس�ت املادة 

املنصه�رة ق�اع املفاعل فإنها س�تنتقل إىل البيئة املحيط�ة وتؤدي إىل تلوث 

املي�اه الجوفي�ة باإلش�عاعات أيضا. أما مالمس�ة املادة املنصه�رة إىل املاء 

املتبقي داخل املفاعل فس�يؤدي إىل حدوث انفجار مش�ابه النفجار مفاعل 

ترشنوبل.

التفاعالت النووية
هناك نوع�ان من التفاع�الت النووية؛ تفاع�ل االندماج 

النووي، حي�ث تندمج نويات الهيدروجني مكونة الهليوم، 

وتتح�رر نتيجة ه�ذا االندماج طاقة نووي�ة هائلة ولكنها 

نظيفة أيضا، حيث أن الهليوم عنرص غري مش�ع ومتواجد 

بصورة حرة يف الطبيع�ة، وأبرز مثال عىل تفاعل االندماج 

النووي هو الشمس..

الفجل و الجذر ينجوان من 
اإلشعاعات النووية باليابان

المفاعالت النووية
النوعان الرئيسيان من املفاعالت النووية، 

هما مفاعالت املاء الخفيف ومفاعالت املاء 

الثقي�ل. مفاعالت امل�اء الخفيف، يمكن أن 

تستخدم املاء العادي كمهدئ ومربد، وأيضا 

ناق�ل للح�رارة. أما مفاعالت امل�اء الثقيل، 

(الهيدروجني  الديوتري�وم  فهي تس�تخدم 

الثقي�ل) كوس�يط يقوم مثلم�ا هي مهمة 

املاء الخفيف يف مفاعالت املاء الخفيف.
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مزارع االألبان تلقي بالحليب الخام في حقول الذرة بعدما ت�ضرب اال�ضعاع في فوكو�ضيما في الخ�ضروات 

والحليب الخام واإمدادت المياه ومياه البحر

المواد الغذائية

م�ن  مح�ددة  أن�واع  أصيب�ت 

الخضار يف اليابان بالتلوث النووي 

يف محيط دائري يبلغ 30 كم حول 

محط�ة فوكوش�يما النووية، ويف 

الدرج�ة األوىل تعرض�ت إىل درجة 

عالي�ة م�ن اإلش�عاعات خض�ار 

والربوك�ويل  وامللف�وف  الس�بانخ 

وال�»كاماتس�ونا« املحبوب�ة جدا 

يف اليابان، حيث أكد معهد ماكس 

روبن�ز يف كيل بأملانيا أنه كلما كرب 

حج�م ورق الخضار زادت كميات 

الذرات املش�عة التي تق�ع عليها، 

علما أن اإلش�عاعات تأت�ي حاليا 

من الغبار النووي يف الهواء.

ويتساقط الغبار النووي الناعم 

املحط�ة  م�ن  األرض  ع�ىل  ج�دا 

الذري�ة املت�ررة فوكوش�يما أو 

أنه ُيغس�ل م�ع املطر املتس�اقط 

األرض،  يف  بقع�ة  كل  إىل  ويص�ل 

ويقع ع�ىل األوراق وع�ىل العيدان 

واألغصان. وباإلمكان غس�ل هذه 

الذرات املش�عة أو ج�زء منها عن 

الخضار، ما يس�مح بإزالة ما بني 

50 و60٪ م�ن التلوث. وحتى اآلن 

جرى قياس قيمة إشعاعية عالية 

من اليود املش�ع 131، وميزته أن 

خطورته تستمر ملدة ثمانية أيام، 

وهي فرتة ال تسمح له بالتغلغل إىل 

داخ�ل األرض والوصول إىل جذور 

النبات�ات. وله�ذا لم ُتص�ب أنواع 

الخضار األخ�رى التي تنمو داخل 

الرتب�ة بأذى مثل الج�زر والفجل. 

ويرج�ع الس�بب إىل أن اليود 131 

غري خطر نسبيا.

ال�سيزيوم وال�سترونتيوم

اإلنس�ان  يف  تس�تقر  ح�ني 

املش�عة  النظائ�ر  »النوي�دات« 

 137 وس�يزيوم   90 س�رتونتيوم 

يف أنس�جة العظ�ام، ف�إن خط�ر 

اإلصابة بالرسطان يزداد. فالجسم 

يخل�ط بني ه�ذه امل�واد الخطرية 

إىل  ويدخله�ا  الكالس�يوم  وب�ني 

نخاع العظام وأنس�جة العضالت 

العظ�ام  نخ�اع  لك�ن  والعظ�ام. 

مس�ؤول عن تش�كيل خاليا الدم 

الجديدة، ويمك�ن أن تتعطل هذه 

العملية بسبب اإلشعاعات املؤّينة، 

وإذا ح�دث ذل�ك يصاب اإلنس�ان 

بمرض رسطان الدم القاتل.

أما بالنس�بة لألرض يبقى مدى 

عقود، حيث أن س�يزيوم يس�بب 

للزراعة مش�كلة أك�رب بكثري من 

الي�ود ألن ديمومت�ه ت�رتاوح بني 

سنتني وثالثني س�نة. وإذا تغلغل 

يف الرتب�ة ووص�ل إىل الجذور فإنه 

يس�تمر مش�ّعا داخ�ل النبات�ات 

لسنوات أو لعدة عقود من الزمن. 

لذل�ك نرى أن�ه بعد 25 س�نة عىل 

كارثة تش�رينوبيل النووية ال تزال 

أنواع م�ن الفطر يف بعض مناطق 

جن�وب أملاني�ا مصاب�ة بالتل�وث 

الذري. ويف هذه الحالة فإن الغسل 

باملاء ال يجلب أي نتيجة. وإذا أكل 

إنسان هذه النباتات املشعة يحّول 

الجس�م نظري س�يزيوم املخّصب 

إىل كالي�وم يف ال�دم ويف العض�الت 

بص�ورة يه�دد أنس�جته املحيطة 

بها بالتلوث اإلشعاعي أيضا.

الأ�سرار الوراثية 

وأخ�ريا، قد يح�دث رضر وراثي 

هائ�ل يف الجس�م ال�ذي يتع�رض 

ح�دث  كم�ا  النووي�ة،  لألش�عة 

بع�د إلق�اء قنبلت�ني ذريت�ني عىل 

هريوش�يما وناغازاكي، حيث ُولد 

عدد كبري من األطفال املش�وهني. 

وبع�د كارثة تش�رينوبيل يف أبريل 

عام 1986، ورغم مرور 25 س�نة 

عىل الحادث، هناك ارتفاع ملحوظ 

يف نسبة املصابني بالرسطان تصل 

إىل 40%. وهن�اك تقدي�رات ب�أن 

اإلشعاعات قد تأتي من الغبار النووي 
في الهواء.. وكلما كبر حجم ورق الخضار 
زادت كمية الذرات المشعة

عامل يقوم بفح�ض اال�ضعاع داخل مبنى مفاعل فوكو�ضيما

في حالة حدوث تسرب جوي في المفاعل 
قد يؤدي ذلك إلى انتشار سحابة نووية 
بأطراف دول مجلس التعاون
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25 ألف ش�خص يف روس�يا لقوا 

حتفهم ألنهم ش�اركوا يف أعمال 

تنظيف املفاعل بعد انفجاره.  

م�ساعدة طبية

م�ن ش�به املس�تحيل تقدي�م 

مس�اعدة طبي�ة مل�ن يتع�رض 

لألش�عة النووية. لك�ن الخرباء 

يفرّقون ب�ني التلوث واالندماج. 

يف حال�ة التل�وث تتجم�ع املواد 

الجس�م  س�طح  ع�ىل  املش�عة 

ويمك�ن غس�لها بامل�اء ورغوة 

الصابون. لكن يف حالة االندماج، 

إىل  امل�واد املش�عة تدخ�ل  ف�إن 

الجس�م وتندمج في�ه وال يمكن 

أبدا التخلص منها.

قي�اس  وح�دة  ع�ىل  يطل�ق 

ميليس�يفرت،  النووية  األش�عة 

 250 ف�إذا تع�رض الجس�م إىل 

ميليس�يفرت أو 0.25 س�يفرت 

لف�رتة زمني�ة قص�رية، يمك�ن 

أن يص�اب بأحد األم�راض التي 

تس�ببها اإلش�عاعات. وحس�ب 

املكت�ب االتح�ادي للحماية من 

اإلشعاع يف أملانيا، فإننا نتعرض 

إىل 2.1 ميليسيفرت من الطبيعة 

يف الس�نة، أما تعريض الجس�م 

إىل 400 ميليس�يفرت فيؤدي إىل 

املوت املحتم.

مياه م�سعة 

طوكي���و  رشك����ة  قال�ت 

الكرتيك ب����اور (تيبكو) التي 

تدير محطة فوكوشيما دايتيش 

النووية باليابان أنها اكتش�فت 

ترسبا ملياه مشعة إىل مياه البحر 

من تصدع يف الغالف الخرس�اني 

املحط�ة  يف   2 رق�م  باملفاع�ل 

املنكوب�ة، فه�و م�ن املمكن أن 

يك�ون ه�ذا الرشخ ه�و مصدر 

التلوث االش�عاعي الذي ظهر يف 

اآلونة االخرية يف مياه البحر قبالة 

الساحل الشمايل الغربي لليابان. 

حي�ث بل�غ مس�توى االش�عاع 

 1000 الخرس�اني  الغ�الف  يف 

ميليس�يفرت يف الس�اعة. كم�ا 

ذك�رت وكالة الس�المة النووية 

الي�ود  أن مس�تويات  الياباني�ة 

املشع التي رصدت يف ماء البحر 

بالقرب من محطة فوكوش�يما 

النووية املعطوبة بش�مال رشق 

اليابان تزيد 4385 مرة عن الحد 

القانون�ي، ولك�ن هذه النس�بة 

ال تمث�ل خطرا ع�ىل الصحة ألن 

الس�كان القريب�ني م�ن املحطة 

تم إجالؤهم م�ن منطقة نصف 

قطره�ا 20 ك�م ح�ول املحطة 

والتي تمتد إىل البحر.

�سخ النيتروجين 

قال�ت الرشك�ة القائم�ة ع�ىل 

فوكوش�يما  محط�ة  تش�غيل 

داييت�يش النووي�ة املعطوب�ة يف 

الياب�ان أنها أوقفت ترسب املياه 

التي تش�وبها مستويات  امللوثة 

عالية من االشعاع إىل املحيط.

كم�ا قامت الياب�ان بضخ غاز 

ن�ووي  مفاع�ل  يف  النيرتوج�ني 

معط�وب معيدة تركي�ز الجهود 

نووي�ة  كارث�ة  أس�وأ  ملقاوم�ة 

من�ذ 25 عام�ا عىل من�ع تراكم 

الهيدروجني يف محطة فوكوشيما 

دايت�يش للطاق�ة النووية. حيث 

بدأ العم�ال ض�خ النيرتوجني يف 

الوعاء الح�اوي للمفاعل رقم 1 

بعد أن تحق�ق تقدم كبري صباح 

ذات الي�وم بوق�ف ت�رسب املياه 

عالية التلوث االشعاعي من أحد 

املفاع�الت الخمس�ة االخ�رى يف 

املحطة إىل البحر، حيث من املهم 

ضخ غ�از النيرتوج�ني يف الوعاء 

الح�اوي والقضاء ع�ىل احتمال 

انفجار الهيدروجني. وتحت هذه 

الظ�روف إذا اس�تمررنا يف تربيد 

املفاع�الت بامل�اء فق�د يرتاك�م 

املت�رسب من وعاء  الهيدروجني 

املفاعل إىل الوع�اء الحاوي ومن 

املمكن أن يصل إىل نقطة ينفجر 

عنده�ا. وق�ال خ�رباء الطاق�ة 

الت�ي  املفاع�الت  ان  النووي�ة 

أصابها التل�ف ال تزال بعيدة عن 

السيطرة وذلك بعد مرور نحو 3 

أش�هر من تعرض اليابان لزلزال 

عني�ف لحقته موج�ة مد بحري 

عاتية يف 11 مارس.

وقد قامت جارتا اليابان الصني 

وكوريا الجنوبية بتقديم شكاوى 

وذلك بسبب رصد الصني كميات 

من اليود املش�ع يف السبانخ يف 3 

إىل  باإلضافة  مقاطعات صينية، 

ع�دم معرفتهم�ا بخطط رشكة 

طوكي�و الكرتي�ك ب�اور باطالق 

املياه امللوثة باإلش�عاع يف املحيط 

اله�ادئ، خاص�ة بع�د ترصي�ح 

نائ�ب املدير الع�ام لوكالة األمن 

اليابانية بأن  الصناعي والنووي 

الياب�ان س�تحتاج للتخلص من 

املياه منخفضة التلوث اإلشعاعي 

يف املحيط والتي مصدرها موقع 

املفاعل الن�ووي املعطوب والتي 

نفوق اعداد هائلة من ال�ضمك على �ضواطئ كاليفورنيا اثر ت�ضرب اال�ضعاعي من فوكو�ضيما
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يه��دد البرنام��ج النووي اإليران��ي »مفاعل بوشهر« بع��د عمله دول 
مجل��س التعاون عامة والكويت خاص��ة، وذلك بسبب افتقاره ملعايير 
األمان وعدم شفافية األنشطة واأله��داف منه، وكون مدينة بوشهر 
نفسه��ا تق��ع على خط زالزل نشط، وأي زل��زال كبير أو متوسط قد يؤدي إلى انقطاع مي��اه التبريد عن املفاعل 
الن��ووي مم��ا سؤدي إلى كارث��ة حقيقية مبعنى الكلم��ة، باإلضافة إلى تل��وث جوي وبحري بالق��رب من الكويت، 
فالكوي��ت تعد األقرب إلى املفاعل م��ن أي مدينة خليجية أخرى، حيث ال تزيد املسافة بني رأس الزور في الكويت 
وب��و شهر عن 236ك��م، وذلك بسبب أن اخلليج العربي شبه مغلق تتغير مياه��ه مرة كل 5 سنوات، وأي تسرب 
م��ن امللوثات النووية سيكون له تأثير مدمر على كافة دول املنطق��ة والبيئة البحرية فيها، كما أن مياه اخلليج 
تتحرك بعكس عقارب الساعة، وهذا يعني أن أي تلوث في املياه من مفاعل بوشهر سيكون له تأثير كبير على 
الكويت على وجه اخلصوص ومحطات تقطير املياه بها، فحركة مياه اخلليج ستبعث بامللوثات باجتاه الشواطئ 

الكويتية.
يبلغ إنتاج إيران النفطي 3.55 مليون برميل يوميا وهو ما يجعلها تأتي في املرتبة الثانية بعد اململكة العربية 
السعودية ومتتلك احتياطات نفطية مؤكدة تقدر ب�%8.7 من إجمالي االحتياطي النفطي العاملي، وحتتل املرتبة 
الثانية عامليا باحتياطات ضخمة من الغاز تقدر بأكثر من (25 تريليون متر مكعب)، كما أنها تتميز مبصادر طاقة 
متج��ددة قلما جتتمع ف��ي دولة واحدة الطاقة الشمسية والرياح واألنهار ووصوله��ا إلى حتقيق اإلكتفاء الذاتي 
ملصادر الطاقة بسبب ضخامة احتياطياتها من النفط والغاز واملوارد الطبيعية. وإذا كانت إقامة مشاريع طاقة 
م��ن هذه املوارد غير مكلف��ة ومأمونة اجلانب مقارنة مع إقامة مفاعل نووي يحت��اج إلى مئات املليارات وتشوبه 
العدي��د من اخملاطر البيئية واألمنية والتكنولوجية والسياسية واإلقتصادية، وفي ظل التجاذبات الشديدة على 
الساح��ة الدولية حول رغبة إيران في االستمرار في برنامجها الن��ووي وتخصيب اليورانيوم في محطة بوشهر 
النووي��ة، فإن هناك س��ؤاال يتبادر للذهن حول اإلصرار اإليراني على إقامة مفاعل ن��ووي تدعي أنه إلنتاج الطاقة 

رغم ثبوت عدم حاجتها إليه.

الم�سادر

تص�ل إجمايل كميت�ه 11500 طن 

من املياه. 

التلوث الجوي

يف حال�ة ح�دوث ت�رسب ج�وي 

يف املفاع�ل ق�د ي�ؤدي إىل انتش�ار 

أق�ىص  نح�و  النووي�ة  الس�حابة 

أطراف دول مجلس التعاون حيث 

أن ذل�ك يعتمد عىل األحوال الجوية 

ووقت حص�ول الحادث فإن اتجاه 

حركة الرياح هو إما من الش�مال 

مفاعل بوشهر 

إىل الجنوب (أيض�ا من جهة إيران 

إىل املنطقة) ستحمل معها امللوثات 

أوال إىل الكويت وش�مال السعودية 

وجن�وب العراق. أم�ا إذا كانت من 

الرشق إىل الغرب فستكون االمارات 

وعم�ان واليم�ن أول املترري�ن. 

الهندس�ية  الحس�ابات  أن  وم�ع 

تستبعد حصول مثل هذه الحوادث 

يف املفاع�الت النووي�ة، فق�د أثبت 

الحس�ابات  ه�ذه  خط�أ  الواق�ع 

الهندس�ية ووقوع حادثني نوويني 

كبريي�ن احدهم�ا يف أم�ريكا ع�ام 

يف  تش�رينوبيل  يف  واآلخ�ر   1979

روسيا عام 1986.

ح�دوث  أن  الخ�رباء  أك�د  وق�د 

أي ت�رسب إش�عاعي م�ن مفاعل 

بوش�هر النووي االيراني يمكن أن 

يصل إىل أج�واء الكويت يف أقل من 

15 ساعة فقط إذا ما كانت رسعة 

الري�اح 5 أمت�ار / الثاني�ة، وعىل 

الرغم من وجود مفاعل بوشهر يف 

االرايض االيرانية إال أن 10% فقط 

من س�كان ايران قد يتعرضون إىل 

مخاطر حدوث الترسب اإلشعاعي 

يف املفاعل بينما من (40 – %100) 

من سكان الخليج سوف يتعرضون 

إىل تل�ك املخاطر- الدكتور س�عود 

الرشيد، جريدة الوطن. 

أمريكي�ة يف  ويف تجرب�ة نووي�ة 

صحراء نيفادا عام 1970، حدث أن 

خرجت سحابة من الدخان والغبار 

املش�ع إىل سطح االرض، وارتفعت 

الس�حابة إىل 8000 قدم (2500 م 

تقريبا) يف الهواء، وبعد انتشارها، 

وصل�ت االش�عاعات اىل الوالي�ات 

املجاورة مث�ل كاليفورنيا وايداهو 

واوريغ�ون، ب�ل وصل�ت اىل كن�دا 

وخليج املكسيك واملحيط االطليس. 

وقد حاولت الس�لطات التقليل من 

حجم املخاطر من االش�عاع، قائلة 

انها يف حدود املس�تويات املقبولة، 

الف�درايل  االش�عاع  ملرك�ز  وفق�ا 

االمريكي. ولكن يجادل البعض أن 

أي كمية من االشعاع ليست آمنة. 

وقد ادى انفجار نيفادا اىل تش�قق 

يف الس�طح بحجم فاج�أ العلماء، 

ألن�ه لم يك�ن باألم�ر االعتي�ادي، 

لت�رسب  الرئي�يس  الس�بب  وكان 

الغ�از، محتوى املاء العايل بش�كل 

غري متوق�ع يف الصخ�ور املحاذية 

لالنفج�ار، األمر ال�ذي جعل اآلثار 

وال�دروس  لالنفج�ار.  مضاعف�ة 

املستفادة من هذه التجربة تتضمن 

الحاج�ة اىل مزي�د م�ن املعلومات 

الجيولوجي�ة التفصيلية والتفجري 

عىل مستويات عميقة جدا.

- رويترز. 

 .Boston -

- القب�س – العدد 13459.

- ويكيبيديا – المو�سوعة الحرة. 

- الراي – العدد 11548.

- منتدى الجيولوجيين الكويتيين. 

-  محا�س���رة د.جمال نا�سر الحجي – 

جامعة الكويت.

- اربيان بزن�س.
خريطة تو�ضح اأقرب الم�ضافات بين مفاعل بو�ضهر ومناطق 

دول مجل�ض التعاون
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حذرت المنظمة العالمية للأر�ساد الجوية فى درا�سة لها من اأن طبقة 

االأوزون التي تحمينا من اأ�س���عة ال�س���م�س ال�س���ارة اآخذة في االت�ساع 

موؤخراً ب�سكل قيا�سي فوق القطب ال�سمالي، وذلك ب�سبب طول مو�سم 

ال�ستاء، وانبعاث مركبات »الكلوروفلوروكربون« الم�سئولة عن ا�ستنفاذ 

طبقة االأوزون.

وك�س���فت المنظمة اأن رقع���ة ثقب االأوزون بلغت 40% خلل مو�س���م 

الربيع، مو�سحة اأن اآخر معدل �سجل للثقب فوق القطب ال�سمالى بلغ 

حوالي 30% تمت عبر عدة موا�سم على مدى ال�15�سنة الما�سية.

ورغم اأن م�ستويات ثقب االأوزون فى القطبين تختلف مو�سمياً، غير اأن 

ال�سرعة القيا�سية التي ات�سعت بها طبقة االأوزون هذه المرة ا�ستدعت 

ه���ذا االإن���ذار كونها تعر�س �س���طح االأر����س للمزيد من االأ�س���عة فوق 

البنف�س���جية ال�سارة، مما �سيوؤدي اإلى ارتفاع معدل االإ�سابات بحروق 

ال�س���م�س و�س���رطان الجلد واإعتام عد�س���ة العين وتلف جهاز المناعة 

الب�س���ري. واأظهرت النتائج التي �سجلت في القطب ال�سمالي اأن ثقب 

غلف االأوزون ات�سع ب�سكل قيا�سي فوق جرينلند وا�سكندنافيا نهاية 

ال�سهر الما�سي.

واأك���دت المنظم���ة اأن درج���ة ا�س���تنفاذ غط���اء االأوزون ف���وق القطب 

ال�سمالي و�سل اإلى م�ستوى غير م�سبوق هذا الربيع، ب�سبب ا�ستمرار 

وجود المواد الم�ستنفذة للأوزون في الغلف الجوى وال�ستاء القار�س 

في طبقة ال�ستراتو�سفير.

واأ�سافت اأنه اإذا تحرك ثقب طبقة االأوزون بعيداً عن منطقة القطب 

ال�س���مالي لي�سل اإلى المناطق المنخف�س���ة مثل اأجزاء من كندا ودول 

�س���مال اأوروبا ورو�س���يا واأال�س���كا فى الواليات المتحدة، ف���اإن التاأثير 

�س���يكون اأقل مقارنة بالمناطق المدارية، و�س���يتعر�س االأ�سخا�س اإلى 

االأ�س���عة فوق البنف�س���جية ال�س���ارة هذا المو�س���م بدرجة عالية، كما 

�س���تتاأثر الحي���اة البحرية هى االأخ���رى بمختلف االآثار ال�س���لبية لهذه 

االأ�سعة. وخلفاً عن طبقة االأوزون فوق القطب الجنوبى فاإن ظاهرة 

ا�ستنفاذ طبقة االأوزون في القطب ال�سمالي ال تتكرر �سنوياً فى طبقة 

ال�ستراتو�سفير، ب�سبب تقلب االأحوال الجوية ب�سكل �سنوي.

وح���ذر العلم���اء من اأن اأج���زاء اأخرى م���ن العالم قد تتعر����س لزيادة 

م�ستوى التعر�س للأ�سعة فوق البنف�سجية فى حال ابتعدت رقعة ثقب 

االأوزون ع���ن مناطق القطب ال�س���مالى المنخف�س���ة. وياأتى ا�س���تنفاذ 

طبقة االأوزون بهذا ال�س���كل ال�س���ريع، رغم االإج���راءات الناجحة التى 

اتخذه���ا بروتوك���ول مونتريال والرامية اإلى خف�س اإنتاج، وا�س���تهلك 

المواد الكيماويات الم�س���تنفدة لطبق���ة االأوزون مثل مركبات الكربون 

الكلورية فلورية »الكلوروفلوروكرب���ون« والهالونات وكانت هذه المواد 

موجودة فى الثلجات وعبوات الر�س وطفايات الحريق، وتم التخل�س 

منه���ا. واأك���دت المنظم���ة اأنه نتيجة لط���ول عمر ه���ذه المركبات فى 

الغلف الجوى، فاإن عودة الو�سع اإلى م�ستوياته لما قبل عام 1980، 

وهو الهدف المن�س���و�س عليه ف���ى ميثاق بروتوكول مونتريال 1987، 

�سي�ستغرق عدة عقود.

اتساع ثقب األوزون بعد 
موسم شتاء طويل

| محمد محمود 
عن مجلة بيئتنا
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