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بالتعـاون مع اليابـان.. »البيئـة« تبحـث سبـل
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الراهبات باإلسماعيلية إلى
أفضل باحثة في هولندا
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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

ــظ  ــعد، محاف ــام س ــواء عص ــى الل التق
ــرج،  ــن ف ــور الدي ــور ن ــيوط، الدكت أس
ــج  ــب االستشــاري للبرنام ــر المكت مدي
الصلبــة  المخلفــات  إلدارة  الوطنــي 
بأســيوط، ورجــب محمــود مديــر إدارة 
المخلفــات الصلبــة بالمحافظــة؛ وذلــك 
لمناقشــة الموقــف التنفيــذي إلنشــاء 4 
ــة  ــز المحافظ ــيطة بمراك ــات وس محط
ومصنــع لتدويــر المخلفــات الصلبــة 
مشــروعات  ضمــن  صحــي  ومدفــن 
البرنامــج الوطنــي إلدارة المخلفــات 
بينهــا  مــن  محافظــات  بـــ4  الصلبــة 
أســيوط، وذلــك بنــاًء علــى توجيهــات 
القيــادة السياســية والدولــة وتفعيــًا 
لرؤيــة مصــر 2030 واســتراتيجية 
ــة. ــة  المسـتــــدامـــــــــــــ التنـمـيــــــ

خــــال          المحافـــــــظ،  واســتعرض 
تــم  التــي  اإلجــراءات  اللقــاء، 

تنفيــذ  فــي  اتخاذهــا لإلســراع 
المشــروعات، الفتـًـا إلــى 
أنــه يجــري العمـــــــل 
االنتقاليــة  بالمحطــة 
ــات  الوســيطة للمخلفـــ

بقريــــــة  الصلبــة 

محافظ أسيوط يناقش إنشاء 4 محطات وسيطة
ومصنع تدوير المخلفات الصلبة

وزيــرة البيئــة تســتعرض إجــراءات االنتقــال للعاصمــة 
اإلداريــة.. وحوافــز للموظفيــن المنتقليــن

ربــط مداخــن كهربــاء محطــة غــرب دميــاط بالشــبكة 
ــات ــد االنبعاث ــة لرص القومي

سمكة نابليون ينتهي بها المطاف بـ»علوم البحار« 

ديــروط  لمركــز  التابعــة  دشــــــلوط 
والمحطــة الوســيطة بمركــز أبــو تيــج، 
الفتًــا إلــى اتخــاذ إجــراءات اإلســناد 
لمشــروعي المحطــة الوســيطة بمركــز 
أبنــوب والمحطــة الوســيطة بمركــز 
منفلــوط، وفــي انتظــار التصميمــات 
والتجهيــز  األلمانــي  الجانــب  مــن 
لوضــع حجــر األســاس لهمــا، مشــيًرا 
تشــاور  جلســة  عقــد  تــم  أنــه  إلــى 
دراســة  نتائــج  لعــرض  مجتمعــي 
تقييــم التأثيــرات البيئيــة واالجتماعيــة 
لمشــروع إنشــاء مدفن صحي ومصنع 
بمركــز  الصلبــة  المخلفــات  لتدويــر 
أســيوط، وجــاٍر وضــع التصميمــات 
النهائيــة لهمــا وســيتم خــال األشــهر 
القادمــة طــرح المشــروعين ضمــن 
اإلجــراءات التــي تتخذهــا    المحافظــة 
الصلبــة  المخلفــات  منظومــة  لدعــم 

بالمحافـظــــــــــــة.

البرنامــج  مســئولو  اســتعرض  كمــا 
الوطنــي إلدارة المخلفــات الصلبــة 
المشــروعات  أهــم  بالمحافظــة 
ــرى  ــف ق ــا بمختل ــم تنفيذه ــي ت الت
ومجهــودات  المحافظــة  ومراكــز 
المخلفــات  مــن  التخلــص 
 ، لصلبــة ا

يــز  تعز و
إنشـــــــاء 
ت  لمحطــا ا
سيــــطة  لو ا
 ، كــــز ا لمر با
قـــــــــــف  لمو ا و
ي  لتنفيـــــــــــــذ ا
إلقـــامــــــــة  الحالــــــــــــــــي 

الصحـــــي  والمدفـــــن  المصنـــــع 
جهــود  عــن  فضــًا  للمخلفــات، 
ــة  ــات النظاف ــة وحم ــات التوعي وحم
ــة  ــز المحافظ ــرى ومراك ــل بق والتجمي
المجتمــع  مؤسســات  مــع  بالتعــاون 
المدنــي وبعــض الجمعيــات األهليــة، 
فضــًا عــن تفعيــل المبــادرة الرئاســية 
ــر  ــر لألخضــر« وتشجيـــ »اتحضـــــــ
بالمراكــز  والمياديــن  الشــــــوارع 
ــاز  ــع جه ــاون م ــاء بالتعـــــ واألحيـــــ
وإدارة          البيئـــــــــــــــــة  شــئون 
بالـمحـــــافظـــــــــــة. البيئـــــــــــــــة 

وأوضــح المحافــظ أنــه ســيتم إقامــة 
الصلبــة  المخلفــات  تدويــر  مصنــع 
بالمحافظــة علــى مســاحة 50 فدانًــا 
فــي  طنــا   330 إنتاجيــة  بطاقــة 
ــا ألحــدث األســاليب  اليــوم، وذلــك وفقً
والمعاييــر  الحديثــة  التكنولوجيــة 
علــى  مدفــن  وإقامــة  األوروبيــة، 
دعمــه  معلنًــا  فدانًــا،   20 مســاحة 
الوطنــي  البرنامــج  لعمــل  الكامــل 
مــن  بالمحافظــة  المخلفــات  إلدارة 
المخلفــات  تدويــر  مصانــع  خــال 
يجــري  التــي  الوســيطة  والمحطــات 
نقــل  لتســهيل  بالمراكــز  إنشــاؤها 
وتعظيــم  المصانــع  إلــى  المخلفــات 
االســتفادة منهــا، فضــًا عــن تفعيــل 
ــع  ــن المنب ــة م ــع القمام ــة جم منظوم
وحمــات التوعيــة والجهــود المبذولــة 
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  مــع 
مــع  بالتنســيق  األهليــة  والجمعيــات 
ــة  ــاء والمراكــز؛ للتوعي رؤســاء األحي
مــن  اآلمــن  التخلــص  بأهميــة 
مــن  والقمامــة،  الصلبــة  المخلفــات 
أجــل الحفــاظ علــى صحــة المواطنيــن 
ــدات  ــاع  بمع ــم القط ــن تدعي فضــًا ع
شــفط وإزالــة األتربــة من الشـــــــوارع 
لتحديـــــث عمــــل المنظومـــــــــــــة.

الدكتــورة  توجيهــات  إطــار  فــي 
ــاع  ــة لقط ــرة البيئ ــؤاد وزي ياســمين ف
المحميــات الطبيعيــة بضــرورة تشــديد 
الرقابــة وشــّن الحمــات التفتيشــية 

بيـــــع  محـــــات  علـــــى 
األســماك والحيوانــات 

المــوارد  لحمايــة 
الطبيعيــة ومنــع 

استنزافهـــا، 
قامـــــــت 
محميـــات 

البحـــــــــر 
األحمــــــــــر 

بتســليم ســمكة 
التــي  نابليــــــون 

ــا  ــور عليه ــم العث تـــ
ــة  ــازن التابع ــد المخ بأحـــ

لعلــوم  لمعهــد  أســماك  بيــع  لمحــل 
البحــار بالغردقــة، حيــث تــم البــدء فــي 
أعمــال وإجــراءات تحنيــط الســمكة، 
الموقــع  للبروتوكــول  وفقًــا  وذلــك 
وأكاديميــة    البيئــة  وزارة  بيــن 
العـلـمــــــــي. البحــــــث 

مــن  لجنــة  وكانــت 
ــات  ــي المحمي باحث
البيئــة  وشــرطة 
انتقلـــــت  قـــــــد 
للمخــــــــــــــزن 

المتواجـــــد بـــــه 
السمكـــــة لتحديــد 
نوعهــــــــا وأخــــــذ 
القياســـــات الازمــــــة 
ــات  ــدة البيان ــجيلها بقاع لتس

الخاصــة برصــد األنــواع مــن الكائنــات 
البحريــة النــادرة، حيــث تعتبر سمكــــة 
النــادرة  األســماك  مــن  نابليــون 
المهــددة التــي يجـــــــرم اصطيادهــــــا 
وبيعهـــــــــا واالتجــــــــــار بهــــــــا.

الشرطيـــــة  األجهــزة  وتواصـــــــل 
علـــــى  للتعــــــــــــرف  تحرياتهــا 
الشــخص الــذي قــام بصيــد الســمكة 
األســماك،  محـــــــــــل  وورودهــــــا 
اإلجـــــراءات       اتخــــاذ  حيـــث سيتـــم 
نظــًرا  حيالــه  الازمــة  القانونيـــــة 
لخطورة  أنشطة الصيـــــــد   الجائــــــر 
ــؤدي  ــي ت ــة الت ــة البحري ــى  البيئ علـــ
إلــى اإلخــال    بالتــــــوازن البيئــــــي  
واستنــــــــزاف وانقــــراض بعــــــــض 
ــادرة. ــات النـــــــــ ــواع الكــائـنـــ أنــــ

أخبار بيئيةأخبار بيئية

فــؤاد،  ياســمين  الدكتــورة  عقــدت 
ــادات  ــا مــع قي ــة، اجتماًع ــرة البيئ وزي
العمــل  لمتابعــة ســير  البيئــة  وزارة 
االنتقــال  وخطــوات  وإجــراءات 
ــدة الخاصــة  ــة الجدي ــة اإلداري للعاصم
ــرض  ــم ع ــث ت ــي، حي ــول الرقم بالتح
التــي  الحوافــز والتســهيات  حزمــة 
ســتقدمها الدولــة للموظفيــن المنتقليــن 
للعاصمــة اإلداريــة، ليتســنى للعامليــن 
بالدولــة أداء مهامهم بساســة ويســر.

وأوضحــت وزيــرة البيئــة أن حزمــة 
الحكومــة  تقدمهــا  التــي  الحوافــز 
للعاصمــة  المنتقليــن  للموظفيــن 
بــدل  توفيــر  بيــن  تتنــوع  اإلداريــة 
شــقة  علــى  الحصــول  أو  انتقــال، 
مدعومــة مــن الدولــة بســكن مصــر 
 ”R3” بحــي  أو  بــدر  بمدينــة 
الجديـــــــدة. اإلداريــــة  بالعاصمــة 

بالخطــة  »فــؤاد«  أشــادت  كمــا 
الدولــة  وضعتهــا  التــي  المتكاملــة 
العامليــن  كفــاءة  ورفــع  لتأهيــل 
لنتائــج  وفقًــا  للعاصمــة  المنتقليــن 
ــفرت  ــا أس ــم األداء وم ــارات تقيي اختب
عنــه االحتياجــات التدريبيــة، وجــاٍر 
اســتكمال الــدورات التدريبيــة لبنــاء 

علــى  الموظفيــن  قــدرات  وتنميــة 
كبرامــج  رئيســية  تدريبيــة  حــزم 
الجــدارات،  وبرامــج  األساســيات، 
ــدة،  ــات الجدي ــى التطبيق ــب عل والتدري
ــع  ــة لرف ــة متكامل ــى خط ــة إل باإلضاف
بمــا  للعامليــن  الرقميــة  القــدرات 
الجديــدة  العمــل  بيئــة  مــع  يتناســب 
المقــرر االعتمــاد عليهــا بالعاصمــة 
بــأن  الدولــة  مــن  إيمانًــا  اإلداريــة، 
رفــع قــدرات العامليــن سيســهم فــي 
النهــوض بالعمــل الحكومــي وتحســين 
للمواطــــن. المقدمـــــــــة  الخدمــات 

وفــي الســياق ذاتــه، أجــرت الدكتــورة 
ياســمين فــؤاد، وزيــرة البيئــة، زيــارة 
بالعاصمــة  الجديــد  الــوزارة  لمبنــى 
بشــكل  بنــاؤه  تــم  الــذي  اإلداريــة 
ــث يراعــى ترشــيد  ــا، حي ــق بيئيً متواف
واســتدامتها  المــوارد  اســتهاك 
ــطحات  ــر المس ــاه ونش ــة والمي كالطاق
ضمــن  وذلــك  حولــه،  الخضــراء 
التوجــه العالمــي الجديــد نحــو التوســع 
ــى  فــي المبانــي الخضــراء للحفــاظ عل
توجــه  وضمــن  المــوارد،  اســتدامة 
المبانــي  فــي  التوســع  فــي  الدولــة 
ــدن المســتدامة. ــا والم ــة بيئيً المتوافق

أكــدت الدكتــورة ياســمين فــؤاد، وزيرة 
البيئــة، أن هنــاك 79 منشــأة كبــرى 
ــدار  ــى م ــا عل ــم مراقبته ــى اآلن تت حت
اليــوم مــن خــال منظومــة مراقبــة 
بالــوزارة،  الصناعيــة  االنبعاثــات 
ــة  ــراءات متابع ــق إج ــم تطبي ــث يت حي
ومراقبــة إلكترونيــة بشــكل مســتمر 
مــن خــال فــروع جهــاز شــئون البيئــة 
المنتشــرة بمحافظــات مصــر للمنشــآت 
ــد  ــة، لرص ــبكة القومي ــة بالش المرتبط
باســتخدام شــبكة مــن  انبعاثــات  أي 
الحاســبات اآلليــة للتأكــد مــن توافقهــا 
ــون  ــا بقان ــموح به ــدود المس ــع الح م

ــة. البيئ

وفــي هــذا الصــدد، أعلنــت وزيــرة 
أعمــال  مــن  االنتهــاء  عــن  البيئــة 
ــة الرصــد  ــي لمنظوم ــط اإللكترون الرب
وحــدات   8 لعــدد  المســتمر  الذاتــي 
إنتــاج الكهربــاء بمحطــة غــرب دميــاط 
المركبــة التابعــة لشــركة شــرق الدلتــا 
ربــط  تــم  حيــث  الكهربــاء،  إلنتــاج 
ــة  ــيمات الصلب ــر الجس ــن عناص كٍل م
الكبريــت،  أكســيد  ثانــي  الكليــة، 
أكســيد  أول  النيتروجيــن،  أكاســيد 
المرجعيــة  والظــروف  الكربــون 

لعــدد 8 مداخــن. مشــيرة إلــى بــذل 
الجهــود لربــط محطــات الكهربــاء على 
ــتثناء  ــدون اس ــة ب مســتوى الجمهوري
ــات،  ــة لرصــد االنبعاث بالشــبكة القومي
الســيطرة  إحــكام  إطــار  فــي  وذلــك 
علــى االنبعاثــات الصــادرة مــن مداخــن 
ــرى. ــة الكبـــ ــآت الصناعيــ المنشــــــ

أن  علــى  الوزيــرة  شــددت  كمــا 
االنبعاثــــات  مراقبـــــة  منظومــــة 
الصناعيــة بالــوزارة  تُطبـّـق إجــراءات 
متابعــة ومراقبــة إلكترونيــة لرصــد أي 
انبعاثــــــــات  حفاًظـــا علــى البيئــة.

ــى  ــوزارة إل ــؤاد« ســعي ال وأكــدت »ف
ــل  ــي تكف ــة الت ــر البيئي ــق المعايي تطبي
وعــدم  المشــاريع  كافــة  اســتدامة 
ــى  ــاظ عل ــر الحف ــع معايي ــا م تعارضه
ــط  ــذا الرب ــه به ــى أن ــة إل ــة، الفت البيئ
المنشــآت  عــدد  إجمالــي  بلــغ  فقــد 
الصناعيــة التــي تــم ربطهــا بمحافظــة 
 15 بعــدد  منشــأة   3 عــدد  دميــاط 
مدخنــة وبلــغ إجمالــي عــدد المنشــآت 
بالشــبكة  المرتبطــة  الصناعيــة 
القوميــة علــى مســتوى الجمهوريــة 
ــة. ــل 368 مدخنـــ ــأة تمثــ 79 منشــ
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ا! احتفااًل بيوم األرض.. ُكْن ِإيَجاِبيًّ

ورشــة عمــل آلليــات دمــج التنــوع البيولوجــي فــي 
العمرانــي التخطيــط  قطــاع 

ــة مصــر 2030«. ــي ضــوء »رؤي ــة المســتدامة ف ــداف التنمي ــا أله ــك تحقيقً وذل

ــوم األرض بشــكٍل ملحــوظ  ــام بي ــًدا، زاد االهتم ــرة تحدي ــة األخي ــي اآلون ف
ــاٍر  ــن أخط ــا م ــه كوكبن ــا يعاني ــًرا لم ــٍت مضــى، نظ ــن أي وق ــر م أكث
تهــدد بقــاء العديــد مــن الكائنــات الحيــة، باإلضافــة إلــى اســتنزاف 
المــوارد الطبيعيــة، أضــف إلــى ذلــك مــا يعانيــه العالــم مــن وبــاء 
كورونــا، ممــا يســتدعي بالضــرورة وعيـًـا منــا وإدراًكا لتبعــات 

ســلوكياتنا ومردودهــا علينــا وعلــى البيئــة.

لــم تعــد مســألة حمايــة البيئــة اختياريــة بعــد اآلن، بــل واجبـًـا 
وضــرورة حتميــة، وقــد آن األوان لنتشــارك جميعًــا - كٌل 
منّــا علــى قــدر اســتطاعته - حفاًظــا علــى بيئتنــا، عــن طريــق 
التعريــف بهــذا الحــدث فــي الدوائــر المحيطــة بنــا، فــي المدرســة 
ــك، مــن أجــل  ــك ومعارف ــراد أســرتك وأصدقائ ــن أف والعمــل أو بي
نشــر الوعــي وتصحيــح الســلوكيات الخاطئــة، كمــا نُرحــب بمشــاركتنا 

مقترحاتكــم فيمــا يخــص البيئــة والحفــاظ عليهــا عبــر بريــد المجلــة.

يحتفــل العالــم فــي الثانــي والعشــرين مــن أبريــل كل عــام بـ»اليــوم العالمــي 
ــة  ــا وكيفي ــم قضاياه ــي بأه ــر الوع ــة ونش ــة البيئ ــم حماي ــدف دع ــألرض«، به ل

ــام  ــرة ع ــي ألول م ــذا الحــدث العالم ــال به ــدأ االحتف ــا. ب المحافظــة عليه
1970، وعبــر العقــود المتواليــة تطــورت طــرق االحتفــاء بــه، حتــى 

أصبحــت فــي يومنــا هــذا تضمــن العديــد مــن الفعاليــات التــي 
ــدول  تنظمهــا بعــض المؤسســات والحكومــات فــي كثيــر مــن ال

ــم. حــول العال

ــق  ــف الحدائ ــات زراعــة األشــجار، وتنظي ــذه الفعالي تشــمل ه
إعــادة  سياســة  تبنــي  علــى  العامــة  وتحفيــز  والشــوارع، 
التدويــر، واســتخدام المنتجــات القابلــة إلعــادة االســتخدام 
أكثــر مــن مــرة، هــذا باإلضافــة إلــى التوعيــة بخطــورة الســلوك 

االســتهاكي المطــرد فــي مجتمعاتنــا. وفــي ظــل مــا تعانيــه األرض 
مــن االحتبــاس الحــراري نتيجــة الزيــادة فــي أحمــال الملوثــات 

والغــازات الدفيئــة، يجــب علينــا فــي يــوم األرض أن يكــون لنــا صــوت 
بيئــي يطالــب باتخــاذ إجــراءات أكثــر صرامــةً فيمــا يخــص الحفاظ علــى البيئة، 

ا.. ُكْن َصِديًقا ِلْلِبيَئِة! ُكْن ِإيَجاِبيًّ

ــش  ــة فريدري ــع مؤسس ــاون م ــة بالتع ــت وزارة البيئ نظم
إيبــرت األلمانيــة ورشــة عمــل حــول آليــات دمــج التنــوع 
للعامليــن  العمرانــي  التخطيــط  قطــاع  فــي  البيولوجــي 
بالقطــاع الحكومــي المتخصصيــن فــي مجــال اإلســكان 
بحضــور  دميــاط  بمدينــة  وذلــك  العمرانــي،  والتخطيــط 
ــاون  ــة للتع ــس اإلدارة المركزي ــر رئي ــها طاه ــتاذة س األس
الدولــي، واألســتاذة ســماح صالــح مديــر عــام التنميــة 
التنميــة  ومديــر وحــدة  البيئيــة  اإلدارة  بقطــاع  البيئيــة 
ــم  ــل المقي ــت الممث ــارد بروبس ــيد ريتش ــتدامة، والس المس
ممثلــي  إلــى  باإلضافــة  إيبــرت،  فريدريــش  لمؤسســة 
ــط  ــة التخطي ــة وهيئ وزارة اإلســكان والمجتمعــات العمراني
ــاط. ــة دمي ــة وجامع ــي محافظ ــن ممثل ــدد م ــي وع العمران

أن  البيئــة،  وزيــرة  فــؤاد،  ياســمين  الدكتــورة  وأكــدت 
ــاء  ــي بن ــوزارة ف ــود ال ــتكمااًل لجه ــد اس ــل تع ــة العم ورش
قــدرات القطاعــات الحكوميــة، فــي ســبل دمــج معاييــر 
االســتدامة البيئيــة فــي خطــط العمــل واســتمراًرا للتعــاون 
ــًا فــي مؤسســات العمــل  ــي متمث مــع شــركاء العمــل البيئ
مفاهيــم  لدمــج  والخــاص  الحكومــي  والقطــاع  المدنــي 
ــاع  ــا قط ــة، ومنه ــات المختلف ــي بالقطاع ــوع البيولوج التن
القطاعــات  أهــم  أحــد  يمثــل  الــذي  العمرانــي  التطويــر 
الحكومــة  اهتمــام  ظــل  فــي  خاصــة  الحاليــة  التنمويــة 
ــا. ــة بيئيً ــدة متوافق ــادة السياســية بإنشــاء مــدن جدي والقي

وأوضحــت »فــؤاد« أن الورشــة تهــدف إلــى دمــج مفاهيــم 
التنــوع البيولوجــي فــي قطــاع التخطيــط العمرانــي ورفــع 
وعــي العامليــن بهــذا القطــاع بأهميــة التنــوع البيولوجــي 
والتنميــة المســتدامة، مــن خــال عــرض دور شــركاء 
العمــل البيئــي فــي القطاعــات الحكوميــة العاملــة فــي مجــال 
اإلســكان فــي حمايــة وصــون التنــوع البيولوجــي وبأهميــة 
الحفــاظ علــى الثــروات الطبيعيــة لنــا ولألجيــال المســتقبلية 
مشــروعات  أو  جديــدة  مــدن  إلنشــاء  التخطيــط  عنــد 
عمرانيــة جديــدة عــاوة علــى عــرض خدمــات التنــوع 
ــب األرض. ــى كوك ــاة عل ــة للحي البيولوجــي والنظــم البيئي

القضايــا  مــن  عــدًدا  البيئــة  وزيــرة  واســتعرضت 
ومنهــا  العمــل  ورشــة  تضمنتهــا  التــي  والموضوعــات 
التعريــف بمبــادئ وأســس التنــوع البيولوجــي والتهديــدات 
ــات الموقعــة  ــن واللوائــح واالتفاقي ــه والقواني الواقعــة علي
عليهــا مصــر فــي هــذا الشــأن، باإلضافــة إلــى عــرض 
البيئيــة والتعافــي األخضــر والمــدن  قضايــا االســتدامة 
ــل  ــتدامة والنق ــة المس ــة التحتي ــة البني ــتدامة ومناقش المس

بالمــدن. المســتدام 

كمــا تضمنــت الورشــة مناقشــة ســبل التخطيــط للمــدن 
ــرض  ــع ع ــة م ــرات المناخي ــع التغي ــف م ــار التكي ــي إط ف
»دراســة حالــة لمشــروع تعزيــز التكيــف مــع تغيــر المنــاخ 

الســاحل فــــــي  منطقتــي 
ــل بمصــر« الممــول الشــمالي ودلتــا  الني

األخضــــر حيــث تمثــل وزارة مــن صنــدوق المنــــاخ 
البيئــة نقطــة االتصــال الوطنيــة للصنــدوق، كذلــك مناقشــة 
الميــاه كوســيلة لدعــم التنــوع البيولوجــي والتخلــص مــن 
المخلفــات، باإلضافــة إلــى عــرض قصــص نجــاح مشــروع 
صــون الطيــور الحوامــة المهاجــرة كنمــوذج لدمــج التنــوع 
ــى  ــة والســياحة عــاوة عل البيولوجــي بمشــروعات الطاق
كنمــاذج  الحيتــان  وادي  محميــة  نجــاح  قصــة  عــرض 
للبنيــة التحتيــة بالمحميــات ودراســة حالــة عــن التخطيــط 
العمرانــي فــي كل مــن مدينــة ســانت كاثريــن ومنطقــة 

أبــو جالــوم. البلوهــول بمحميــة 

كمــا أشــار الســيد ريتشــارد بروبســت، الممثــل المقيــم 
ــل  ــم بالعم ــرت أن المؤسســة تهت ــش إيب لمؤسســة فريدري
علــى نشــر الوعــي البيئــي وتدعيــم دور األفــراد والمجتمــع 
المدنــي فــي حمايــة البيئــة منــذ بدايــة عملهــا وأن قطــاع 
التخطيــط العمرانــي يمثــل أحــد أهــم القطاعــات فــي الوقــت 
فــــــي        نقلــه نوعيــة  لمــا تشــهده مصــر مــن  الحالــي 
التنميــــــة والتطويـــــر العمرانـــــي الصديــــق للبيئــــــــــة.

نظمت وزارة البيئة الورشة بالتعاون
مع مؤسسة فريدريش إيبرت األلمانية

تضمنت الورشة التعريف بأسس التنوع 
البيولوجي والتهديدات الواقعة عليه

عرضت الورشة قضايا االستدامة البيئية 
والتعافي األخضر والمدن المستدامة

إنجازات خضراءالبيئة و الحدث

الدفــن  خليــة  افتتــاح  جنيــه..  مليــون   17 بتكلفــة 
الخطــرة للمخلفــات  الناصريــة  بمركــز  الجديــدة 

افتتحــت الدكتــورة ياســمين فــؤاد وزيــرة البيئــة، واللــواء 
محمــود شــعراوي وزيــر التنميــة المحليــة، واللــواء محمــد 
الجديــدة  الدفــن  خليــة  اإلســكندرية،  محافــظ  الشــريف 
ــون  ــة 17 ملي ــة بتكلف ــز الناصري ــات الخطــرة بمرك للمخلف
ــة دفــن فــي مصــر بمســاحة  ــر خلي ــد أكب ــي تُع ــه، والت جني
15 ألــف متــر مربــع، وتأتــي ضمــن أعمــال التطويــر 
والتوســعات التــي تتــم بالمركــز الــذي يعــد األول مــن نوعــه 
علــى مســتوى المحافظــات فــي إعــدام المخلفــات الخطــرة. 
نائــب  عــازر  جاكليــن  الدكتــورة  االفتتــاح  وقــد حضــر 
المحافــظ، والدكتــور أحمــد جمــال نائــب المحافــظ، واللــواء 
عبــد الفتــاح تمــام ســكرتير عــام المحافظــة، ومحمــد عبــد 
هللا مديــر إدارة المخلفــات الخطــرة بالمحافظــة، وعــدد مــن 
أعضــاء مجلــس النــواب والشــيوخ بالمحافظــة وجميــع 

ــة. ــات المعني الجه

وأكــدت الدكتــورة ياســمين فــؤاد، خــال كلمتهــا، أن فتــح 
الخليــة الجديــدة خطــوة مهمــة لدعــم مركــز الناصريــة فــي 
القيــام بمهمتــه بالتعامــل مــع المخلفــات الصناعيــة الخطــرة 
ــد  ــث يع ــة، حي ــاع الجمهوري ــة بق ــه مــن كاف ــرد إلي ــي ت الت
يســتقبل  الــذي  علــى مســتوى مصــر  الوحيــد  المركــز 
المخلفــات الخطــرة لكافــة األنشــطة الصناعيــة مــن 27 
ــة  ــق الخلي ــى أن غل ــة إل ــرة البيئ محافظــة.  وأشــارت وزي
القديمــة بأســلوب آمــن نظــًرا المتائهــا هــي الخطــوة 
ــق بطريقــة  ــام بأعمــال الغل ــه مــن القي األصعــب لمــا تتطلب
تــدع أي  علميــة محكمــة وفــق إجــراءات منضبطــة ال 

ــأ.  ــة للخط احتمالي

ــم إنشــاؤها  ــدة ت ــة الجدي ــة أن الخلي ــرة البيئ وأضافــت وزي
بتمويــل مصــري كامــل وخبــرات مصريــة ممــا يُعــد تحديًــا 
فنلنــدي  بتمويــل  القديمــة  الخليــة  إنشــاء  بعــد  كبيــًرا، 
ــة  ــرار تجرب ــيتم تك ــا، وس ــذ 15 عاًم ــة من ــرات أجنبي وخب
ــص اآلمــن  ــع أخــرى لتيســير التخل ــي مواق ــة ف ــك الخلي تل
مــن المخلفــات الصناعيــة الخطــرة، وعــدم التحميــل علــى 
الخليــة الجديــدة للحفــاظ علــى اســتدامتها. كمــا أعربــت عن 
ــن  ــاء م ــع االنته ــة م ــاح الخلي ــب افتت ــأن يتواك ســعادتها ب
ــات  ــم إدارة المخلف ــون تنظي ــة لقان ــة التنفيذي ــداد الائح إع
الجديــد الــذي ســيمنح للــوزارات أدواًرا أكثــر، ويحمــل 
القطــاع الخــاص مســئولية أكبــر فــي التخلــص اآلمــن مــن 

ــا. ــرة أو غيره ــه ســواء الخط مخلفات

ومــن جانبــه أكــد اللــواء محمــود شــعراوي، وزيــر التنميــة 
المحليــة، أن الحكومــة تولــي أهميــة قصــوى لتطويــر 
المخلفــات بمختلــف  لمحطــات معالجــة  التحتيــة  البنيــة 
أنواعهــا علــى مســتوى محافظــات الجمهوريــة، باإلضافــة 
إلــى تعزيــز القــدرات المؤسســية لتلــك المحطــات إلحــداث 
تحــول جــذري ورفــع كفــاءة منظومــة المعالجــة والتخلــص 
اآلمــن مــن المخلفــات. قائــًا إن أعمــال التطويــر بالمركــز 
تضمنــت إنشــاء خليــة الدفــن الجديــدة للمخلفــات الخطــرة 

بســعة 70 ألــف طــن، وإنشــاء عــدد 2 محرقــة بســعة 
ــاح  ــه، وافتت ــون جني ــة 4.5 ملي ــاعة، بتكلف ــي الس ــن ف ط
وحــدة الفيزيوكيميائيــة بعــد تأهيلهــا بتكلفــة 900 ألــف 
ــة المحليــة  ــر التنمي جنيــه بمــوارد المحافظــة. وأشــاد وزي
بالتعــاون المثمــر بيــن وزارات الدولــة المصريــة مــن أجــل 
تحســين جــودة الحيــاة للمواطــن المصــري، باإلضافــة إلــى 
ــي إطــار  ــة ف ــة الصلب ــات البلدي ــاء بمنظومــة المخلف االرتق
واجتماعــات  السياســية  القيــادة  مــن  مســتمرة  متابعــة 
ــة المســتجدات  ــة كاف ــوزراء لمتابع ــس ال ــس مجل ــع رئي م
أواًل بــأول. وأضــاف »شــعراوي« أن اإلدارة المتكاملــة 
لمنظومــة النظافــة بكافــة مراحلهــا فــي المحافظــات تهــدف 
إلــى ضمــان إيجــاد خطــة تتســم باالســتدامة فــي كافــة 
القــرى والمــدن المصريــة، والتنســيق الكامــل بيــن وزارات 

ــرى. ــة األخ ــزة المعني ــة واألجه الدول

كمــا أكــد المتابعــة المســتمرة لرئيــس الجمهوريــة ورئيــس 
ــيًرا  ــات، مش ــدة للمخلف ــة الجدي ــوزراء للمنظوم ــس ال مجل
إلــى أنــه ســتتم إقامــة بعــض خايــا المخلفــات الخطــرة فــي 
ــات  ــدث التكنولوجي ــة بأح ــات الجمهوري ــن محافظ ــدد م ع
ــى  ــة عل ــة المحلي ــر التنمي ــدد وزي ــال. وش ــذا المج ــي ه ف
فــي  الرســمي  وغيــر  الخــاص  القطاعيــن  دور  أهميــة 
المنظومــة الجديــدة للمخلفــات، كمــا أشــار إلــى أهميــة دور 
ــد  ــة ورص ــي متابع ــيوخ ف ــواب والش ــس الن ــاء مجل أعض
ــدة. ــات الجدي ــة المخلف ــورات الخاصــة بمنظوم ــة التط كاف

وفــي كلمتــه، رحــب اللــواء محمــد طاهــر الشــريف، محافــظ 
ــكندرية،  ــى أرض اإلس ــور عل ــع الحض ــكندرية، بجمي اإلس
ــة  ــز الناصري ــدة بمرك ــن الجدي ــة الدف ــاح خلي ــد أن افتت وأك
تعــد إضافــة كبيــرة ضمــن التطــورات التــي تتــم بالمركــز، 
حيــث تعتبــر أكبــر خليــة دفــن فــي مصــر بســعة 15 
ــح  ــه. وأوض ــون جني ــة 17 ملي ــع، وبتكلف ــر مرب ــف مت أل
المحافــظ أن مركــز الناصريــة يعتبــر مــن المكتســبات التــي 
تتفــرد بهــا اإلســكندرية عــن غيرهــا مــن المحافظــات، 
ــات  ــن المخلف ــن م ــص اآلم ــز للتخل ــه أول مرك ــك لكون وذل
ــز  ــه المرك ــط، وأن ــرق األوس ــتوى الش ــى مس ــرة عل الخط
الفريــد مــن نوعــه علــى مســتوى الجمهوريــة، إذ يســتقبل 
المخلفــات الخطــرة مــن الشــركات المولــدة لهــا مــن جميــع 
المحافظــات مــن اإلســكندرية وحتــى أســوان. وأضــاف 
أن مشــروع إدارة المخلفــات الخطــرة باإلســكندرية هــو 
مشــروع نموذجــي يُحتــذى بــه فــي تطويــر نظــام إدارة 
ــرة  ــد ثم ــات، ويع ــع المحافظ ــي جمي ــرة ف ــات الخط المخلف
ــق  ــي خل ــر ف ــن أث ــه م ــا ل ــة للمحافظــة، مم ــود البيئي الجه
ــة للمواطنيــن، كمــا أكــد أنــه تابــع مــن  بيئــة صحيــة وآمن
ــي  ــورات الت ــود والتط ــرة الجه ــال األشــهر األخي ــب خ كث
تتــم بمركــز الناصريــة، ومــا قــام بــه المركــز مــن عمليــات 
إلعــدام المخــدرات والســموم المهــددة لحيــاة شــبابنا، فــي 
ظــل التنســيق التــام مــع جميــع الجهــات األمنيــة والمعنيــة. 

وشــدد المحافــظ علــى أن ملــف منظومــة المخلفــات الخطرة 
بشــكل خــاص والمخلفــات الصلبــة بشــكل عــام إحــدى أهــم 
الملفــات التــي تلقــي عنايــة وتوجيًهــا مســتمًرا مــن فخامــة 
الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، رئيــس الجمهورية، 
مــن أجــل تفعيــل منظومــة إلدارة المخلفــات تســهم فــي الحد 

ــي والبصــري واألمــراض الناتجــة عــن  ــوث البيئ ــن التل م
حــرق المخلفــات. وأضــاف أن المحافظــة - بالتنســيق مــع 
الــوزرات وجميــع األجهــزة المعنيــة - حريصــة علــى وضــع 
منظومــة كاملــة إلدارة المخلفــات الصلبــة بهــا، ذلــك فضــا 
عــن إمــداد مركــز الناصريــة بجميــع المعــدات والتطــورات 
ــا مجهــًزا بشــكل كامــل  ــة الازمــة ليكــون دائًم التكنولوجي

إلعــدام جميــع أنــواع المخلفــات الخطــرة.

ومــن جانبــه، أوضــح محمد عبــد هللا، مديــر إدارة المخلفات 
ــن  ــا م ــز يســتقبل 39 نوًع الخطــرة بالمحافظــة، أن المرك
المخلفــات الخطــرة يتــم اســتقبالها مــن الشــركات المولــدة 
ــن اإلســكندرية  ــع محافظــات مصــر م ــن جمي ــات م للمخلف
وحتــى أســوان. وأشــار إلــى أن مشــروع »إدارة المخلفــات 
الخطــرة« قــد بــدأ فــي إطــار عقــد اتفــاق فــي 22 فبرايــر 
ــة،  ــة المصري ــة والحكوم ــة الفنلندي ــن الحكوم 1999م بي
الفنلنديــة.  الحكومــة  مــن  جنيــه  ماييــن   10 بتمويــل 
خالهــا  تــم  بالمشــروع  األولــى  المرحلــة  أن  وأضــاف 
ــة  ــا بمنطق ــع المشــروع بمســاحة 37 فدانً ــص موق تخصي
ــر  ــف مت ــى مســاحة 14 أل ــن عل ــة، وإنشــاء مدف الناصري
ــات  ــن المخلف ــص م ــة للتخل ــن عازل ــات تبطي ــن بطبق مبط
ــى  ــر عل ــواض تبخي ــة أح ــة. وإقام ــة الصلب ــر العضوي غي
مســاحة 5200 متــر مربــع لتبخيــر الرشــيح طبقـًـا للمعايير 
األوروبيــة، وإنشــاء معمــل كيميائــي بموقــع الناصريــة تــم 
ــة الازمــة للتحاليــل، وتدريــب  تدعيمــه باألجهــزة الكيمائي
فريــق مــن العامليــن بالوحــدة علــى جمــع ونقــل ومعالجــة 
المخلفــات الصناعيــة الخطــرة، وتــم البــدء فــي تشــغيل 

ــو 2005.  ــي 29 يوني ــع ف الموق

وأشــار إلــى أن المرحلــة الثانيــة بالمشــروع بــدأت فــي عــام 
2006م، وتــم خالهــا إنشــاء الوحــدة الفيزيوكيميائيــة 
والكــروم  واألحمــاض  الســوائل  بمعالجــة  المختصــة 
السداســي، وإنشــاء وحــدة التصليــد لتثبيــت بعــض أنــواع 
المخلفــات الخطــرة قبــل التخلــص منهــا بخليــة الدفــن، 
ــة  ــة الثالث ــدأت المرحل ــا ب ــن. بينم ــدة للتخزي ــاء وح وإنش
عــام 2009م، وتــم خالهــا تركيــب وتشــغيل عــدد 2 
محرقــة بالمعالجــة الحراريــة للمخلفــات العضوية، وإنشــاء 
وحــدة إدارة النفايــات المحتويــة علــى الزئبــق »وحــدة 
اللمبــات الفلوروســنت المشــروع الكــوري«، ويعتبــر هــذا 
المشــروع نتــاج تعــاون بيــن الحكومــة المصريــة وكوريــا 
ــات  ــن مخلف ــق م ــع الزئب ــل وتجمي ــدف فص ــة؛ به الجنوبي
للوحــدة  التشــغيل  عمليــة  وتــم  الفلوروســنت،  لمبــات 
بصــورة رســمية فــي 19 ســبتمبر 2011، وتتمثــل ســعة 
التشــغيل للوحــدة بمعــدل 750 ك/ ســاعة، وتــم إنشــاء 
مكابــس الهيدروليــك لكبــس البراميــل الصــاج بعــد غســلها، 
ــم  ــرة، وت ــات الخط ــار المخلف ــن آث ــا م ــن خلوه ــد م والتأك
إنشــاء وحــدة جــرش لتكســير مخلفــات الباســتيك للتخلــص 
الباســتيكية  والجراكــن  العبــوات  مخلفــات  مــن  اآلمــن 

ــا. ــل حجمه ــها وتقلي ــرة بجرش الخط

ألف متر مربع،15
ألـــف طــن،70مساحة الخلية.

سعة الخلية.
محافظـــة،

27 تخدمها الخلية.
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افتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل

افتتحــت الدكتــورة ياســمين فــؤاد وزيــرة البيئــة، واللــواء 
محمــود شــعراوي وزيــر التنميــة المحليــة، واللــواء أحمــد 
للمخلفــات  الوســيطة  المحطــة  الجيــزة،  محافــظ  راشــد 
هيئــة  رئيــس  بحضــور  وذلــك  بالجيــزة،  بالبراجيــل 
ــن  ــادات الوزارتي ــن قي ــف م ــزة ولفي ــل الجي ــة وتجمي نظاف

والمحافظــة وعــدد مــن أعضــاء مجلــس النــواب. 

الوســيطة  المحطــة  فــإن  ياســمين  للدكتــورة  ووفقًــا 
بالبراجيــل تــم إنشــاؤها بالكامــل مــن جانــب وزارة البيئــة 
ــد  ــه، بالتعاق ــون جني ــة 23 ملي بمســاحة 3000 م2 وتكلف
مــع الهيئــة العربيــة للتصنيــع، وجامعــة عيــن شــمس 
التنفيــذ  ومتابعــة  التصميمــات  لمراجعــة  كاستشــاري 
والتســليم، وتــم توفيــر المعــدات المتحركــة لهــا لنقــل 

المخلفــات مــن المحطــة إلــى مدفــن شــبرامنت. 

وأوضحــت وزيــرة البيئــة أن افتتــاح المحطــة يعــد خطــوة 
ــات،  ــة المخلف ــة لمنظوم ــة التحتي ــال البني ــي أعم ــدة ف جدي
ــوزارة  ــي ل ــي والرقاب ــي والتنظيم ــدور التخطيط ــن ال ضم
ــا  ــات، وأيًض ــدة إلدارة المخلف ــة الجدي ــي المنظوم ــة ف البيئ
دور جهــاز تنظيــم إدارة المخلفــات طبقًــا للقانــون 202 

لســنة 2020 الــذي يهــدف إلــى تنظيــم ومتابعــة ومراقبــة 
كافــة العمليــات المتعلقــة بــإدارة المخلفات على المســتويين 
ــة اإلدارة  ــاء بخدم ــق االرتق ــا يحق ــي بم ــزي والمحل المرك
اآلمنــة للمخلفــات بأنواعهــا، والتغلــب علــى التحديــات 

ــتقبلية. ــة والمس الحالي

ومــن جانبــه، أكــد اللــواء محمــود شــعراوي، وزيــر التنمية 
المحليــة، أن افتتــاح المحطــة الوســيطة لتجميــع المخلفــات 
بمنطقــة البراجيــل يأتــي فــي إطــار جهــود الدولــة لتطويــر 
البنيــة األساســية لمنظومــة المخلفــات واســتكمال رفــع 
كفـــــــــاءة عمليــــــات الجمع والنقــــــل بالمحافظــــــــــــة.

الوســيطة  للمحطــة  اإلجماليــة  التكلفــة  أن  وأوضــح 
بالبراجيــل تبلــغ حوالــي 14 مليــون جنيــه، باإلضافــة 
إلــى أن محافظــة الجيــزة شــهدت منــذ فتــرة إنشــاء مدفــن 
صحــي آمــن للمخلفــات علــى مســاحة 10 أفدنــة بمنطقــة 
شــبرامنت بتكلفــة 35 مليــون جنيــه، الفتـًـا إلــى أنــه ســيتم 
إنشــاء 3 مدافــن صحيــة فــي منشــأة القناطــر والعيــاط 
تكلفــة  بإجمالــي  بأطفيــح  وســيطة  ومحطــة  والصــف، 

تقديريــة تصــل إلــى حوالــي 114 مليــون جنيــه.

ــوزارة  ــار خطــة ال ــي إط ــه ف ــى أن وأشــار »شــعراوي« إل
للمخلفــات  الجديــدة  المنظومــة  مــن  الثانــي  للبرنامــج 
الجمــع  لمنظومــة  والتشــغيل  اإلدارة  بعقــود  والخــاص 
ــن  ــي اآلم ــص النهائ ــر والتخل ــة والتدوي ــل والمعالج والنق
الفنــي  الدعــم  بتقديــم  المحليــة  التنميــة  وزارة  قامــت 
للهيئــة العامــة للنظافــة والتجميــل بالجيــزة إلعــداد كراســة 
خدمــات  تقديــم  يخــص  فيمــا  والمواصفــات  الشــروط 
والعمرانيــة؛  بالهــرم  العامــة  والنظافــة  والنقــل  الجمــع 
لرفــع مســتوى النظافــة ورفــع كفــاءة المنظومــة اســتعداًدا 
الفتتــاح المتحــف المصــري الكبيــر خــال الفتــرة المقبلــة.

تنفيًذا لخطتها االستراتيجية للحفاظ على البيئة..
»أســمنت العامريــة« ُتجــري بحوًثــا جيولوجيــة لطبقــات 

األرض أســفل مخــازن الفحــم بمصنعهــا

مشروع كلية الدراسات الُعليا والبحوث البيئية
ُيعيد تدوير المخلفات ويحّولها لمنتجات صديقة للبيئة

فــي إطــار خطتهــا الشــاملة لتطويــر 
أســمنت  شــرعت  البيئــي،  األداء 
مــن  عــدد  إجــراء  فــي  العامريــة 
ــدف  ــية؛ به ــة والهندس ــوث البيئي البح
الوقــوف علــى طبيعــة العوامــل البيئيــة 
ــة  ــع، باإلضاف المختلفــة بمــكان المصن
إلــى تقييــم مراحــل العمليــة اإلنتاجيــة 
ــل  ــر بدائ ــة، وتوفي ــة البيئي ــن الناحي م
أكثــر صداقــةً للبيئــة، حيــث تســعى 
البحــوث  هــذه  خــال  مــن  الشــركة 
إلــى تطبيــق أحــدث أســاليب اإلدارة 
ــع  ــا يتناســب م ــة، بم ــة المتكامل البيئي
العمليــــة  وطبيعــة  الموقــع  طبيعــة 
ألهـــــداف  تحقيـقـًــا  اإلنتاجيـــــة؛ 
المـستــــدامـــــــــــــــــة.  التنميـــــــة 

تشــمل البحــوث عــدًدا مــن االختبــارات 
خطــوط  كفــاءة  لتقييــم  الصناعيــة 
اإلنتـــــــاج واقتـــــراح التعديـــــــات 

الكفــاءة،  معــدالت  لرفــع  المناســبة 
ــى إجــراء مجموعــة مــن  ــة إل باإلضاف
الجيولوجيــة  واالختبــارات  البحــوث 
الفحــم؛  تخزيــن  ســاحة  ألرضيــة 
التركيــب  علــى  للتعــرف  وذلــك 
الطبيعيــة  والخصائــص  الجيولوجــي 
إلــى  باإلضافــة  التخزيــن،  ألرضيــة 
الجوفيـــــــة  الميـــاه  تواجــد  أماكــن 
بالمنطقـــــــــة وتحديــد مـــــدى تأثيــــر 
التشغيليــــــــة عليهــــــا. العمليــــات 

الجديــر بالذكــر أن شــركة »أســمنت 
العامريــة« قــد اعتمــدت فــي بدايــة 
مــن  ضخمــةً  حزمــةً  العــام  هــذا 
برنامجهــا  لدعـــــــم  االســتثمارات 
البيئــي الجديــد، وذلــك ضمــن خطتهــا 
االســتراتيجية للحفــاظ علــى البيئــة، 
ــن  ــة مــــــ ــج مجموع ويشــمل البرنام
البنـــــود، أهمهــــــا: زيـــــادة االعتماد 

ــذ خطــة  ــل، وتنفي ــود البدي ــى الوق عل
صيانــة شــاملة للمداخــــن والفاتــر، 
اإلنتــاج،  خطــوط  كفــاءة  ورفــع 
ــي  ــم ف ــادة الدع ــى زي ــة إل باإلضافــــ
فيمــا  والتطويـــــر  البحــث  مجــال 
يخــــص البيئــة والتنميــة المســتدامة.

تأسست شركة 
»أسمنت العامرية«. 

مليون طن أسمنت 
سنوًيا، الطاقة 

اإلنتاجية للشركة.

انضمت الشركــــة
إلى مجموعة 
»إنترسيمنت«. 19
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العليــا  الدراســات  كليــة  أخــذت 
عيــن  بجامعــة  البيئيــة  والبحــوث 
ــوث  ــد الدراســات والبح شــمس )معه
ــرار  ــار الق ــي انتظ ــابقًا – ف ــة س البيئي
فــي  المبــادرة  زمــام  الجمهــوري( 
ــن  ــة ع ــات الناتج ــع المخلف ــل م التعام
أنشــطة العمليــة الدراســية، وذلــك عــن 
طريـــق مشـــروع »جفــور« إلعـــادة 
ــة. ــات الجـامـعــــــ ــر مخـلفــــ تـدويــــ

وكمــا نعلــم، تمثــل المخلفــات ملفًــا 
مهًمــا انطاقًــا مــن تأثيرهــا الكبيــر 
علــى البيئــة، باإلضافــة إلــى كونهــا 
مــن  الكثيــر  فــي  مهملــة  ثــروة 
األوقــات، حيــث يمكــن تحويــل العديــد 
مــن أنواعهــا إلــى منتجــات ذات عائــد 
ــن  ــًا ع ــر، فض ــادي كبي ــي واقتص بيئ
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
وترشــيد اســتهاك المــوارد الطبيعيــة.

صوبــة  عــن  عبــارة  المشــروع 
زجاجيــة مقســمة مــن الداخــل إلــى 
وفــرز  الســتقبال  مختلفــة  وحــدات 

ــرض  ــك بغ ــات، وذل ــف المخلف وتصني
إعــادة اســتخدامها/ تدويرهــا، وتشــمل 
منتجــات المشــروع: الســماد العضــوي 
العضويــة،  المخلفــات  مــن  الُمنتَــج 
وخامــات  الباســتيكية  األليــاف 
عــن  الناتجــة  األوليــة  الباســتيك 
الباســتيك،  مخلفــات  تدويــر  إعــادة 
إلعــادة  كناتــج  والــورق  الكرتــون 
كــرات  الورقيــة،  المخلفــات  تدويــر 
العبــوات  مــن  الُمنتَجــة  األلومنيــوم 

.)Cans( المعدنيــة 

تــم تجهيــز المشــروع بوحــدة إلعــداد/ 
تغليــف المنتــج النهائــي؛ وذلــك بغرض 
داخــل  االســتخدام  إعــادة  أو  البيــع 
إلــى  المشــروع  ويهــدف  الجامعــة، 

فــي  النفايــات  إدارة  برنامــج  تنميــة 
المخلفــات  وتحويــل  الجامعــة  حــرم 
المختلفــة إلــى منتجــات صديقــة للبيئــة 
ــف الجوانــب  ــى مختل تحقــق النفــع عل
واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة  البيئيــة 
الشــاملة  التوعيــة  إلــى  باإلضافــة 
فصــل  بثقافــة  والعامليــن  للطــاب 
ــع. ــن المنبـ ــا م ــات وتقليلهـــــ المخلف

تُشــرف األســتاذة الدكتــورة نهــى دنيــا، 
ــذي  ــى المشــروع ال ــة، عل ــد الكلي عمي
يأتــي فــي إطــار تحقيــق أهــداف التنمية 
المســتدامة، وذلــك عــن طريــق تقديــم 
ــات،  ــة للنفاي ــإلدارة المتكامل ــوذج ل نم
ــذى  ــا يُحت ــة نموذًج ــك الكلي ــون بذل لتك
فــي غيرها مــن الكليـــات والمعاهــــــد.

مراعــاة  تمــت  أنــه  بالذكــر  الجديــر 
اســتخدام تكنولوجيــا مناســبة وصديقة 
للبيئــة فــي جميــع وحــدات المشــروع، 
حيــث ســيتم اســتخدام الطاقــة النظيفــة 
الحفــــاظ     مــع  المعــدات،  لتشــغيل 
علـــى بيئـة عمـل صحيـــة ونظيفـــــة.

إنجازات خضراء إنجازات خضراء

وشــدد الوزيــر علــى أن الحكومــة تواصــل جهودهــا لرفــع 
المحافظــات،  بجميــع  المخلفــات  إدارة  منظومــة  كفــاءة 
وإحــداث تغييــر كبيــر فــي مســتوى النظافــة وإعــادة الشــكل 
الجمالــي للشــارع المصــري إلرضــاء المواطنيــن. كمــا 
أكــد المتابعــة المســتمرة مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس 
ــات، مشــدًدا  ــدة للمخلف ــة الجدي ــوزراء للمنظوم ــس ال مجل
ــي  ــمي ف ــر الرس ــاص وغي ــاع الخ ــة دور القط ــى أهمي عل
ــع  ــم رف ــه ت ــا أن ــات، وموضًح ــدة للمخلف ــة الجدي المنظوم
نحــو 42 مليــون طــن مخلفــات وتراكمــات قمامــة مــن 

ــة المحافظــات خــال عــام ونصــف.  كاف

ــواء أحمــد راشــد، محافــظ الجيــزة،  ــه، أكــد الل ومــن جانب
خــال االفتتــاح أن المحطــة ستســهم فــي تســهيل وخفــض 
المســافات لعمليــات الجمــع والنقــل للمخلفــات، حيــث ســيتم 
ــة  ــيارات ذات حمول ــال س ــن خ ــا م ــات به ــع المخلف تجمي
صغيــرة، علــى أن تقــوم ســيارات كبيــرة بالنقــل المباشــر 
ــبرامنت،  ــي بش ــن الصح ــى المدف ــة إل ــه المناول ــن محط م

ــو  ــا وه ــّو منه ــدف المرج ــق اله ــا يحق بأكبــر بم القيــام 
جمــع  عمليــات  مــن  قــدر 
ــدة  ــص الم ــات وتقلي المخلف

الزمنيــة، حيــث تتــم عمليــات 
للمخلفــات  والنقــل  مـــــــن الجمـــع 

المقلـــــــــب  إلـــــــى  الجمــــــع  العمومــــــــي نقــــاط 
ومدينــة  مركــز  عــن  يبعــد  أوسيـــــم الــذي 

وهــذه  كــم   40 بحوالــي 
الوقــت  تجعــل  المســافة 

مــن  لانتهــاء  كاٍف  رفــع غيــر 
ــى  ــة بالكامــل عل ــات القمام مــــــدار مخلف

اليــوم فضــًا عــن الجهــد المبــذول وتهالــك المعــدات التــي 
ــرة. ــة مستمـــــــ ــة بصفـــــ ــة دوريـــ ــاج إلــى صيانــــ تحت
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محــات بالزمالــك بــدأت فعليًــا فــي 
ــة  ــل الباســتيك الصديق اســتخدام بدائ
للبيئــة، وقــد كانــت 10 محــات فقــط 
ــق  ــن طري ــت 110 ع ــى أن أصبح إل
توعيـــــــــة بعضهــــــم البعـــــــــــض.

وأوضــح عــدد مــن أصحــاب المحــات 
أن مشــكلتهم األساســية فــي ســعر 
الباســتيك األعلــى  بدائــل  منتجــات 
ســعًرا مــن الباســتيك رخيــص الثمن، 
وإذا مــا توافــرت تلك المنتجات بســعر 
االعتمــاد  مــن  مانــع  فــا  مناســب 
عليهــا، كمــا أكــد البعــض ضــرورة 
ومناســبًا  جيــًدا  البديــل  يكــون  أن 
مثــل  المحــات  مرتــادي  الســتخدام 
»الشــاليموه« ال بــد مــن أن تكــون 
خامتــه تقــارب مــا يقدمــه الباســتيك 

للمســتخدم.

وزيرة البيئة تناقش مع مجموعة من رواد األعمال
استعدادهم لتبني بدائل البالستيك

كيف تؤثر نفايات كورونا على المحيطات والبحار؟

رئيــس  لتكليفــات  تنفيــذًا 
الجمهوريــة برفــع الوعــي 
األكيـــاس  باستخــــدام 
صديقــة  الباســتيكية 
البيئــة دون وضــع إلــزام 
الدكتــورة  قامــت  بذلــك، 
وزيــرة  فــؤاد،  ياســمين 
ميدانيــة  بجولــة  البيئــة، 
المحــات؛  مــن  لعــدد 
الحــد  لتشــجيع مبــادرات 
األكيــاس  اســتخدام  مــن 

الباســتيكية للتعرف على كافة اآلراء 
المختلفــة ووضعهــا فــي االعتبــار عند 
لقانــون  التنفيذيــة  الائحــة  وضــع 
المخلفــات لتكــون معبــرة عــن نبــض 
الشــارع، وفــي ضــوء ذلــك التقــت 
الوزيــرة بعــدد مــن أصحــاب المحــات 
ــص  ــا يخ ــم فيم ــى آرائه ــرف عل لتتع
التحــول الســتخدام بدائــل األكيــاس 

لباســتيكية. ا

»فــؤاد«  أوضحــت  اللقــاء  وفــي 
جهــود وزارة البيئــة مــن خــال حملــة 
ــي  ــع الوع ــر« لرف ــر لألخض »اتحض
البيئــي للمواطنيــن للحــد من اســتخدام 
فــي  آملــة  الباســتيكية،  األكيــاس 
أن يتبنــى أصحــاب المحــات داخــل 
الشــارع تلــك المبــادرة ليكونــوا قــدوة 
ــود 110  ــى وج ــيرةً إل ــم، مش لغيره

وأكـــــــدت الوزيـــــــرة 
ألصحــاب المحــات أنــه 
ــى إيجــاد  ــم العمــل عل يت
ــدم نفــس  ــد يق ــج جي منت
يقدمهــا  التــي  الخدمــة 
ــتيك دون  ــج الباس المنت
ــث  ــة، حي ــرر بالبيئ الض
إمكانيــة  دراســة  يتــم 
توفيــر تلــك المنتجــات 
المخلفـــــــات  مـــــــــن 
كجــــــذوع  الزراعيــــة 
وغيرهــا  الــذرة  ومخلفــات  المــوز 
فــي  تنفيــذه  تــم  مــا  غــرار  علــى 
جريــد النخــل الــذي تــم اســتغاله فــي 
صناعــة خشــب الـــ»MDF«، حيــث 
حوالــي 42  ســنويًا  بمصــر  يتولــد 
مليــون طــن مــن المخلفــات الزراعيــة 
تتخطــى نســبتها المخلفــات الصلبــة 
التــي تصــل إلــى حوالــى 26 مليــون 

ــام. ــي الع ــن ف ط

وأوضحــت »فــؤاد« أنــه ســيتم منــح 
باألكيــاس  التــي تســتبدل  المحــات 
األحاديــة االســتخدام بدائــل صديقــة 
للبيئــة شــهادة خضــراء، كمــا تــدرس 
حوافــز  تقديــم  إمكانيــة  الحكومــة 
علــى  المحــات  لتشــجيع  ماليــة 
الصديقــة  البدائــل  كافــة  اســتخدام 

للبيئــة.

امتــألت  طويلــة  لعقــود 
بحــار العالــم وشــواطئه 
الباســتيك  بمخلفــات 
العــام  وفــي  وغيرهــا، 
الماضــي نتيجــة لفيــروس 
اجتــاح  الــذي  كورونــا 
فئــة  انضمــت  العالــم، 
جديــدة مــن النفايــات إلــى 
المشــهد وهــي مخلفــات 
مــن  كورونــا  فيــروس 
وقفــازات  وجــه  أقنعــة 

كحـــــول وغيرهـــــــــا. وعبـــــوات 

ــًدا أن  ــوم جي ــن المفه ــون م ــا يك ربم
المنتجــات هــو  الغــرض مــن هــذه 
تخفيــف األزمــة الصحيــة العالميــة، 
إال أننــا قمنــا - عــن غيــر قصــد - 
بتعميــق األزمــة البيئيــة، فمنــذ أوائــل 
مخلفــات  زحفــت  الماضــي  العــام 
منتجــات الوقايــة مــن الفيــروس إلــى 
ــم،  ــع أنحــاء العال الشــواطئ فــي جمي
وحتــــى فـــي الجــــزر النائيـــــــــــــة.

ــكان  ــد س ــوس« أح ــك مال ــول »ني يق
مدينــة بورتانــد بواليــة أوريغــون 
مــن  مندهــش  »إننــي  األمريكيــة: 
مقــدار مــا أراه مــن مخلفــات منتجــات 

الوقايــة عندمــا أمشــي علــى الســاحل، 
أعتقــد أن أزمــة كورونــا قــد أكــدت 
الســليمة  اإلدارة  أهميــة  تماًمــا 
للنفايــات فــي جميــع أنحــاء العالــم«.

ربمــا كانــت أقنعــة الوجــه هي الســبب 
فــي إثــارة قلــق الباحثين، حيــث قدرت 
الدراســات الحديثــة أن مــا يصــل إلــى 
1.6 مليــار قنــاع وجــدت طريقهــا 
الماضــي،  العــام  المحيطــات  إلــى 
وعلــى الرغــم مــن أن القنــاع الواحــد 
ــات،  ــة جرام ــن بضع ــر م ــزن أكث ال ي
فإنهــا مجتمعــة تتــراوح بيــن 4700 
مــن  العديــد  مثــل  طــن.  و6200 
المــواد الباســتيكية، يمكــن أن تــدوم 
ــادة  ــن م ــة م ــة المصنوع ــذه األقنع ه

لمــا  بروبيليــن  البولــي 
يصــل إلــى 500 عــام قبل 
أن تتحلــل بالكامــل إلــى 
ــة،  ــواد باســتيكية دقيق م
وكمــا نعلــم فالباســتيك 
بحــد ذاتــه مــادة ال تتحلــل 
قبــل مئــات الســنين، ممــا 
حقيقيًــا  تهديــًدا  يشــكل 
البحريــة،  الحيــاة  علــى 
يــزال مــدى  وإن كان ال 
ــة  ــى صح ــك عل ــر ذل تأثي
ــى اآلن. ــر واضــح حت ــان غي اإلنســـ

مــع مــرور الوقــت، قــد يكــون التأثيــر 
نتيجــة  المتبقــي  الوحيــد  الســلبي 
فيــروس كورونــا هــو فــي الواقــع 
مخلفــات  عــن  الناتــج  الباســتيك 
وســائل الوقايــة، ولكننــا يمكــن أن 
ــا فــي نفــس  ــك شــيئًا إيجابيً ــر ذل نعتب
بعيــن  إليــه  نظرنــا  مــا  إذا  الوقــت 
التفــاؤل، حيــث إن هــذه المخلفــات 
جعلــت التلــوث يظهــر بشــكل أكثــر 
وضوًحــا، ممــا قــد يحفــز المجتمــع 
المهملــة  األســئلة  مواجهــة  علــى 
منــذ فتــرة طويلــة حــول كيفيــة تقليــل 
هــذا النــوع مــن المنتجــات والتعامــل 
ــا. ــع مخلفاتهــــ ــم مـــ ــل حكيــ بشكــــ

البيئة بأعينناالبيئة بأعيننا

لمختلــف  األحيــاء  لمقاومــة  نموذًجــا  العلمــاء  صّمــم 
التغيُّــرات المناخيــة، واكتشــفوا أن أســوأ ســيناريو لتطــور 
األحــداث يشــير إلــى انهيــار النظــام البيئــي للمحيطــات 

خــال العقــد الحالــي.

وتفيــد مجلــة »Nature« بــأن هــذه الكارثــة ســوف تنتقل 
ــام 2040،  ــول ع ــا بحل ــة أيًض ــى اليابس ــاء عل ــى األحي إل
ويتوقــع العديــد مــن الباحثيــن - علــى الرغــم مــن اتفاقيــة 
ــزم بالحفــاظ علــى ارتفــاع درجــة  باريــس للمنــاخ التــي تل
حــرارة الهــواء خــال القــرن الحالــي بمقــدار درجتيــن فقــط 
ــًا إذا  ــك، فمث ــى مــن ذل - أن ترتفــع درجــات الحــرارة أعل
ــن النشــاط البشــري  ــة ع ــون الناتج ــات الكرب ــت انبعاث بقي

علــى المســتوى الحالــي فإنــه بحلــول عــام 2100 ســترتفع 
حــرارة الجــو بمقــدار أربــع درجــات مئويــة؛ ممــا ســيؤدي 
إلــى فقــدان التنــوع البيئــي فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم، 

ألنهــا لــن تتحمــل هــذا االرتفــاع فــي درجــات الحــرارة.

ــات المتحــدة  ــاء مــن الوالي ــرر علم ــى هــذا، ق واســتناًدا إل
ــد درجــات  ــد بتحدي ــا عــدم التقي ــوب إفريقي ــا وجن وبريطاني
ظــل  فــي  ســيحصل  مــا  دراســة  بــل  فقــط،  الحــرارة 
ســيناريوهات مختلفــة الرتفــاع درجــات الحــرارة فــي نظــام 
بيئــي معيــن. ومــن أجــل ذلــك قســموا الكــرة األرضيــة 
ــع،  ــر مرب ــا 100 كيلومت ــاحة كل منه ــاٍت، مس ــى قطاع إل
ــن  ــة م ــرة والمتوقع ــة المتوف ــات المناخي ــا بالبيان وربطوه
ســنة 1850 إلــى ســنة 2100، وصممــوا نموذًجــا يحاكــي 
ــرات درجــات الحــرارة لــكل قطــاع. وبعــد ذلــك قارنــوا  تغيُّ
النتائــج مــع توزيــع 30 ألــف نــوع مــن الطيــور والثدييــات 
المحيطــات  فــي  تعيــش  التــي  واألســماك  والزواحــف 

واليابســة.

واتضــح مــن هــذه العمليــة أن النظــام البيئــي العالمــي 
ــن  ــد تبي ــع ســابقًا، فق ــا كان يتوق ــر مم معــرض لخطــر أكب
ــإن  ــي RCP8.5، ف ــرار العالم ــيناريو االحت ــق س ــه وف أن
ــواع  ــن األن ــة م ــي المائ ــة لـــ73 ف ــه ســتكون كارثي عواقب
البيولوجيــة. وهــذا يشــمل بصــورة خاصــة النظــم البيئيــة 
أن  يحتمــل  االســتوائية، حيــث  المحيطــات  فــي منطقــة 
تبــدأ عــام 2030 فــي الشــعب المرجانيــة التــي يعيــش 

مـــا هــــو
خطــــــــــر
ــرات التغيُّ
المناخيــة
علــــــــــى
الكائنــات
الحيــــــــة

ــراٌت ال  ــة تغيُّ ــاء البحري ــع األحي ــن رب ــارب م ــا يق ــا م فيه
رجعــة فيهــا. ووفقًــا للعلمــاء، تشــير ظواهــر مثــل تبييــض 
ــي عــدد  ــذا يحــدث ف ــى أن ه ــر إل ــي الكبي الحاجــز المرجان
يتوقــف  لــم  إذا   2050 عــام  وبحلــول  المناطــق،  مــن 
ارتفــاع درجــات الحــرارة فــإن هــذه الظاهــرة ســتنتقل 
إلــى خطــوط العــرض األعلــى. وقــد توصــل الباحثــون إلــى 
اســتنتاج مهــم جــًدا يفيــد بــأن التغيُّــرات فــي النظــم البيئيــة 
ال تجــري بصــورة تدريجيــة، بــل بصــورة فجائيــة عنــد 
حــدود درجــات حــرارة معينــة ال يمكــن للعديــد مــن األنــواع 
تحملهــا، بحســب أليكــس بيجــو، رئيــس فريــق البحــث مــن 

ــة. ــدن الجامعي ــة لن كلي

ووفقـًـا للعلمــاء أيًضــا، ففــي حــال ارتفــاع درجــات الحــرارة 
ــة مــن  ــي المائ ــإن 15 ف ــة، ف ــع درجــات مئوي ــدار أرب بمق
ــى  ــا إل ــا ســيؤدي عمليً ــا، مم ــن تتحمله ــة ل ــات الحي الكائن
ــع  ــي جمي ــة ف ــم البيئي ــا للنظ ــة فيه إلحــاق أضــرار ال رجع
المناطــق. ولكــن إذا تمكنــا مــن االلتــزام باتفاقيــة باريــس، 
فــإن      مئويــة(،  درجــة   2 الحــرارة  درجــات  )ارتفــاع 

ــط. ــة فق ــي المائ الضــرر ســيكون 2 ف

ــن  ــن مئويتي ــا مــن درجتي ــع اقترابن ــول »بيجــو«: »م ويق
ــئ  لاحتــرار العالمــي، ناحــظ ارتفــاع خطــر فقــدان مفاجـ
علــى  تأكيـــــد  هــو  وهــذا  البيولوجــي،  التنــوع  فــي 
ضـــــــرورة الحفاظ على ارتفـــــاع االحتـــــــرار العالمــــــي 

بمقـــــدار يقــــــل عــن درجتيــــــن مئويتـيـــــن«.

بالتعاون مع اليابان.. البيئة تبحث سبل
الحد من استخدام األكياس البالستيكية 

نجاح محميات البحر األحمر في إنقاذ 
»الدوجونج«

التقــت الدكتــورة ياســمين فــؤاد، وزيــرة 
البيئــة، بالســيد نوكــي ماســاكي، ســفير 
اليابــان بالقاهــرة، والوفــد المرافــق لــه، 
وزارة  جهــود  الجانبــان  بحــث  حيــث 
ــاس  ــتخدام األكي ــن اس ــد م ــي الح ــة ف البيئ
وذلــك  االســتخدام،  أحاديــة  الباســتيكية 
بحضــور الدكتــور علــي أبــو ســنة مســاعد 
المشــروعات،  لشــئون  البيئــة  وزيــرة 
والدكتــور باســل الخطيــب مديــر وممثــل 
ــم المتحــدة  ــة األم ــي لمنظم ــب اإلقليم المكت

»يونيــدو«. الصناعيــة  للتنميــة 

وقــد أعربــت الدكتــورة ياســمين فــؤاد خــال 
ــاء عــن تقديرهــا للتعــاون المثمــر مــع  اللق
ــكا«  ــي »جاي ــاون الدول ــان للتع ــة الياب وكال
ــا فــي مجــال البيئــة، مشــيرة  منــذ 20 عاًم
إلــى توقيــع مشــروع تعزيــز ممارســات 
االقتصــاد الدائــري فــي قطــاع الباســتيك 
المعونــة  مــن  بدعــم  االســتخدام  أحــادي 
اليابانيــة، وتقــوم بتنفيــذه منظمــة األمــم 
»يونيــدو«  الصناعيــة  للتنميــة  المتحــدة 
تبلــغ 3  وبتكلفــة  ســنوات،  ثــاث  لمــدة 
ماييــن دوالر، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة 
تكنولوجيــا  ومركــز  والصناعــة  التجــارة 

الباســتيك وغرفــة الصناعــات.

الــوزارة  أن  البيئــة  وزيــرة  وأوضحــت 
ــص  ــا يخ ــي فيم ــادة الوع ــى زي ــت عل عمل
الحــد مــن اســتخدام األكيــاس الباســتيكية، 

ــرة  ــؤاد، وزي ــمين ف ــورة ياس ــت الدكت أعلن
البحــر  محميــات  نجــاح  عــن  البيئــة، 
عــروس  حيــوان  إنقــاذ  فــي  األحمــر 
البحــر »الدوجونــج« العالــق فــي شــباك 
بمدينــة  مبــارك  مرســى  بمنطقــة  صيــد 
مرســى علــم، وذلــك بمشــاركة العامليــن 
مرشــدي  مــن  البحريــة  األنشــطة  فــي 

كلينج.  لســنور ا

وكان قــد ورد بــاغ مــن مركــب ســياحي 
يفيــد بوجــود شــباك علــى جســم الدوجونــج 
منطقــة  حــول  مبــارك  مرســى  بمنطقــة 
الذيــل، وفــور ورود المعلومــات أصــدرت 
وزيــرة البيئــة توجيهاتهــا بســرعة التحــرك 
الدوجونــج،  إلنقــاذ  اإلجــراءات  واتخــاذ 
وعلــى الفــور تــم رفــع حالــة االســتعداد مــن 
المتطوعيــن بالمنطقــة والتحــرك بمشــاركة 
ــام  ــنوركلينج وإتم ــدي الس ــن مرش ــدد م ع
عمليــه اإلنقــاذ وســحب الشــبكة العالقــة 

ــوان. ــى الحي عل

وتتقــدم وزارة البيئــة بالشــكر لــكل مــن 
أســهم فــي إنقــاذ الدونجونــج مــن العامليــن 
باألنشــطة البحريــة والســنوركلينج والريس 
محمــد العمــدة الــذي قــام باإلبــاغ عــن 
الواقعــة علــى جهودهــم فــي حمايــة التنــوع 

البيولوجــي والحيــاة البحريــة. 

المعــروف  »األُطــوم«  أن  بالذكــر  جديــر 

حيــث كانــت هنــاك حمــات خاصــة لهــا 
ــك وبمشــاركات  ــي الزمال ــة وح ــي الغردق ف
تطوعيــة فــي بعــض المحــات، مشــيرة إلــى 
تخصيــص دعــم مالــي تحــت إطــار المبــادرة 

الرئاســية »اتحضــر لألخضــر«.

وألقــت »فــؤاد« الضــوء على أهميــة وجود 
شــهادات خضــراء للمنشــآت التــي تراعــي 
الباســتيك،  الحقائــب  بدائــل  اســتخدام 
مشــيرة إلــى قيــام وزارة البيئــة بدراســة 
إمكانيــة قيــام تقديــم حوافــز لتشــجيع كافــة 

ــة. ــة البيئ ــل صديق البدائ

وأشــارت الوزيــرة إلــى أن هنــاك نمــاذج 
لتجــارب ناجحــة لشــركات محليــة فــي مجال 
أحــادي  الباســتيك  اســتخدام  مــن  الحــد 
»نســتلة«  شــركة  ومنهــا  االســتخدام، 
وتشــجيعهم عمليــة إعــادة التدويــر بمقابــل 

مــادي بمنشــية ناصــر.

مــن جانبــه، أكــد الســفير اليابانــي دعــم 
اليابــان لمصــر فــي الحــد مــن اســتخدام 
ــة االســتخدام،  ــتيكية أحادي ــاس الباس األكي
المتحــدة  األمــم  منظمــة  مــع  والتنســيق 
لتنفيــذ  »يونيــدو«  الصناعيــة  للتنميــة 
االقتصــاد  ممارســات  تعزيــز  مشــروع 
أحــادي  الباســتيك  قطــاع  فــي  الدائــري 

مصــر. فــي  االســتخدام 

بـ»عــروس البحــر« أو »بقــرة البحــر« 
حيــوان  هــو   »Dugong dugon«
ــن  ــه بي ــراوح طول ــر، يت ــري كبي ــي بح ثدي
ــي شــكل  ــان ف ــه ذراع ــار، ل 2.50 و3 أمت
زعنفتيــن مســتديرين، ويســتخدم شــفتيه 
ــقوقة«  ــا مش ــن »القلي ــن الكبيرتي العضليتي
أضراســه  البحريــة،  الحشــائش  لتمزيــق 
ــة فــي مقــدم  القويــة و»الداهســات« الصلب
قاطعــان  وللذكــر  الطعــام،  تطحــن  فكيــه 
ــاب، ويرتحــل عــادة  ــران يشــبهان الن صغي
ــد  ــرة. وبع ــات صغي ــي أزواج أو مجموع ف
حمــل يــدوم مــن 13 إلــى 14 شــهًرا تضــع 
ــاء،  ــي الم ــًدا ف ــوًدا واح ــادة مول ــى ع األنث
وتمثــل حيوانــات األطــوم أحــد أهــم عوامــل 
الجــذب الســياحي بالنســبة لمنطقــة مرســى 
علــى  األســاس  فــي  تعتمــد  التــي  علــم 
عوامــل التميــز فــي التنــوع البيولوجــي 
والطبيعــة الفريــدة لســواحلها، وتعمــل كافــة 
المنظمــات البيئيــة علــى التوعيــة بالحفــاظ 
عليــه وعــدم تعرضــه للضغــوط البشــرية أو 

ــر. ــد الجائ الصي

مرســى علــم هــي مدينــة ســياحية مصريــة 
ــن  ــد م ــر، وتع ــة البحــر األحم ــع محافظ تتب
المــدن حديثــة النشــأة، تقــع علــى مســاحة 
38433 كــم2، علــى بعــد 274 كــم جنــوب 
القصيــر،  جنــوب  كــم  و134  الغردقــة، 
ــة. ــد والرحــات البحري ــز للصي وهــي مرك
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»ِإْعَماٌر«..
ـى ِعنَدَمـا َيُكـوُن ااِلْسـُم َعْيـَن الُمَسمَّ

»فــي قلوبنــا« هــي مبــادرة شــركة »إعمــار« 
ــرا«؛ للنهــوض  ــع »كليوبات ــي مصن ــةً ف متمثل

ــد، حيــث اســتهدفت المبــادرة  بقريــة بنــي خال
إطــاق قوافــل متنوعــة اختصــت كٌل منهــا 

ــم  ــر ودع ــب التطوي ــن جوان ــن م ــب معي بجان
ــتى  ــي ش ــم ف ــكل احتياجاته ــاء ب ــي للوف األهال

طبيــة  قوافــل  فأطلقــت  الحيــاة،  جوانــب 
وتعليميــة ومهنيــة وأخــرى تســتهدف تطويــر 

تتحــرى  وأخــرى  التحتيــة  القريــة  بنيــة 
ــك  ــا، وذل ــي وغيره المناســبات إلســعاد األهال

بالتعــاون مــع وزارة التضامــن االجتماعــي 
متمثلــةً فــي جمعيــة »ســنابل للتنميــة« إحــدى 
ــة. ــات الخيـــريــــــــــ ــرى الجمـعـيــــــــ ُكبـــ

وإيمانـًـا منـّـا - نحــن أســرة المجلــة - بمشــروع 
شــركة »إعمــار« التنمــوي الــذي تتبنــى مــن 

خالــه تعزيــز دور المســئولية المجتمعيــة، 
أخذنــا علــى عاتقنــا مهمــة تســليط الضــوء 

علــى جهودهــا، وخصصنــا مقــااًل عن الشــركة 
ــه  ــي في ــة نُغّط ــي كل عــدٍد مــن أعــداد المجل ف

ــة  ــوض بقري ــي النه ــهاماتها ف ــن إس ــا م جانبً
بنــي خالــد، ونحتفــي فيــه بذلــك المشــروع 

الحقيــق باالحتفــاء؛ لنقــّدم لقرائنــا نموذًجــا 
قِبــل    مــن  بــه  يُحتــذى  بــأن  مثاليًــا جديــًرا 

غيــــــره مــــــن المــؤسـســــــــــــــــــــــات.

بأســٍس احترافيــٍة انتهجتهــا، وبمبــادَئ ســاميٍة 
»إعمــار  شــركة  أصبحــت  بهــا،  تؤمــن 

ــك  ــه. ذل ــذى ب ــًدا يُحت ــا فري للصناعــة« نموذًج
يضــم  الــذي  العريــق  االســتثماري  الصــرح 

مصانــع عماقــة، ويُحقــق إنجازاٍت اســتثنائيةً، 
وبيــن  بينــه  الترابــط  مــن  ُجســوًرا  ويبنــي 

أبنــاء مجتمعــه، حيــث تؤمــن »إعمــار« بــأن 
المجتمــع ُكٌل متكامــل، وأن نجاحهــا ال يتوقــف 

علــى تحقيــق اإلنجــازات االســتثمارية عبــر 
ــات  ــرا لصناع ــر مصانعهــا »كليوبات ــد أكب أح

مــواد البنــاء« الكائــن بمحافظــة المنيــا، وإنمــا 
ــة  يكتمــل نجاحهــا بتقديــم إســهامات مجتمعي

تـــــــرد الجميــــــــل إلـــــــــــى أهلــــــــــــــــه.

وألنَّ الفعــل أصــدق إنبــاًء مــن القــول؛ التزمــت 
»إعمــار« العمــل فــي صمــت، وقــررت البــدء 

لمصانعهــا،  المجــاورة  القــرى  إعمــار  فــي 
فاتخــذت قريــة بنــي خالــد بمحافظــة المنيــا 

لتكــون مشــروعها الخيــري التنمــوي، تلــك 
ــرا«  ــع »كليوبات ــا مصن ــع به ــي يق ــة الت القري

المملــوك للشــركة، وتربطــه بأهاليهــا منــذ 
الوفــاء، وقــد أعــدت  عقــود أرقــى معانــي 

متكاملــةً  خطــةً  المشــروع  لذلــك  الشــركة 
إلعمــار القريــة عبــر سلســلة مــن مراحــل 

ــا«. ــي قلوبن ــادرة »ف ــار مب ــي إط ــر ف التطوي

قلوبنــا  فــي  مبــادرة  إعمــار  أطلقــت 
بالتعــاون مــع وزارة التضامــن االجتماعــي.

مصنــع كليوباتــرا أحــد أكبــر مصانــع شــركة 
إعمــار، وهــو كائــن بقريــة بنــي خالــد.

قرية بني خالد - محافظة المنيا.

أخبار البيئة
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كهف سنور ببني سويف على خريطة السياحة الداخلية قريًبا

تشــهد منطقــة كهــف ســنور جنــوب محافظــة بنــي ســويف، 
متابعــة مســتمرة مــن قبــل اللجنــة االستشــارية التــي تدرس 
ــة، ضمــن خطــة  ــارة المحمي ــن زي ــول المناســبة لتأمي الحل
لوضــع المنطقــة باألجنــدة الســياحية المصريــة، حيــث 
ــة  ــة جامع ــة الهندس ــن كلي ــاتذة م ــن أس ــة م ــت اللجن تكون
ــة،  ــن وزارة البيئ ــاريين م ــن واستش ــرة ومتخصصي القاه
وذلــك بحضــور اللــواء حســام حمــودة الســكرتير العــام 
المســاعد، والدكتــور ســيد عبــد القــادر رئيــس جامعــة بنــي 
ســويف التكنولوجيــة واللــواء وليــد البيلــي رئيــس مدينــة 
ــس  ــار رئي ــامة مستش ــد س ــور أحم ــويف، والدكت ــى س بن
جهــاز شــئون البيئــة للمحميــات، والدكتــور محمــد ســامح 
الطبيعيــة،  للمحميــات  المركزيــة  المنطقــة  عــام  مديــر 
ــور  ــة القاهــرة والدكت ــة الهندســة بجامع وأســاتذة مــن كلي
ــد  ــور عب ــدي، والدكت ــد وج ــور أحم ــراد، والدكت شــريف م

ــة. ــر المحمي ــد رشــاد مدي ــز فتحــي، وأحم العزي

ســويف،  بنــي  محافــظ  هانــي،  محمــد  الدكتــور  وأكــد 

ــي  ــول الت ــم اآلن مناقشــة الحل ــه تت ــوم الســابع«، أن لـ«الي
اتخذتهــا اللجنــة الوزاريــة لتأميــن ممــر الدخــول الكهــف. 
وأضــاف المحافــظ أن اللجنــة الوزاريــة تــدرس اإلجــراءات 
المطلــوب تنفيذهــا مــن النواحــي الجيولوجيــة والهندســية، 
بمــا يســمح بإعــادة فتحــه أمــام الزائريــن والمهتميــن مــن 

ــن. ــن المتخصصي الباحثي

ــه  ــي ســويف، أن ــظ بن ــي، محاف ــد هان ــور محم ــد الدكت وأك
تجــرى بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة دراســة تأميــن 
الطــرق المؤديــة للكهــف وســبل تطويرهــا تيســيًرا  للزوار، 
ــة  ــوض بالمنطق ــات النه ــل معوق ــبل تذلي ــث س ــب بح بجان
اإلجــراءات  بعــض  كفاءتهــا والتــي تشــمل  ككل ورفــع 
مثــل: ترميــم مدخــل الكهــف لتوفيــر مدخــل آمــن لزيارتــه، 
ورصــف الطريــق )مــدق( المــؤدي للكهــف وطولــه 30 كــم 
ــات التــي تواجــه  ــات والتحدي ــا وغيرهــا مــن المتطلب تقريبً
خطــة تحويــل المحميــة إلــى مــزار ســياحي بيئــي جيولوجي 

ــم. ــف دول العال يقصــده الســائحون مــن مختل

الجديــر بالذكــر أن تاريــخ اكتشــاف الكهــف الــذي تــم 
إعانــه »محميــة طبيعيــة« بعــد اكتشــافه عــام 1989 فــي 
ــر  ــن المحج ــتر المصــري م ــام األلباس ــتغال رخ ــاء اس أثن
ــم، حيــث  الــذي يعتبــر مــن أجــود أنــواع الرخــام فــي العال
يبعــد الكهــف 28 كــم شــرق مدينــة بنــي ســويف و175 كــم 
عــن القاهــرة ويعتبــر أحــد الكهــوف النــادرة عالميـًـا، حيــث 
يمتــد بنحــو 700م فــي باطــن األرض بعمــق 15م، ويصــل 
اتســاعه إلــى 15م تقريبًــا ويضــم أشــكال مورفولوجيــة 
رائعــة تعــرف باســم »األســبيليوتيم«، ويحتــوى علــى 
تراكيــب جيولوجيــة معروفــة »صواعــد وهوابــط« تكونــت 
ــاه  ــة للمي ــة تفاعــات كيميائي ــن الســنين، نتيج ــر مايي عب
الجوفيــة تحــت ســطح األرض واختاطهــا بالحجــر الجيــري 
منــذ العصــر اإليوســيني األوســط )أي منــذ مــا يتــراوح مــن 
36 إلــى 40 مليــون ســنة(، ونظــًرا ألهميتــه صــدر قــرار 
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علــى بعــد 100 كــم، وبمســاحة 6068.70 كــم2، تقــع مدينــة الفيــوم جنــوب 
غــرب القاهــرة متوســطة بيــن الدلتــا والصعيــد، تمتــاز باألماكــن األثريــة والمحميــات 
الطبيعيــة، وتضــم ســتة مراكــز إداريــة: الفيــوم، ســنورس، إطســا، طاميــة، أبشــواي، 
يوســف الصديــق، كمــا تعتبــر مــن أهــم المناطــق الســياحية فــي مصــر الحتوائهــا كل 
ــام، كمــا تعــد  ــدل طــوال الع عناصــر الجــذب الســياحي بجمــال طبيعتهــا وجوهــا المعت
ــة واإلســامية. ــة والقبطي ــة والروماني ــة واليوناني ــم الفرعوني ــأوى حضــارات العال م

تعتبــر الفيــوم مــن أقــدم محافظــات مصــر، 
ــة بالســكان %30  ــغ المســاحة المأهول وتبل
مــن جملــة مســاحتها الكليــة وما تبقــى منها 
صحــراء، وتشــير الدراســات الســكانية إلــى 
أن النشــاط الزراعــي بالفيــوم يأتــي فــي 
مقدمــة النشــاط الســكاني ألبنــاء اإلقليــم، 
ــة  ــي المحافظ ــزرع ف ــام المن ــث إن الزم حي
ــام  ــي الزم ــل نســبة 92.8% مــن إجمال يمث
أفدنــة.  422304 يبلــغ  حيــث  الكلــي، 

ــا  ــة بأنواعه ــوم الطبيعي ــات الفي ــت بيئ التق
الســاحلية والزراعيــة والصحراويــة معًــا 
الفيــوم،  أرض  علــى  جميــل  تناغــم  فــي 
فرســم بذلــك صــورة رائعــة ال تجدهــا إال 
فيهــا، خاصــة إذا كانــت فــي إطــار مــن 
ــز  ــع الممي ــاخ والموق ــي والمن ــاء البيئ النق
ــن  ــب م ــياحي القري ــير الس ــط الس ــى خ عل
الحضــارات  آثــار  توفــر  مــع  العاصمــة، 
القديمــة التــي عاشــت فــي الفيــوم وتركــت 
ــة. ــدء الخليق ــذ ب ــا من ــى أرضه ــا عل آثاره

تشــكل البيئــة الســاحلية فــي الفيــوم عنصــر 
جــذب أساســي للســياحة فــي الفيــوم حيــث 
تشــكل المناطــق الســاحلية نســبة 8% مــن 
ــود  ــاز بوج ــوم، وتمت مســاحة أراضــي الفي
بحيرتيــن إحداهمــا قــارون وهــي واحــدة 
ــى  ــي تنضــم إل ــة الت ــرات الطبيعي مــن البحي
التــراث الطبيعــي العالمــي، واألخــرى وادي 
الريــان الصناعيــة ثــم ترعــة بحــر يوســف، 
ــا  ــرات عبقه ــذه البحي ــن ه ــرة م ــكل بحي ول
الخــاص والحيــاة البريــة والنشــاط الســكاني 
علــى ضفتيهــا وأنــواع أســماكها المتميــزة.

ــم عــن  ــوم، و80 ك ــم عــن الفي ــد 20 ك تبع
الطبيعيــة  اآلثــار  مــن  وهــي  القاهــرة، 
مــن  الباقيــة  البقيــة  باعتبارهــا  القديمــة 
بحيــرة موريــس القديمــة، مســاحتها 53 
بيــن 5م  فــدان، ويتــراوح عمقهــا  ألــف 
فــي الشــرق إلــى 12م فــي الغــرب، يمكــن 
فيهــا مزاولــة الرياضــات المائيــة وصيــد 
ــث تهاجــر  ــور، حي ــة الطي األســماك ومراقب
عــام،  كل  الطيــور  مــن  إليهــا مجموعــة 
وأهــم أنــواع األســماك فــي بحيــرة قــارون 
الحفــار،  البــوري،  الطوبــار،  )الموســى، 
البلطــي، الدنيــس(، ويقــع علــى ســاحلها 
الجنوبــي مجموعــة مــن المنشــآت والقــرى 
الفيــوم،  أوبــرج  )فنــدق  مثــل  الســياحية 
فنــدق بانورامــا شكشــوك، قريــة الواحــة 
كافيتريــا  اللؤلــؤة،  كافيتريــا  الســياحية، 
ــى الســاحل الشــمالي  ــرة(، وعل بــاج البحي
توجــد آثــار فرعونيــة ويونانيــة ورومانيــة 

تتمثــل فــي "قصــر الصاغــة".
تكوينــات  بوجــود  المحميــة  هــذه  تتميــز 
ــا، حيــث  ــا وتاريخيً جيولوجيــة مهمــة علميً
بالمحميــة  ثدييــة  حفريــات  اكتشــاف  تــم 
يرجــع عمرهــا إلــى حوالــي 10 ماييــن 
ســنة، كمــا ظهــرت فيهــا حفريــات أقــدم قرد 
فــي العالــم وبعــض األشــجار المتحجــرة، 
األثريــة  المناطــق  بعــض  بهــا  ويوجــد 
مثــل  والقبطيــة  والرومانيــة  الفرعونيــة 
ــد  ــة، معب ــد الصاغ ــس، معب ــة الكنائ )منطق
ــك توجــد بهــا بعــض  ــارون(، وكذل قصــر ق

النباتيــة والحيوانيــة. الحفريــات 
إطــاق  عــن  البيئــة  وزارة  أعلنــت  كمــا 
الترويجيــة  البيئيــة  للســياحة  نمــوذج 
بالترويــج  الحقيقــي  الهــدف  وتحقيــق 
لإلمكانيــات التــي تتمتــع بهــا بمــا فــي ذلــك 
قــدرة اإلنســان علــى التصالــح مــع الطبيعــة 
مســئولة  وممارســات  أنشــطة  وإقامــة 
للتمتــع بتلــك الطبيعــة المتنوعــة فــي مصــر 
مــن خــال حملــة "إيكــو إيجيبــت" للترويــج 
للســياحة البيئيــة، مضيفــة أن الحملــة حاليـًـا 
تعمــل علــى الترويــج للســياحة البيئيــة فــي 
ــطة  ــال أنش ــن خ ــف م ــكل مختل مصــر بش
جديــدة، ومنهــا تنظيــم مســابقة "قــارون 
66" للجــري بالتعــاون مــع المغامــر عمــر 
ســمرة كأحــد ســبل الترويــج للمحميــات 
فئــات  جــذب  علــى  قــادر  منتــج  بخلــق 
ــات  ــرة مــن المجتمــع والشــباب للمحمي كبي
ــا. ــر قيمته ــة وتقدي ــع الطبيع ــح م والتصال

الشــمال  فــي  للحفريــات  منطقــة  هــي 
يرجــع  الريــان  وادي  لمحميــة  الغربــي 
عمرهــا إلــى حوالــي 4 ماييــن ســنة وهــي 
ــة وأســنان  ــان بدائي ــرة لحيت ــاكل متحج لهي
ســمك القــرش وأصــداف وغيرهـــــا مــن 
تعتبـــــر  التــــي  البحريــــة  الحيوانــــات 
ــات  ــد نبـــ ــا يوجــ ــوًحا، كم ــا مفتـــ متحفــــً
الشــــورة متحجــــًرا داخــــل صخــور لينــة.
ترجــع أهميــة وادي الحيتــان إلــى بيئــة 
طبيعيــة للحيوانــات المهــددة باالنقــراض 
ــب  ــري وثعل ــض والمص ــزال األبي ــل الغ مث
الفنــك وثعلــب الرمــل والذئــب والطيــور 
المهاجــرة النــادرة، مثــل صقــر شــاهين 
وصقــر الغــزال والصقــر الحــر والعقــاب 
الطيــور  مــن  أخــرى  وأنــواع  النســاري 
المهاجــرة مثــل البــط والســمان والتفلــق 
والبلشــون والعنــز وغيرهــا، ومــن النباتــات 
البريــة األتــل، الرطريــط األبيــض، العاقــول، 
الســمار، الغــاب، البــوص، الغــردق، الحلفــا 

وغيرهــا.
للثقافــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  وكانــت 
والعلــوم اليونســكو عــام 2005 ســجلت 
منطقــة وادي الحيتــان فــي قائمــة المحميات 
مصــري  طبيعــي  موقــع  كأول  الطبيعيــة 
ــي  ــم تســجيله ف ــي يت ــع عرب وســادس موق
قائمــة اليونســكو كتــراث طبيعــي عالمــي 
ــرض  ــوع منق ــات لن ــا تضــم حفري باعتباره
الغربيــة  الصحــراء  فــي  الحيتــان  مــن 
بمصــر، األمــر الــذي ســاعد العلمــاء علــى 
ــن  ــذا الكائ ــاة ه ــور حي ــل تط ــة مراح معرف
الثديــي الــذي تحــول علــى مــر الســنين مــن 

ــري. ــى بح ــري إل ــن ب كائ
بنظــام  الحيتــان  وادي  منطقــة  وتتميــز 
بيئــي فريــد مــن حيــث وجــود األراضــي 
ــون  ــة والعي ــب الجيولوجي ــة والتراكي الرطب
ــادرة، كمــا تتواجــد  ــات الن ــة والحفري المائي
مجموعــة كبيــرة مــن هيــاكل الحيتــان يصــل 
منهــا  205   هيــاكل   406 إلــى  عددهــا 
إلــى 40  ترجــع  كاملــة  عظميــة  هيــاكل 
مليــون عــام، باإلضافــة إلــى وجــود الكثيــر 
ــل :   ــات واألســماك األخــرى مث ــن الحيوان م
العظميــة وعــروس  القــروش واألســماك 
البحــر والدرافيــل ، وتعــد هــذه المنطقــة مــن 
أجمــل بقــاع العالــم لوجــود التــال الرمليــة 
الصغيــرة والنتــوءات الصخريــة مــن الحجر 
التــي  المتنوعــة  األشــكال  ذات  الرملــي 
ــة. ــة العالمي ــذه األهمي ــة ه ــت للمنطق أعط

وادي الحيتان تراث عالمي

االســتثمارية  المشــروعات  حجــم  بلــغ 
التــي تقــدم أصحابهــا لتنفيذهــا فــي الفيــوم 
 1059 مســاحتها  تبلــغ  مشــروًعا   28
ــه  ــون جني ــغ تكلفتهــا 554 ملي ــا، وتبل فدانً
وحــدة   729 إقامــة  وتشــمل  مصــري، 
ــادق  ــة و4 فن و1234 شــاليه و578 غرف
محــًا،  و12  كابينــة  و15  خيمــة  و20 
وقــد تــم افتتــاح وتشــغيل 3 قــرى ســياحية 
للتعميــر(. الربــوع، مصــر  )البانورامــا، 

أهم معالمها السياحية

تطوير بحيرة قارون

بحيرة قارون

ــن  ــواع م ــة بوجــود أن ــذه المنطق ــت ه عرف
ــي  ــد األصل ــياف والج ــل أبوس ــماك مث األس
بحــر  قــاع  األصــل  فــي  ألنهــا  للحــوت؛ 
"ســيدس" الــذي هــو منذ  42  مليون ســنة، 
وقــد حــدث هــذا التميــز لــوادي الحيتــان 
نتيجــة للتغيــرات المناخيــة ولوجــود فتــرات 
مــدى  علــى  الميــاه  وانحســار  تصحــر 
ماييــن الســنين،  والمشــكلة التــي يمكــن 
ــا  ــي مواجهته ــان ه ــه وادي الحيت أن تواج
لمخاطــر الزحــف الزراعــي ، باإلضافــة إلــى 
تهديدهــا باالنقــراض للكثيــر مــن الحيوانــات 
األبيــض   وحيــوان  الثعلــب  النــادرة مثــل 

المنــك  والكوبــرا المصريــة . 
ويعتقــد أنــه قبل 40 مليون ســنة كان وادي 
الريــان يقــع تحــت محيــط ضخــم، وبســبب 
المحيــط  انحســر  الجيولوجيــة  التغيــرات 
ــًرا مــن حيوانــات  ــدًدا كبي ــرك وراءه ع وت
البحــر والكثيــر مــن األصــداف وأســماك 
القــرش، وعامــة يمتــاز الــوادي بوجــود 
العديــد مــن الكائنــات المتحجــرة التــي توجــد 
فــي مواقــع عــدة مــن بينهــا صخــور تحــوي 
ــا  ــة ومناطــق به ــات البحري ــاكل للحيوان هي
أعمــدة فقاريــة متحجــرة لحيوانــات بحريــة 
المتحجــرة  المانجــروف  لنباتــات  وبقايــا 

ــا. ــة وغيره داخــل الصخــور اللين

حفريات من 42  مليون سنة

محمية وادي الريانالسياحة البيئية

وادي الريــان محميــة طبيعيــة علــى بعــد 
77 كــم مــن مدينــة الفيــوم، وهــي مــن 
ــان  ــي تظهــر تطــور الحيت ــن الت أهــم األماك
فــي العالــم حيــث تحتــوي علــى حوالــي 
ــى  ــع إل ــان ترج ــادرة للحيت ــة ن 400 حفري
ــون  ــن 40 ملي ــر م ــى أكث ــحيق إل ــد س عه
ســنة - علــى حــد قــول العلمــاء - وفــي 
ــا اليونســكو كأفضــل  ــام 2005 اختارته ع
مناطــق التــراث العالمــي للهيــاكل العظميــة 

للحيتــان.
متعــددة  طبيعيــة  مناطــق  بهــا  ويوجــد 
مثــل منطقــة العيــون والشــال ومناطــق 
مراقبــة الطيــور ومســاحته 35 ألــف فــدان. 
وهنــاك أوديــة أخــرى مثــل وادي النزلــة 
ببيئتهــا  المحميــة  وتتميــز  دمــو،  ووادي 
مــن  فيهــا  بمــا  المتكاملــة،  الصحراويــة 
كثبــان رمليــة وعيــون طبيعيــة ومســطحات 
مختلفــة  نباتيــة  وحيــاة  واســعة  مائيــة 
وحيوانــات بريــة وحفريــات بحريــة مهمــة 
ومتنوعــة، كمــا تتميــز منطقــة بحيــرات 
الريــان باألجــواء البيئيــة الطبيعيــة الهادئــة 
والخاليــة مــن التلــوث وتعــد منطقــة مهمــة 

للطيــور المهاجــرة.
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ورشــة  االقتصاديــة  والتنميــة  التخطيــط  وزارة  نظمــت 
عمــل، عبــر تقنيــة فيديــو كونفرانــس، لمناقشــة الخطــوات 
التنفيذيــة لبــدء تطبيــق »دليــل معاييــر االســتدامة البيئيــة: 
اإلطــار االســتراتيجي للتعافــي األخضــر« بالتعــاون مــع 
وزارة البيئــة، وبمشــاركة عــدد كبيــر مــن ممثلــي الوزارات 

ــة.  والجهــات المعني

والتنميــة  التخطيــط  وزيــرة  الســعيد،  هالــة  د.  وأكــدت 
االقتصاديــة، أهميــة اتخــاذ خطــوات عمليــة لتطبيــق دليــل 
»معاييــر االســتدامة البيئيــة«، مــن خــال نشــر ثقافــة 
االســتدامة، وتحديــد آليــات متابعة مؤشــرات األداء الخاصة 
بالقطاعــات كافــة، لقيــاس مــدى التقــدم فــي الهــدف المحــدد 
ــة  ــطة ذات األولوي ــروعات واألنش ــذ المش ــال تنفي ــن خ م
فــي التمويــل والتأثيــر اإليجابــي علــى البيئــة، فضــًا عــن 
ــل، لضمــان  ــواردة بالدلي ــر ال ــذ المعايي ــة تنفي متابعــة عملي
رصــد اإلنجــازات، وكذلــك الوقــوف علــى التحديــات التــي 
تواجــه الــوزارات والجهــات المعنيــة، لتقديــم الدعــم الــازم 
لهــا. وأضافــت »الســعيد« أنــه مــن المســتهدف زيــادة 
االســتثمارات العامــة الموجهــة للمشــروعات الخضــراء 
مــن 15% فــي خطــة العــام الحالــي )2021/20(، إلــى 

ــي )2022/21(. ــام المال ــة الع ــي خط 30% ف

ــرة  ــؤاد، وزي ــمين ف ــورة ياس ــادت الدكت ــا، أف ــن جانبه وم
البيئــة، بــأن دليــل معاييــر االســتدامة البيئيــة يعتبــر ثمــرة 
جهــود العمــل البيئــي فــي مصــر، بــدًءا مــن الرصــد البيئــي 
وأدوات  البيئيــة  المؤشــرات  وقيــاس  البيانــات  وتحليــل 
ــتراطات  ــر واالش ــع المعايي ــاًء بوض ــة، وانته ــة البيئ حماي
كافــة  فــي  البيئيــة  األبعــاد  لدمــج  اإلرشــادية  واألدلــة 
»فــؤاد«  وأشــارت  االقتصاديــة.  واألنشــطة  القطاعــات 
إلــى أن هــذا الدليــل يعتبــر مــن أهــم وأنجــح منهجيــات 
ــة  ــق التنمي ــي اختارتهــا مصــر لتحقي التحــول األخضــر الت
المســتدامة والقائمــة علــى تحضيــر خطــة موازنــة الدولــة، 
ــول  ــذا التح ــات ه ــم تحدي ــى أه ــب عل ــة تتغل ــي منهجي وه
وهــو إتاحــة التمويــل الــازم لتنفيــذ مشــروعات خضــراء، 

»دليل معايير االستدامة البيئية«.. استراتيجية مصر للتحول األخضر

أو  الخدميــة،  أو  اإلنتاجيــة  للمشــروعات  التخطيــط  أو 
ــق  ــة للتواف ــروعات القائم ــاع المش ــق أوض ــر وتوفي تطوي
مــع المعاييــر البيئيــة. وفــي الســياق ذاتــه، أشــادت وزيــرة 
البيئــة بالشــراكة والتعــاون مــع وزارة التخطيــط والتنميــة 
ــة  ــت بأهمي ــي آمن ــل، والت ــذا الدلي ــدار ه ــة إلص االقتصادي
رأس المــال الطبيعــي فــي مصــر وحتميــة التخطيــط وتوفيــر 
التمويــل للتحــول لاقتصــاد األخضــر لحمايــة وتحســين 
واألجيــال  المواطنيــن  لحــق  وفــاًء  المصريــة؛  البيئــة 
القادمــة فــي الحيــاة الكريمــة والنظــم البيئيــة القادمــة علــى 

ــتدامة. ــورة مس ــا بص ــم خدماته تقدي

وعلــى جانــب آخــر، أكــد الدكتــور جميــل حلمــي، مســاعد 
وزيــرة التخطيــط لمتابعــة تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة، 
أن إطــاق دليــل »معاييــر االســتدامة البيئيــة« يحظــى 
بأهميــة كبيــرة على المســتوى المحلي واإلقليمــي والدولي، 
مشــيًرا إلــى أن مصــر فــي طليعــة دول المنطقــة فــي هــذا 
المجــال، الفتًــا إلــى أن دول العالــم أجمــع انتبهــت ألهميــة 
التحــول إلــى االســتثمارات صديقــة البيئــة بعــد جائحــة 
كورونــا، حيــث تأكــد العالــم مــن وجــود عاقــة قويــة بيــن 
ــم  ــن ث ــة، وم ــة العام ــة والصح ــي البيئي ــام بالنواح االهتم

ــا.  ــات أزمــة كورون ــي مــن تداعي ــى التعاف ــدرة عل الق

وتابــع »حلمــي« بــأن دليــل معاييــر االســتدامة البيئيــة 
يتضمــن 14 قطاًعــا، ليــس فقــط للجهــات الحكوميــة، ولكن 
للقطــاع الخــاص أيًضــا، مؤكــًدا أن الدليــل ال يعنــي الخطــة 
االســتثمارية للدولــة، بــل يشــمل خطــة التنميــة المســتدامة 
بشــكل عــام، وهــو مــا يســتدعي تعــاون الجهــات المعنيــة 
كافــة. وشــدد مســاعد وزيــرة التخطيــط علــى أهميــة دمــج 
بُعــد االســتدامة البيئيــة فــي كافــة مراحــل المشــروعات 
)التخطيــط، التمويــل، التصميــم، التنفيــذ، التشــغيل(، الفتًــا 
إلــى أن هــذا الدمــج غيــر مرتبــط بتمويــل المشــروعات 
التــي لهــا آثــار إيجابيــة علــى البيئــة فقــط، بــل يركــز علــى 
كافــة المشــروعات االســتثمارية التــي تمولهــا الدولــة، 
حيــث ال بــد مــن وجــود دراســة لتقويــم األثــر البيئــي ألي 

التنمية المستدامة

مشــروع. كمــا اســتعرض »حلمــي« الجهــود المبذولــة 
ــوزارات فــي التعافــي األخضــر، منهــا علــى  مــن بعــض ال
ســبيل المثــال، مشــروعات الــري الحقلــي والــري الحديــث، 
وتأهيــل وتبطيــن التــرع، والمعالجــة الثاثية لميــاه الصرف 
الصحــي، والنقــل الذكــي والقطــار الكهربائــي والمونوريــل، 

ــل الغــاز الطبيعــي للمخابــز، وغيرهــا. وتوصي

ــح، مســئول  مــن جانبهــا، أشــارت المهندســة ســماح صال
الوطنــي  والمديــر  البيئــة  بــوزارة  المســتدامة  التنميــة 
ــي  ــج التدريب ــى البرنام ــدرات 3«، إل ــاء الق لمشــروع »بن
ــدف  ــن خــال المشــروع؛ به ــة م ــذه وزارة البيئ ــذي تنف ال
بنــاء قــدرات الكــوادر الحكوميــة فــي مجــال االســتدامة 
لذلــك،  المحققــة  الدوليــة  البيئيــة  واالتفاقيــات  البيئيــة 
ــر  ــوع البيولوجــي وتغي ــاث للتن ــو الث ــات ري ــا اتفاقي ومنه

المنــاخ والتصحــر.

ــة  ــن وزارة البيئ ــاون المثمــر بي ــي إطــار التع ــي هــذا ف يأت
ووزارة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة بهــدف مراعــاة 
ــة  ــة الحكومي ــروعات الموازن ــي مش ــة ف ــتدامة البيئي االس
للدولــة، حيــث يقــوم المشــروع بتدريــب عدد مــن القطاعات 
ذات األولويــة عــن المفاهيــم واآلليــات والمؤشــرات البيئيــة 
والهــدف مــن تحقيــق االتفاقيــات البيئيــة الدوليــة، باإلضافة 
إلــى إعــداد دالئــل إرشــادية تخصصيــة فــي القطاعــات ذات 
ــدء  ــيتم الب ــذي س ــة ال ــتدامة البيئي ــق االس ــة لتحقي األولوي
فــي تنفيــذه خــال األســابيع القادمــة، مؤكــدة أن هنــاك 
ــج  ــح لدم ــي واض ــج زمن ــددة ببرنام ــة ومح ــة واضح رؤي
األبعــاد البيئيــة واالســتثمارات الخضــراء فــي موازنــة 
الدولــة المصريــة، مشــيرةً إلــى أن الســنوات الماضيــة 
ــى النظــام االقتصــادي  ــًدا مــن الضغوطــات عل شــهدت مزي
فعلــى  األخضــر،  االقتصــاد  نحــو  للتحــول  العالــم  فــي 
ســبيل المثــال تعــد مخاطــر تغيــر المنــاخ، وفقــدان التنــوع 
البيولوجــي، واألحــداث المناخيــة الحــادة، مــن ضمــن أكثــر 

ــة خــال عــام 2020. خمســة مخاطــر عالمي

ــم  ــت حل ــة، حول ــر الماضي ــنوات العش ــدار الس ــى م عل
دمــج البعــد البيئــي فــي الــوزارات وقطاعــات التنمية إلى 
ــة خــال  ــر االســتدامة البيئي ــد إعــان معايي ــة، بع حقيق
األشــهر الماضيــة، حيــث ســتتضمن الخطــة االســتثمارية 
للدولــة للعــام القــادم 15 معيــاًرا بيئيـًـا ملزًمــا للــوزارات 
ــا  ــم حاليً ــذ مشــروعاتها، ويت ــة لتنفي ــات المختلف والجه
ــات  ــى آلي ــوزارات والقطاعــات عل ــن بال ــب المعنيي تدري

تنفيــذ ذلــك.

ومــن جانبهــا، أشــادت الســيدة إيلينــا بانوفــا، المنســقة 
المقيمــة لألمــم المتحــدة بالقاهــرة، بخطــوات مصــر 
الحثيثــة فــي تحقيــق االســتدامة البيئيــة واالســتثمار 
ــاخ  ــر المن ــة تغي ــع بقضي ــي الدف ــي، ودور مصــر ف البيئ
ــذ،  ــز التنفي ــه حي ــه ووضع ــس ومفاوضات ــاق باري واتف
ــا  ــدول فيم ــا لل ــا ملهًم ــر نموذًج ــر تعتب ــدة أن مص مؤك
التغيــرات  آثــار  مــن  التخفيــف  مجــال  فــي  حققتــه 
المناخيــة، كتحســين كفــاءة اســتهاك الطاقــة وتخفيــف 
انبعاثــات قطــاع النقــل. ودعــت وزيــرة البيئــة المصريــة 
لطــرح قصــص النجــاح المصريــة فــي مجالــي التخفيــف 
والتكيــف مــع آثــار التغيــرات المناخيــة فــي إحــدى 
حلقــات ملتقــى فريــق األمــم المتحــدة القطــري الــذي 
ــة  ــاذج ملهم ــون نم ــة، لتك ــرة القادم ــال الفت ســيعقد خ

ــرى. ــدول األخ لل

وأوضحــت وزيــرة البيئــة أن النجــاح فــي مواجهــة آثــار 
تغيــر المنــاخ يتطلــب التــزام الــدول المتقدمــة بدفــع 
تكلفــة انبعاثاتهــا، وتيســير حصــول الــدول الناميــة علــى 
الوســائل التــي يتيحهــا اتفــاق باريــس للمواجهــة ســواء 
مــوارد تمويــل أو نقــل التكنولوجيــا، مشــيرة إلــى أن 
ــد مــن قصــص النجــاح  ــق مزي اســتمرار مصــر فــي خل
ــن  ــد م ــاج المزي ــاخ يحت ــر المن ــار تغي ــة آث ــي مواجه ف
التعــاون والدعــم مــن األمــم المتحــدة، كمــا يحتــاج 

ــة. ــة الازم ــوارد المالي ــر الم لتوفي

ــك أم ال،  ــت ذل ــواًء الحظ فأعــداد النحـــــل س
مضـــــى، أصبحــت أقــلَّ بكثيــر مــن أي  وقــت 
أنـــواع النحـــــل حيــث يعانــي أكثــر مــن ربــع 
 20,000 عددهــا  البالــغ  مــــن -   - نـــــوع 
ــراض حالــة تدهــور حــاد تصــل إلــى  االنقــــــــ
 ،1990 عــام  منــذ  تأكيــــد بالفعــل  وبكـــل 
ــور  ــن األمـ ــة م ــاك مجموع ــط هن ــب تسليــ يجـ

ــا  ــا - ب ــة منه ــذه الكارث ــي المســببة له ــا ه الضــوء عليه
ــات  ــدات اآلف ــوائي لمبي ــرط والعش ــتخدام المف ــك - االس ش
والمســاحات  النباتــات  أعــداد  وتقلــص  والحشــرات، 
البشــري وتدميــره  التعــدي  إلــى  الخضــراء، باإلضافــة 
للموائــل. إال أن التهديــد األضخــم واألكثــر خطــورة هــو 
تغيــر المنــاخ الــذي يتســبب فــي تشــويه البيئــات الطبيعيــة 
ــخ(  ــات... إل ــوع النبات ــح، تن ــل )مواســم التلقي ــاة النح لحي

بمعــدل ســريع ال يمكــن تداركــه أو التكيّــف معــه.

ومــن المفارقــات الغريبــة أنــه خــال جائحــة فيــروس 
ــة، والســبب  ــادة طفيف ــل زي ــداد النح ــا، شــهدت أع كورون
فــي ذلــك انخفــاض النشــاط البشــري فــي الكثيــر مــن 
ــى  ــك ليــس حــًا للمشــكلة عل ــدان، لكــن ذل المناطــق والبل
ــا إلــى معايشــة هــذا  اإلطــاق خاصــة مــع التحــّول تدريجيً
الوضــع وعــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا األولــى قبــل كورونا! 
ولكــن ربمــا تســأل: مــاذا يمكننــي أن أقــدم علــى المســتوى 
الفــردي للمســاهمة فــي الحفــاظ علــى النحــل؟ اإلجابــة 
ــه هــذه  بســيطة: فقــط »ازرع وردة«، فبخــاف مــا تضفي
الــوردة مــن منظــر جمالــي ورائحــة عطريــة، فإنهــا بذلــك 
تعمــل علــى جــذب الملقحــات وتســاعدها علــى الحيــاة، 
كمــا يمكنــك وضــع أســفنجة إلــى جانــب األزهــار لتحتفــظ 

ببعـــــض المــــاء وتوفيــــره للنحـــــل.

ــد أحــد أهــم الكائنــات  قــد تبــدو صغيــرة، ولكــن النحلــة تُع
ــن  ــوم م ــا تق ــي؛ لم ــوع البيولوج ــى التن ــظ عل ــي تحاف الت
نقــل لحبــوب اللقــاح، وبدونهــا ســنكون معرضيــن لفقــدان 
ــات  ــة والنبات ــل المزروع ــن المحاصي ــى م ــة العظم الغالبي
البريــة. إذا لــم نتمكــن مــن إنقــاذ النحــل اآلن، فقــد تكــون 
الفواكــه والخضــراوات الطازجــة مــن األشــياء النــادرة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، ممــا قــد يــؤدي بــدوره إلــى 
ــروب.  ــل للح ــاق تص ــعة النط ــة واس ــات اجتماعي اضطراب
أضــف إلــى ذلــك خســارة أعــداد كبيــرة مــن نحــل العســل 
الــذي يمثــل مصــدًرا طبيعيًــا غنيًــا بالمغذيــات، فضــًا عــن 
ــدو أن  ــذا، يب ــم. ل ــد حــول العال ــه مصــدر كســٍب للعدي كون
الحفــاظ علــى النحــل يســتحق منــا اســتثمار الجهــد والوقــت 
والمــال فــي هــذه المرحلــــة، ليــــس فقــط مــن أجـــــل 
الحفــــاظ عليــه كنــوع، ولكــــن أيًضــا مــــن أجــــل الحفــــاظ 

علـــــى بقـــــــاء اإلنســــــــان!

أين اختفى النحل؟!

منسقة األمم المتحدة:
مصر خلقت قصص نجاح ملهمة في مواجهة

آثار تغير المناخ

التنمية المستدامة

البيئــة  وزيــرة  فــؤاد  ياســمين  الدكتــورة  التقــت 
لألمــم  المقيمــة  المنســقة  بانوفــا،  إيلينــا  بالســيدة 
ــن  ــاون بي ــم التع ــات دع ــث آلي ــرة، لبح ــدة بالقاه المتح
ــورة  ــدت الدكت ــث أك ــة، حي ــاالت البيئ ــي مج ــن ف الجانبي
ياســمين فــؤاد دور برامــج وكاالت األمــم المتحــدة فــي 
ــنوات  ــدار الس ــى م ــي مصــر عل ــي ف ــل البيئ ــم العم دع
الماضيــة ومنهــا بنــاء القــدرات الوطنيــة فــي مجــال 
ــة،  ــة للبيئ ــل الوطني ــة، وإعــداد خطــة العم ــة البيئ حماي
ــوع  ــون التن ــة وص ــات الطبيعي ــر وإدارة المحمي وتطوي
ــى دور برنامــج األمــم المتحــدة  البيولوجــي، مشــيرة إل
المحميــات  إدارة  تطويــر  فــي   UNDP اإلنمائــي 
الطبيعيــة والتــي تمثــل 15% مــن مســاحة مصــر، ودمــج 
الســكان المحلييــن فــي إدارتهــا ليكونــوا ضلعًــا أساســيًا 
يضمــن اســتدامتها، كتجربــة تدريــب الســكان المحلييــن 
ــة  ــات الطبي ــى االســتفادة مــن النبات ــن عل بســانت كاتري

ــا. ــن حرقه ــداًل م ــا ب ــو به ــي تنم الت

وأشــارت وزيــرة البيئــة أيضــا إلــى دور األمــم المتحــدة 
فــي دعــم جهــود مصــر فــي ملــف التغيــرات المناخيــة، 
منخفضــة  مصــر  الســتراتيجية  اإلعــداد  ومنهــا 
الكربــون، وتنفيــذ البرنامــج الرائــد لكفــاءة اســتخدام 
رعايــة  تحــت  الريفيــة  المناطــق  وتطويــر  الطاقــة، 
ــاج  ــا إنت ــر تكنولوجي ــال نش ــن خ ــية م ــادة السياس القي
البيوجــاز مــن روث الحيوانــات والمخلفــات الزراعيــة، 
والتــي بــدأت منــذ ســنوات عديــدة بالتعــاون بيــن وزارة 
البيئــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتنفيذهــا فــي 
وحــدات صغيــرة ثــم متوســطة وكبيــرة، وصــواًل إلنشــاء 
مؤسســة الطاقــة الحيويــة التــي تعمــل علــى نشــر تلــك 
التكنولوجيــا فــي بقــاع قــرى مصــر لارتقــاء بمســتوى 

ــة. ــق الريفي ــي المناط ــة قاطن معيش

الدءوبــة  الجهــود  أن  أيًضــا  البيئــة  وزيــرة  وأكــدت 
للــوزارة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
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»فينوس« بصمة خضراء في ربوع الوطن

ــا  ــا مصرًي ــد صرًح ــة ُتع ــأدوات الكهربي ــوس ل ــركة فين ش
عريًقــا ونموذًجــا بيئًيــا مشــرًفا جديــًرا بــأن نحتفــي بــه 

فــي عــدد مجلــة »أخبــار البيئــة« لشــهر أبريــل.

أسهمت بمنتجاتها في ترشيد استهالك
الطـاقـة وخفـض مـعـدالت تـولـــد

المخلفات الصلبة والخطرة

تُعــد شــركة فينــوس إحــدى ُكبــرى الشــركات المتخصصــة فــي 
تصنيــع المصابيــح واألدوات الكهربائيــة وذلــك منــذ إنشــائها 
عــام 1964، حيــث تقــوم الشــركة بتصنيــع العديــد مــن األدوات 
ــت  ــا توصل ــر م ــب آخ ــة تواك ــع حديث ــرق تصني ــة بط الكهربائي
إليــه التكنولوجيــا وأبحــاث التطويــر، وذلــك بفضــل إدارتهــا 

المتفتحــة ومهندســيها وخبرائهــا المحترفيــن.

وفــي ظــل مــا تعانيــه البيئــة مــن تلــوث، يســهم اســتهاك 
الطاقــة بشــكل رئيســي فــي زيــادة هــذه المعانــاة، حيــث إن 
ــود  ــوم بحــرق الوق ــي تق ــة الت ــة الكهربائي ــد الطاق محطــات تولي
األحفــوري، مثــل الفحــم والمــازوت وغيرهمــا، ينتــج عنهــا 

ملوثــات عديــدة أبرزهــا الغــازات الدفيئــة التــي تســهم فــي زيــادة 
االحتبــاس الحــراري، فضــًا عــن الضوضــاء وتلويــث الهــواء ممــا 

ــر. ــة للخط ــات الحي ــة الكائن ــرض صح يع

ونظــًرا للتأثيــر الســلبي لمحطــات إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة، أصبــح 
ــدى  ــاص إح ــكل خ ــاء بش ــام والكهرب ــكل ع ــة بش ــتهاك الطاق ــيد اس ترش

التنميــة  وتحقيــق  ومواردهــا  البيئــة  علــى  للحفــاظ  المحوريــة  النقــاط 
ــا لتصحيــح  ــادة الوعــي بهــذه القضاي المســتدامة، وذلــك عــن طريــق زي
الســلوكيات والمفاهيــم الخاطئــة، باإلضافــة إلــى اســتخدام أجهــزة موفــرة 

ــة. ــح التقليدي ــن المصابي ــداًل م ــاءة ب ــة الكف ــح عالي ــة ومصابي للطاق

ــق  ــة عــن طري ــى البيئ ــاظ عل ــي الحف ــر ف ــوس« بشــكل كبي تســهم »فين
منتجاتهــا التــي تتميــز بكونهــا ذات كفــاءة أعلــى واســتهاك للكهربــاء 

أقــل، باإلضافــة إلــى تقديــم مجموعــة واســعة مــن المنتجــات 
بقــدرات مختلفــة وأســعار مناســبة تلبــي جميــع االحتياجــات، ولــم 
ــع منتشــرةً  ــذ البي ــادة مناف ــت بزي ــث قام ــك، حي ــف الشــركة بذل تكت

فــي أغلــب محافظــات الجمهوريــة، لتتــرك بذلــك بصمــة خضــراء فــي 
ــوع الوطــن. رب

والمصابيــح  لــألدوات  االفتراضــي  العمــر  يمثــل  آخــر،  جانــب  علــى 
الكهربائيــة أحــد الجوانــب البيئيــة المهمــة، حيــث تســهم األدوات الكهربائيــة 

والمصابيــح التقليديــة - الفتيــل والفلوروســينت - فــي زيــادة المخلفــات 
الخطــرة والمخلفــات الباســتيكية نظــًرا لعمرهــا االفتراضــي القصيــر، مــا 

ــة. ــى البيئ ــًرا عل ــًا كبي ــكل حم يش

ومــن إســهامات فينــوس الجديــرة باالحتفــاء تقليــل معــدالت تولــد مخلفــات األدوات 
والمصابيــح الكهربائيــة، وذلــك عــن طريــق تصنيــع منتجــات ذات عمــر افتراضــي 

أطــول واالعتمــاد علــى إنتــاج مصابيــح “LED” كبديــل للمصابيــح التقليديــة نظــًرا 
ــع  ــة م ــد المقارن ــى 85% - عن ــل إل ــبة تص ــاء - بنس ــن الكهرب ــل م ــتهاكها األق الس

ــف  ــى 25 ضع ــل إل ــذي يص ــي ال ــا االفتراض ــى عمره ــة إل ــل، باإلضاف ــح الفتي مصابي
ــة. ــح العادي المصابي

ويمثــل مصنــع الشــركة بالمنطقــة الصناعيــة الخامســة بمدينــة الســادس مــن أكتوبــر نقطــة 
ــق أحــدث نظــم اإلدارة  ــع بتطبي ــزام المصن ــك نظــًرا اللت ــة، وذل ــي الصناعــة الوطني ــة ف مضيئ
البيئيــة، وتبنيــه تقنيــات تصنيــع صديقــة للبيئــة؛ لتســتحق بذلــك منتجــات فينــوس عــن جــدارة 

لقــب »بــكل فخــر.. صنــع فــي مصــر«. 
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استغاثة واستجابة

ــدور  ــار ال ــي إط ــك ف ــي ذل يأت
الدكتــورة  بــه  تقــوم  التــي 
ياســمين فــؤاد ووزارة البيئــة 
االســتجابة  علــى  بالتأكيــد 
الفوريــة لشــكاوى المواطنيــن 
النــواب؛  مجلــس  وأعضــاء 
ــي  ــة األهال ــى صح ــا عل حفاًظ
ضــرر  أي  وقــوع  مــن 
ــة  ــى المتابع ــة إل ــي، إضاف بيئ
الدوريــة لضبــط األداء البيئــي 
ــن  ــد م ــدف التأك ــآت به للمنش
ــا باالشــتراطات  ــدى التزامه م
بقانــون  الــواردة  والمعاييــر 
لســنة   )4( رقــم  البيئــة 
التنفيذيــة  والئحتــه   1994
تقــوم  حيــث  وتعدياتهمــا، 
التفتيــش  وفــرق  الــوزارة 
ــن  ــزم م ــا يل ــاذ م ــي باتخ البيئ
إجــراءات حيــال المخالفيــن.

االستغاثة:

التقرير:

وردت 
متكــررة  شــكاوى 

مــن  البيئــة  وزارة  إلــى 
عبــد  زاويــة  منطقــة  أهالــي 

القــادر باإلســكندرية، بالتضــرر من 
ــح  ــات شــديدة وروائ صــدور انبعاث
مصانــــع  أحــد  مــن  كريهــة 

بالمنطقــة. األعــاف 

تبيــن 
للجنــة بعــد إجــراء 

المعاينــات الميدانيــة وعمــل 
الازمــة  البيئيــة  القياســات 

لاشــتراطات  مخالفــات  وجــود 
البيئيــة  بالموافقــة  الــواردة 
وعــدم  للمنشــأة،  الصــادرة 

مطابقــة القياســات الحــدود 
المســموح بهــا.

اإلجراء:

فــي 
هــذه  ضــوء 

إطــار  وفــي  الشــكاوى، 
لوزيــرة  المفاجئــة  الزيــارات 

البيئــة للوقــوف علــى المخالفــات 
بتشــكيل  فــوًرا  وجهــت  البيئيــة، 
لجنــة لمعاينــة المنشــأة وحصــر 

البيئيــــــــة  المخالفـــــات 
عنهــا. الناتجــة 

ت  تخــذ ا
التنميــة  هيئــة 

بغلــق  قــراًرا  الصناعيــة 
البيئــة  علــى  حفاًظــا  المصنــع 

بالمنطقــة،  األهالــي  وصحــة 
فتوجهــت لجنــة مــن جهــاز شــئون 
الهيئــة  ومســئولوا  البيئــة 

وقــوات األمــن وتــم  تنفيــذ 
لغلــق. ا

االستجابة:
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الدكتورة نهى سمير..
من مدرسة الراهبات باإلسماعيلية إلى أفضل باحثة في هولندا

ــا  ــات العلي ــة الدراس ــد كلي ــب عمي ــغل منص ــا يش ــا م دائًم
والبحــوث البيئيــة بجامعــة عيــن شــمس أســاتذة أفــذاذ 
وبيئيــون نجبــاء، منهــم عــن جــدارة الدكتــورة نهــى دنيــا، 

فبعــد تعيينهــا عميــًدا للكليــة فــي 16 ســبتمبر 2020 
ــة المســيرة  ــة ماضي ــة وعزيم ــة عالي ــتكمل بهم تس

الخضــــــــراء للكليـــــــــــــة.

بــدأت الدكتــورة نهــى دنيــا حياتهــا الدراســية 
بااللتحــاق بمدرســة الراهبــات باإلســماعيلية، 
ــا  ــا مكناه ــةً وتفوقً ــرت نجاب ــث أن أظه ــم تلب ول
مــن أن تكــون األولــى علــى المحافظــة فــي 
هــذا  اإلعداديــة،  وكذلــك  االبتدائيــة  المرحلــة 
التفــوق اســتمر فــي المرحلــة الثانويــة حيــث 
ــة  ــذة النابغ ــة والتلمي ــابة اليافع ــى الش ــت نه تمكن

ــق  ــة، لتلتح ــل الجمهوري ــن أوائ ــون بي ــن أن تك م
بعــد ذلــك بكليــة الهندســة جامعــة عيــن شــمس، 
ــة. ــة حافلــــــــــــ ــة علميــــــ ــدء رحلــــــ ــا بب إيذانًـــ

ــل زاد  ــة، ب ــة الجامعي ــي المرحل ــا ف ــة دني ــع هم ــم تتراج ل
إصرارهــا علــى النجــاح والتفــوق، لتتحصــل فــي عــام 
1993 علــى بكالوريــوس الهندســة الكهربائيــة بتقديــر 
جيــد جــًدا مــع مرتبــة الشــرف، باإلضافــة إلــى منحهــا لقــب 
الطالبــة المثاليــة، ليتــم تعينهــا معيــًدا فــي العــام نفســه، إال 
أن شــغفها المتزايــد بالبيئــة كان لــه الســبب فــي أهــم تحــّول 

فــي حياتهــا العلميــة.

لــم تتــردد نهــى المهندســة الطموحــة فــي بــدء رحلتهــا مــع 
البيئــة، وكانــت أولــى محطــات هــذه الرحلــة هــي حصولهــا 
ماســتريخت  معهــد  مــن  البيئيــة  اإلدارة  دبلــوم  علــى 
بهولنــدا فــي عــام 1995، وبعــد ذلــك بثــاث ســنوات 
نجحــت الباحثــة المجتهــدة فــي الحصــول علــى درجــة 
الماجســتير فــي تحليــل ورصــد األنظمــة البيئيــة مــن معهــد 
ــى  ــدا، باإلضافــة إل ــوم األرض والفضــاء )ITC( بهولن عل
تكريمهــا مــن قبــل المعهــد كأفضــل رســالة ماجســتير عــن 

العــام.

وتصــف دنيــا التحديــات اللــي واجهتهــا فــي الدراســة 
بأوروبــا بقولهــا: »لــم تكــن فكــرة وجــود امــرأة إفريقيــة 
عربيــة مقبولــة فــي هولنــدا، أضــف إلــى ذلــك كونــي 
مســلمة ومحجبــة، ونتيجــة لذلــك واجهــت الكثيــر مــن 
الصعوبــات والمضايقــات عنــد التعامــل واالختــاط مــع 
المجتمــع الهولنــدي، إال أننــي اســتطعت بتفوقــي وأخاقــي 
وبعــد توفيــق هللا عــز وجــل أن أغيــر الصــورة النمطيــة فــي 

ــة«.  ــرأة العربي ــن الم ــع ع ــذا المجتم ه

وفــي عــام 2002، يُتــوج جهدهــا المتواصــل وعملهــا 
المتفانــي بحصولهــا علــى درجــة الدكتــوراه فــي الهندســة 
ــة  ــة بجامع ــة مــن معهــد الدراســات والبحــوث البيئي البيئي
عيــن شــمس، لتتــدرج فــي المناصــب حتــى تصل إلى أســتاذ 
الهيدروليــكا البيئيــة بالمعهــد نفســه )وذلــك قبــل أن يتحــول 
ــرار  ــد ق ــاري بع ــام الج ــن الع ــةً م ــة بداي ــى كلي ــد إل المعه

ــى  ــس األعل ــي المجل ــات وف للجامع
انتظــار القــرار الجمهــوري(. ومنــذ ذلــك الحيــن، وبرصيــد 
يصــل إلــى تســعين بحثـًـا وخمســة كتــب، أســهمت الدكتــورة 
ــا، إضافــة  ــا وعالميً نهــى فــي إثــراء المكتبــة البيئيــة محليً
ــرات والنــدوات  إلــى مشــاركتها فــي العديــد مــن المـؤتـمــ
البيئيــة، وفــي  القضايــا  للتوعيــة بأهــم  العمــل  وورش 
عــام 2018 وخــال مشــاركتها فــي المؤتمــر الدولــي 
لتكنولوجيــا الميــاه، حصلــت الدكتــورة نهــى علــى جائــزة 

أفضــل بحــث. 

لــم تدخــر »دنيــا« أي جهــد للمســاهمة بعلمهــا فــي نهضــة 
ــي إعــداد الدراســات واألبحــاث  ــث شــاركت ف الوطــن، حي
البيئيــة للعديــد مــن المشــاريع القوميــة والقضايــا المهمــة، 
الشــمالية  البحيــرات  وتطهيــر  تأهيــل  إعــادة  أبرزهــا: 
)مريــوط، المنزلــة، البردويــل، البرلــس، إدكــو(، تأثيــرات 
المبيــدات  تخزيــن  تأثيــر  مصــر،  علــى  النهضــة  ســد 
الخطــرة، التقييــم البيئــي لمحطــات الصــرف الصحــي، 

ــكندرية. ــة اإلس ــي محافظ ــة ف ــاه الحضري ــة المي نمذج

وعنــد ســؤالها عــن تمكيــن المــرأة فــي مصــر عقّبــت 
ــي  ــًرا ف ــرأة شــهد تطــوًرا كبي ــن الم ــف تمكي ــا: »مل بقوله
الرئيــس  مبــادرة  بعــد  خصوًصــا  األخيــرة،  الســنوات 
اإليجابيــة فــي عــام 2017 بجعلــه عاًمــا للمــرأة، فــي حيــن 
ــا  ــة نموذًج ــوث البيئي ــا والبح ــات العلي ــة الدراس ــل كلي تمث
ــد  ــث إن العمي ــأن، حي ــذا الش ــي ه ــه ف ــذى ب ــًرا يُحت مصغ
امــرأة وكذلــك وكيليهــا، هــذا بخــاف أن ســتة مــن أصــل 
ســبعة أقســام بالكليــة يترأســها ســيدات كلهــن وصلــن 
ــة ال  ــي النهاي ــاد، فف ــه بالجــد واالجته ــن إلي ــا وصل ــى م إل
يوجــد فــرق بيــن رجــل وامــرأة، الفيصــل هــو الكفــاءة 
وإتقــان العمــل«، وأضافــت: »المــرأة هــي أســاس البيــت 

ــة  ــى البيئ ــاظ عل ــم الحف ــرس قي ــن غ ــئولة ع ــي المس وه
والســلوكيات الســليمة فــي نفــوس صغارهــا«.

وفيمــا يخــص مبــادرة »اتحــول لألخضــر«، أعربــت 
الدكتــورة نهــى عــن أن الكليــة بــدأت بالفعــل فــي 
الكليــة  منشــآت  لتحويــل  عــدة  إجــراءات  اتخــاذ 
لتكــون صديقــة للبيئــة، هــذا باإلضافــة إلــى البــدء 
ــة  ــات الجامع ــر مخلف ــادة تدوي ــي مشــروع إلع ف

مــن الــورق والباســتيك وغيرهمــا.

ورغــم مــا نمــر به مــن صعوبات نتيجــة لفيروس 
ــر  ــى توفي ــورة نهــى عل ــا، حرصــت الدكت كورون
البدائــل اإللكترونيــة المناســبة لطلبــة الماجســتير 
ــر  ــى توفي ــة إل ــذا باإلضاف ــة، ه ــوراه بالكلي والدكت
وكــذا  العمــل  وورش  الــدورات  مــن  العديــد 
ــى  ــيًرا عل ــك تيس ــا، وذل ــول إلكترونيً ــات القب امتحان
ــة فــي خدمتهــم  ــا الحديث ــا للتكنولوجي الطــاب وتطويعً
ــهر  ــال األش ــة. وخ ــي للكلي ــول الرقم ــع التح ــيًا م تماش
القليلــة الماضيــة، وقعــت دنيــا مجموعــة مــن بروتوكــوالت 
التعــاون البيئــي مــع بعــض الهيئــات والمؤسســات، أبرزهــا 
الهيئــة القوميــة لميــاه الشــرب والصــرف الصحــي والهيئــة 

ــات. ــع النصــر للكيماوي ــع ومصن ــة للتصني العربي

وعــن رؤيتهــا للكليــة وخطــة التطويــر المســتقبلية أفــادت 
ــا  ــة هــي أن تكــون صرًح ــا للكلي ــا« بقولهــا: »رؤيتن »دني
ــا يقــوم بإعــداد الكــوادر البيئيــة ســواًء فــي مصــر أو  بيئيً
ــج  ــداد مناه ــال إع ــن خ ــك م ــة، وذل ــا العربي ــي منطقتن ف
دراســية حديثــة تواكــب العصــر، والتعــاون والتنســيق مــع 
ــي  ــى المشــاركة ف ــة إل ــة، باإلضاف ــة بالبيئ ــات المعني الجه
ــاريع  ــف المش ــة لمختل ــاث البيئي ــات واألبح ــداد الدراس إع

ــا«. وأهــم القضاي

علــى جانــب آخــر، تمثــل التنميــة المســتدامة وتحقيــق 
ــو  ــة مصــر 2030، وه ــي رؤي ــة ف ــر الزاوي ــا حج أهدافه
مــا أكدتــه الدكتــورة نهــى، حيــث أشــارت إلــى تقديــم كليــة 
الدراســات العليــا والبحــوث البيئيــة بجامعــة عيــن شــمس 
العديــد مــن الــدورات التدريبــة وورش العمــل لمناقشــة 
ــة  ــا، باإلضاف ــة تحقيقه ــتدامة وكيفي ــة المس ــداف التنمي أه
إلــى االشــتراط علــى الطلبــة تحديــد أوجــه االســتفادة مــن 
مواضيــع البحــث المقدمــة فــي ضــوء أهــداف التنميــة 
ــق  ــي تحقي ــاث ف ــذه األبح ــهم ه ــف ستس ــتدامة، وكي المس
رؤيــة مصــر 2030. واختتمــت الدكتــورة دنيــا اللقــاء 
بقولهــا: »الوعــي البيئــي هــو الخطــوة األولــى والركيــزة 
الطبيعيــة  ومواردهــا  البيئــة  علــى  للحفــاظ  األساســية 

ــتدامة«. ــق أهــداف التنميــة المس وتحقي

الســتعراض  يكفــي  ال  واحــد  فمقــال  الختــام،  وفــي 
إســهامات الدكتــورة نهــى وعطائهــا الغزيــر، ولكــن حســبنا 
ــاط  ــا أح ــوار م ــن الس ــق وم ــاط بالعن ــا أح ــادة م ــن الق م
بالمعصــم، وال يســعنا فــي النهايــة إال أن نتمنــى لســيادتها 

التوفيــق والســداد.
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