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ترشيد استهالك املياه
 ضرورة وطنية

اأولت  دولة الإمارات العربية املتحدة ق�ضية املياه العذبة على الدوام مرتبة متقدمة يف قائمة الق�ضايا 

ذات الأولوية الق�ضوى، فعلى الرغم من ندرة املوارد املائية الطبيعية العذبة، فاإنها تعر�ضت ومازالت 

تتعر�ض اإىل �ضغوطات كبرية فاقمت من هذه الندرة. ويعود ذلك اإىل طبيعة املناخ واملوقع اجلغرايف 

وطبيعة الأر�ض وندرة وجود جماٍر مائية طبيعية، اإ�ضافة اإىل الزيادة ال�ضكانية املطردة والأن�ضطة 

الب�ضرية والتو�ضع احل�ضري والزراعي وال�ضناعي الذي �ضهدته الدولة يف العقود الأربعة املا�ضية. 

وقد اأدت هذه ال�ضغوط، التي اقرتنت بتف�ضي اأمناط ا�ضتهالك غري م�ضتدامة، اإىل تدهور وا�ضح يف 

خمزون املياه اجلويف نتيجة ال�ضخ املتزايد من هذا املخزون لتلبية الطلب املتنامي على املياه، خا�ضة 

من قبل قطاع الزراعة الذي ي�ضتهلك حوايل 80% من خزان املياه اجلويف، واأدى اإىل ات�ضاع الفجوة 

ما بني معدلت ال�ضخ ومعدلت التغذية، وانخفا�ض يف م�ضتوى �ضطح املياه اجلوفية، وارتفاع يف ن�ضبة 

ملوحة مياه الكثري من الآبار، وجفاف بع�ضها. 

ويف مواجهة هذا النق�ض الوا�ضح يف موارد املياه العذبة، فقد تبنت دولة الإمارات خيار حتلية مياه 

البحر، اإىل جانب جمموعة مهمة من اخليارات وال�ضيا�ضات، يف اإطار التطبيق الأمثل ملبادئ الإدارة 

يف  التو�ضع  ذلك:  و�ضمل  مهمًا.  ا�ضرتاتيجيًا  هدفًا  باعتباره  وا�ضتدامتها،  املائية  للموارد  املتكاملة 

اإن�ضاء ال�ضدود لزيادة كمية �ضحن اخلزان اجلويف مبياه اجلريان ال�ضطحي، وتر�ضيد ا�ضتخدام املياه 

يف القطاع الزراعي عن طريق ا�ضتخدام التقنيات احلديثة يف عمليات الري، والهتمام بالزراعات 

امللحية والزراعات ذات ال�ضتهالك غري الكثيف للمياه، وزيادة العتماد على مياه ال�ضرف ال�ضحي 

املعاجلة يف الري والتو�ضع فيه، اإ�ضافة اإىل اعتماد اآليات اإدارة الطلب وتر�ضيد ا�ضتخدام املياه مثل 

نظام التعرفة الت�ضاعدية التي بداأ تطبيقها يف بع�ض مناطق الدولة.

ومع اأن دولة الإمارات العربية املتحدة ا�ضتطاعت، من خالل تلك اخليارات وال�ضيا�ضات تاأمني حاجات 

اأن ظاهرة ال�ضتهالك املفرط لهذه املوارد �ضكل  اإّل  ال�ضكان والتنمية من املياه العذبة طوال الوقت، 

واحدًا من اأهم التحديات التي تواجه قطاع املياه، اإذ ت�ضري العديد من التقديرات اإىل اأن معدل ا�ضتهالك 

الفرد من املياه يف الدولة يعترب من اأعلى املعدلت يف العامل، واأن حجم الطلب �ضيوا�ضل الرتفاع لي�ضل  

اإىل 7 مليارات مرت مكعب يف العام 2020، مقارنة بحوايل 5 مليارات مرت مكعب حاليًا.

هذا ال�ضتنزاف امل�ضتمر ملوارد املياه قد يعيق فر�ضنا يف بلوغ اأهداف التنمية امل�ضتدامة، كونه ينطوي 

على خماطر جمة على الأمن املائي والغذائي والبيئي.

املائية  ملواردنا  الر�ضيدة  غري  ال�ضتهالك  لأمناط  الت�ضدي  على  واملياه  البيئة  وزارة  تعمل  ولهذا 

باعتباره املدخل الأ�ضا�ضي ل�ضتدامة مواردنا الطبيعية. 
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QÉأخب’� á≤jóحQÉأخب’� á≤jóح
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 ¬fCG  √É«ŸGh  áÄ«ÑdG  ô`̀jRh  ó¡a  øH  óªMCG  ó°TGQ  QƒàcódG  ‹É©e  ø∏YCG

 á≤£æÃ IÒéØdG IQÉeEG ‘ á∏eÉ©dG äGQÉ°ùµdG ióMEG ‘ πª©dG ±É≤jEG ”

 øe  ó`̀◊É`̀H  á`̀°`̀UÉ`̀ÿGh  π«¨°ûàdG  •hô`̀°`̀T  É¡eGõàdG  Ωó`̀©`̀d  Gô`̀¶`̀f  ,ÖëÑM

 »°ûàØe á¶MÓeh ,π«¨°ûàdG äÉ«∏ªY øY œÉædG QÉÑ¨dGh áHôJC’G ôjÉ£J

 äÉ«∏ªY ‘h ,á«°ù«FôdG ájò¨àdG áëàa øe áØ«ãc QÉÑZ äÉKÉ©ÑfG IQGRƒdG

 áë°üdG •hô°ûH Égó«≤J ΩóY ô¡¶j Ée .á∏bÉædG ≠jôØJ á«∏ªYh ,á∏Hô¨dG

.áeÓ°ùdGh

 É¡JÉ≤ë∏eh  êÉ`̀à`̀fE’G  •ƒ£N  á`̀aÉ`̀ch  IQÉ°ùµdG  ‘  πª©dG  ±É`̀≤`̀jEG  ”h

 Ú◊h ,É¡∏ªY ™bƒÃ á£«ëŸG áÄ«ÑdG åjƒ∏Jh QÉÑ¨dG çÉ©ÑfG ‘ áÑÑ°ùàŸGh

 ” Éªc .êÉ`̀à`̀fE’G  •ƒ£N ≈∏Y á`̀eRÓ`̀dG  äÓjó©àdG  AGô``̀LEG  øe AÉ¡àf’G

.áeRÓdG äGAGôLE’G πª©d á«©«Ñ£dG OQGƒª∏d IÒéØdG áÄ«g áÑWÉ

»البيئة واملياه« توقف عمل
كسارة تلوث البيئة يف الفجرية

 äÉbÓ©dÉH  AÉ``≤``∏``dG  ∫Ó```̀N  ó`̀¡`̀a  ø``̀H  OÉ```̀°```̀TCGh

 ácÎ°ûŸG Oƒ¡÷Gh ,øjó∏ÑdG ÚH á≤«KƒdG ájƒNC’G

 ≈∏Y  πª©dGh  É¡≤«KƒJh  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  √ò`̀g  ôjƒ£àd

 øe  Oó``̀Y  á°ûbÉæe  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀N  ”h  .É¡à«ªæJ

 ¿hÉ©àdG  á``«``fÉ``µ``eEG  å``̀ë``̀Hh  á`̀cÎ`̀°`̀û`̀ŸG  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG

 øe  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh  á«Ä«ÑdG  ä’É``̀é``̀ŸG  ‘  ∑Î`̀°`̀û`̀ŸG

. ∫ÉéŸG Gòg ‘ øjó∏ÑdG iód IôaGƒàŸG äGÈÿG

 É¡JOÉ©°S øY Ö«£ÿG ìôa Ió«°ùdG äÈY óbh

 øe ó`̀jó`̀©`̀dG  ¤EG  ±ô©à∏d  É`̀¡`̀d  á`̀°`̀Uô`̀Ø`̀dG  á`̀MÉ`̀JE’

 áÄ«ÑdG  IQGRh  É¡eó≤J  »àdG  äÉ`̀eó`̀ÿGh  á£°ûfC’G

.√É«ŸGh

 …ò«ØæàdG ôjóŸG ¿Gƒ∏Y ˆG óÑY ¿É£∏°S IOÉ©°S AÉ≤∏dG ô°†M

. á«fGƒ«◊Gh á«YGQõdG ¿hDƒ°û∏d

 áÄ«ÑdG  ô`̀jRh  ó¡a  ø`̀H  ó`̀ª`̀MCG  ó`̀°`̀TGQ  QƒàcódG  ‹É©e  ≈≤àdG

 IOÉ©°S  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  …ôjô◊G  Ö«£ÿG  ìôa  Ió«°ùdG  √É«ŸGh

. »HóH IQGRƒdG ¿GƒjóH GôNDƒe ádhódG iód ÊÉæÑ∏dG ÒØ°ùdG

وزير البيئة واملياه يلتقي فرح اخلطيب 
القائم بأعمال السفري اللبناين
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 ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYQ â–

 á«dÉ©a 2010 ôjGÈa øe ™HGôdG ‘ â≤∏£fG – ˆG ¬¶ØM - ádhódG

 äGQÉeE’G{  QÉ©°T  â–  ô°ûY  ådÉãdG  »æWƒdG  áÄ«ÑdG  Ωƒ«H  ∫ÉØàM’G

.zá«µ«à°SÓÑdG ¢SÉ«cC’G øe á«dÉN

 áÄ«ÑdG ô``̀jRh ó¡a ø`̀H ó`̀ª`̀MCG ó`̀°`̀TGQ Qƒ`̀à`̀có`̀dG ‹É`̀©`̀e ∂`̀dP ø`̀∏`̀YCG

 »ÑXƒHCG ‘ IQGRƒdG ¿GƒjóH ó≤Y …òdG »Øë°üdG ô“DƒŸG ∫ÓN √É«ŸGh

 ádÉcƒdÉH  IQGRƒ`̀dG  ΩÉY  ôjóe »°Thô£ŸG  á©ªL ó«ÑY IOÉ©°S  Qƒ°†ëH

 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°ûd  …ò«ØæàdG  ôjóŸG  óªMCG  ≈°ù«Y  øH  ó«ÑY  IOÉ©°Sh

.√É«ŸGh äÉjó∏ÑdG IQGRƒH

 ‘ ¬H πØàëf …òdG »æWƒdG áÄ«ÑdG Ωƒj ¿EG ¬àª∏c ‘ ¬«dÉ©e ∫Ébh

 É¡«a »≤∏f ,áeÉg ájƒæ°S áÑ°SÉæe ƒg ΩÉY πc øe ôjGÈa øe ™HGôdG

 äGQÉeE’G  á`̀dhO  ‘  áª¡ŸG  á«Ä«ÑdG  ÉjÉ°†≤dG  øe  Ió`̀MGh  ≈∏Y  Aƒ°†dG

 á«Ñ∏°ùdG äGÒKCÉàdÉH á«Yƒà∏d ÉfOƒ¡L É¡«a ∞ãµfh ,IóëàŸG á«Hô©dG

 ‘ á«æ©ŸG  äÉ¡÷G É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡÷ÉH  ∞jô©àdGh  ,á«°†≤dG  ∂∏àd

 áÄ«ÑdG  ájÉªM ‘h ,á°UÉN áØ°üH  á«°†≤dG  ∂∏J  á¡LGƒe ‘ ádhódG

.áeÉY áØ°üH É¡à«ªæJh

 QÉ©°T  â`̀– áÑ°SÉæŸG  √ò`̀¡`̀H  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  πØàëf  É`̀æ`̀fCG  ¤EG  QÉ`̀ °`̀TCGh

 ÉfOƒ¡L  ó`̀Mƒ`̀æ`̀d  ,zá«µ«à°SÓÑdG  ¢`̀SÉ`̀«`̀cC’G  ø`̀e  á`̀«`̀dÉ`̀N  äGQÉ`````̀eE’G{

 ¢SÉ«cCÓd  •ô`̀Ø`̀ŸG  ∑Ó¡à°SÓd  á«Ñ∏°ùdG  äGÒ`̀KCÉ`̀à`̀∏`̀d  …ó°üàdG  ‘

 ºZôdÉH ,≥∏≤∏d IÒãe IôgÉX ¤EG kÓ©a âdƒ– »àdG ,á«µ«à°SÓÑdG

 äGÒKCÉàdG øe óë∏d á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ‘ âdòH »àdG Oƒ¡÷G πc øe

 ¬«Ø°†à°S …òdG ºNõdG ¿CG øe á≤K ≈∏Y øëfh .É¡æY áªLÉædG á«Ñ∏°ùdG

 øe É¡dòÑf »àdG Oƒ¡÷G ìÉ‚ ‘ ôKC’G ≠dÉH ¬d ¿ƒµ«°S áÑ°SÉæŸG √òg

.á«Ñ∏°ùdG äGÒKCÉàdG ∂∏J øe ó◊G πLCG

 IQGOEÉ``̀H  á∏ã‡  √É`̀«`̀ŸGh  áÄ«ÑdG  IQGRh  âcQÉ°T

 ,πHE’G áæjGõŸ IôØ¶dG ¿ÉLô¡Ã á«Hô¨dG á≤£æŸG

 ï«°ûdG ƒª°S ∫hCG ≥jôØdG ájÉYQ â– ΩÉ≤j …òdGh

 ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óª

 áÄ«g  ¬ª¶æJh  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG

 ƒª°S  √ó¡°T  …ò`̀dGh  ,çGÎ``̀dGh  áaÉ≤ã∏d  »ÑXƒHCG

 ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG

 »∏ã‡ øe ÒÑc OóY Qƒ°†ëHh ,á«Hô¨dG á≤£æŸG

 â≤∏£fG  å`̀«`̀M  ,á«Ñ©°ûdGh  á`̀«`̀eƒ`̀µ`̀◊G  äÉ`̀¡`̀÷G

.Ω2010 ΩÉ©∏d πHE’G áæjGõe ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a

اإلمارات حتتفل
بيوم البيئة الوطني 13 »البيئة و املياه« 

تشارك يف مهرجان 
الظفرة السنوي 

ملزاينة اإلبل
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 …ó°üàdG øe √É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRƒH …ô£«ÑdG ôé◊G äÉ£∏°S âæµ“

 ¤EG á«FÉHh ¢VGôeCÉH áHÉ°üe óæ¡dG ÉgDƒ°ûæe á«M äÉfGƒ«M ∫GõfEG ádhÉëŸ

.ádhódG OhóM πNGO

 ¿hDƒ°û∏d  …ò«ØæàdG  ôjóŸG  ¿Gƒ∏Y  ˆG  óÑY  ¿É£∏°S  IOÉ©°S  ìô°Uh

 äÉeƒ∏©e  â≤∏J  ôé◊G  äÉ£∏°S  ¿CÉ``H  IQGRƒ`̀dÉ`̀H  á«fGƒ«◊Gh  á`̀«`̀YGQõ`̀dG

 âjƒµdG  ádhóH …ô£«ÑdG  ôé◊G ∫É°üJG  §HÉ°V øe áæë°ûdG  √òg øY

 ∫GõfEG â°†aQ âjƒµdG ádhO ‘ ájô£«ÑdG äÉ£∏°ùdG ¿CÉH äOÉaCG ,á≤«≤°ûdG

 ≈∏Y á«FÉHh ¢VGôeC’ ¢VGôYCG OƒLh ÖÑ°ùH ∂dPh ,á«M äÉfGƒ«M áæë°T

.äÉfGƒ«◊G √òg

 ádhódG ‘ ájOhó◊G òaÉæŸG áaÉc áÑWÉ â“ ¬fCÉH ¿Gƒ∏Y QÉ°TCGh

 É¡dƒNO øe Qò◊Gh áæë°ûdG ∫ÉÑ≤à°SGh ìÉª°ùdG ΩóYh á£«◊G PÉîJ’

 ájÉªMh »Lƒdƒ«ÑdGh  …ƒ«◊G øeC’G  ≈∏Y ÉXÉØM ,ádhódG  »°VGQCG  ¤EG

 IhÌdG ™bGh ‘ ÉÑ∏°S ôKDƒJ »àdGh á«FÉHƒdG ¢VGôeC’G QÉ°ûàfG øe ádhódG

.ádhódG ‘ IOƒLƒŸG á«fGƒ«◊G

 iƒà ÆGôaEGh ∫ƒNódG GƒdhÉM áæë°ûdG »ÑdÉL ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G

 ôé◊G  äÉ£∏°S  ¿CG  ’EG  ,Ó`̀«`̀d  IQGó```̀dG  ¢``̀SCGQ  òØæe  ∫Ó`̀N  ø`̀e  áæë°ûdG

 ìÉª°ùdG  Ωó`̀Yh  É¡«∏Y  ßØëàdÉH  âeÉb  ∑QÉª÷G  á£∏°S  ™e  ¿hÉ©àdÉHh

 .ádhódG »°VGQCG ≈∏Y áæë°ûdG ∫GõfEÉH º¡d

 äÉfGƒ«◊G  ¢üëa  ∫Ó`̀N  ø`̀e  IOQGƒ```̀dG  äÉeƒ∏©ŸG  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dG  ”  Éªc

 ¿CÉ°†dGh õYÉŸG øe kÉ°SCGQ 950 …ƒ– âfÉc π≤ædG á∏«°Sh ¿CG í°†JGh ,kÉjôgÉX

 ¿É°ù∏dGh á«YÓ≤dG ≈ª◊G ¢VôŸ á«°Vôe ¢VGôYCG É¡«∏Y ô¡¶J óæ¡dG ÉgDƒ°ûæe

 áÄ«ÑdG IQGRh â∏ªYh .á≤aÉædG äÉfGƒ«◊G øe OóY É¡«∏Y óLƒj Éªc .¥QRC’G

 ΩRÓdG  PÉîJG  ≈∏Y áª¶æŸG  óYGƒ≤dGh  äGAGôLEÓd kÉ≤ÑWh QƒØdG  ≈∏Y √É«ŸGh

 IOÉ«≤H  ∫É°üJ’Gh  ,á`̀dhó`̀dG  »`̀°`̀VGQCG  øY  kGó«©H  äÉfGƒ«◊G  √ò`̀g  AÉ°übEG  ƒëf

 Ghôaƒj  ⁄  ºgQhóH  øjòdG  ,áª«ÿG  ¢SCGôH  Ohó`̀◊G  ¢Sô◊  ÊÉãdG  Üô°ùdG

 áaÉc ≈∏Y ∂dP º«ª©Jh ,á«ª«∏bE’G √É«ŸG êQÉN ádƒª◊G √òg AÉ°übE’ kGó¡L

.ádhódG »°VGQCG äÉfGƒ«◊G √òg ∫ƒ°Uh ΩóY ¿Éª°†d Ohó◊G ¢SôM ÜGô°SCG

ى حملاولة إنزال حليوانات »البيئة واملياه« تتصدّ
مصابة بأمراض وبائية إىل أراضي اإلمارات
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 √É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRh πÑb øe É¡∏«µ°ûJ ” »àdG áæé∏dG ∫ÉªYCG â¡àfG

 ábÉ£H ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áë°TôŸG  á«YÉæ°üdG  äÉ°ù°SDƒŸG  AGOCG  º««≤J  øe

 ÓeÉµàe É°VôY äÉcô°ûdG ∂∏J âeób å«M ,2009 ΩÉ©∏d »Ä«ÑdG AGOC’G

 IOQGƒdG  OƒæÑdG  ™e  É¡YÉ°VhCG  ≥aGƒàJ  »µd  É¡H  ádhòÑŸG  Oƒ¡÷G  øY

.»Ä«ÑdG AGOC’G ábÉ£H á«YÉæ°üdG äBÉ°ûæŸG íæŸ ,…OÉ°TQE’G π«dódÉH

 äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°ûd …ò«ØæàdG ôjóŸG ≈°ù«Y øH ó«ÑY IOÉ©°S ìô°Uh

 »JCÉj »Ä«ÑdG AGOC’G ábÉ£ÑH πª©dG ¿CÉH áÄ«ÑdG ¿hDƒ°T ´É£b ≈∏Y ±ô°ûŸGh

 äÉ«°Uƒàdh  IQGRƒ`̀dG  É¡à©°Vh  »àdG  á«é«JGÎ°S’G  äGQOÉÑª∏d  kGò«ØæJ

 ióe ¢SÉ«b ¤EG kÉ°SÉ°SCG ±ó¡J »gh , ájOÉ–’G áeƒµ◊G á«é«JGÎ°SG

 É¡d ¿ƒµj ¿CG øµÁ »àdG ,ádhódG ‘ á∏eÉ©dG á«YÉæ°üdG äBÉ°ûæŸG ΩGõàdG

 ’ ,É¡H ∫ƒª©ŸG á«Ä«ÑdG º¶ædGh ÚfGƒ≤dÉHh áÄ«ÑdG ‘ á«Ñ∏°S äGÒKCÉJ

 ¿CÉ°T ‘ ¬JÓjó©Jh Ω1999  áæ°ùd (24) ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG Éª«°S

.¬ÑLƒÃ IQOÉ°üdG á«Ä«ÑdG º¶ædGh É¡à«ªæJh áÄ«ÑdG ájÉªM

»البيـئة واملياه«: اجملال مفتوح للشركات واملنشآت الصناعية للحصول على البطاقة

11 شركة حتصل على بطاقة األداء البيئي



 áÄ«ÑdG IQGRh ΩÉY ôjóe »°Thô£ŸG óª ó«ÑY IOÉ©°S Ωôc

.øjóYÉ≤àŸG á«fGƒ«◊G IhÌdG ´É£b »ØXƒe áHÉfE’ÉH √É«ŸGh

 ,…RôëŸG ídÉ°U ó°TGQ ¢Sóæ¡ŸG :øe k Óc ËôµàdG πª°Th

 óª ó`̀°`̀TGQ ó`̀ª`̀ ó`̀«`̀°`̀ù`̀dGh ,í`̀dÉ`̀°`̀U ó`̀ª`̀MCG ≈`̀∏`̀Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ŸGh

.…hÉ°V ó«©°S ó«°ùdGh ,∑ƒŸO øH ⁄É°S ó«ÑY ó«°ùdGh ,»YhQõŸG

 §°ùHCG ƒg πØ◊Gh ËôµàdG Gòg ¿CG ΩÉ©dG ôjóŸG IOÉ©°S ócCGh

 º¡JGRÉ‚E’  kGôjó≤J  ,øjóYÉ≤àŸG  ÚØXƒª∏d  ¬Áó≤J  øµÁ  Ée

 »àdG áª«≤dG Oƒ¡÷G ≈∏Y º¡d kAÉæKh IQGRƒdÉH º¡∏ªY IÎa ∫GƒW

 IQGRƒdG  πª©H  AÉ≤JQ’Gh  AÉæÑdG  á«∏ªY  ‘  º¡àªgÉ°ùeh  ÉgƒdòH

.IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO áeóN πLCG øe

 É¡«ØXƒŸ  √É«ŸGh  áÄ«ÑdG  IQGRh  ËôµJ  ¿CG  ¬JOÉ©°S   ±É`̀°`̀VCGh

 âdòH  Oƒ¡÷  á«fGƒ«◊G  IhÌ`̀dG  ´É£≤H  Ú∏eÉ©dG  øjóYÉ≤àŸG

 ËôµJ  Éæ«∏Y  ÉæeGõdh  ,»æWƒdG  πª©∏d  AÉ`̀ahh  π°UGƒàe  AÉ£Yh

 Ëó≤Jh º`̀¡`̀æ`̀Wh á`̀eó`̀N ø`̀Y Gó```̀HCG Gƒ`̀fGƒ`̀à`̀j ⁄ º``¡``fC’h ,Oƒ``¡``÷G √ò``̀g

 IQGRh  AÉæH  äÉæÑd  Gƒ©°Vh  º`̀gh  .º¡H  â≤◊  »àdG  ∫É«LCÓd  º¡JGÈN

 πLCG  ø`̀e ,AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ∂`̀dP ¿ƒ`̀«`̀dÉ`̀◊G ¿ƒ`̀Ø`̀Xƒ`̀ŸG  π°UGƒ«°Sh √É`̀«`̀ŸGh áÄ«ÑdG

 ∫ƒM á«ÑjQóàdG IQhódG √É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRƒH GôNDƒe âªààNG

 áÄ«ÑdG  çÉëHCG  õcôÃ  äó≤Y  »àdGh  ,»£«Ñ°üdG  ∑Éª°SCG  ´GQõà°SG

 .ΩÉjCG áKÓK IóŸh ájôëÑdG

 øª°V IQGRƒ````dG äGQOÉ``Ñ``e ø`̀e É`̀bÓ`̀£`̀fG IQhó```̀dG √ò``g »`̀JCÉ`̀Jh

 á«æ≤J π≤fh á«æWƒdG QOGƒµdG ÖjQóJ ¤EG á«eGôdG É¡à«é«JGÎ°SG

.É¡JÉ«é«JGÎ°SG ò«ØæJh ájOÉ–’G áeƒµ◊G äÉMƒªW ≥«≤–

 óª  ¢Sóæ¡ŸGh  »°Thô£ŸG  á©ªL  ó«ÑY  IOÉ©°S  ΩÉ`̀b  ΩÉàÿG  ‘h

 ôjó≤àdG  äGOÉ``¡``°``T  º«∏°ùàH  ≈`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dG  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ŸG  IQGOEG  ô`̀jó`̀e  ≈`̀°`̀Sƒ`̀e

.øjóYÉ≤àª∏d

 »MÉæ÷G ó`̀ª`̀MCG ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ŸG QÉ`̀ °`̀TCG å`̀«`̀M , º`̀¡`̀d »`̀FÉ`̀ŸG ´GQõ`̀à`̀°`̀S’G

 äGQhódG øe á«YƒædG √òg á«ªgCG ¤EG õcôŸG ôjóe ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG

 ∑Éª°SC’G ´GƒfCG ¢†©H QÉãcEG á«ªgCG RGôHEG ‘ øªµJ »àdGh ,á«ÑjQóàdG

 ,ájOÉ°üàbG á«ªgCG øe É¡d ÉŸ ∂dPh è«∏ÿG iƒà°ùe ≈∏Y áahô©ŸG

 AÉ°†«ÑdG  Ωƒë∏dG  QOÉ°üe  ø`̀e  ÉeÉg  GQó°üe  É¡fƒc  ¤EG  áaÉ°VEG

.ÊGƒ«◊G ÚJhÈdÉH á«æ¨dG

 øe Oó```Y ∫ƒ```M »`̀MÉ`̀æ`̀÷G çó```– ó`̀≤`̀a ,ô````̀NBG Ö``fÉ``L ø```eh

 É«∏ªY  ÚcQÉ°ûŸG  ÖjQóJ  É¡ªgCG  IQhó`̀dG  É¡àdhÉæJ  »àdG  ÖfGƒ÷G

 ¢VGƒMC’G  õ`̀«`̀¡`̀Œh  º«≤©J  ‘  õ``cô``ŸG  ‘  á`̀©`̀Ñ`̀à`̀ŸG  äÉ``̀«``̀dB’G  ≈`̀∏`̀Y

 ¢Vƒ«H ™ªL ≈∏Y º¡ÑjQóJ ºK øeh ,∑Éª°SC’G äÉ¡eCG  ∫ÉÑ≤à°S’

 ±ô©àdG á«Ø«c ¤EG áaÉ°VEG , ¢ù≤ØŸG ¤EG É¡∏≤fh »£«Ñ°üdG ∑Éª°SCG

 º¡ÑjQóJ ” Éªc , áÑ°üîŸG ÒZ ¢Vƒ«ÑdGh áÑ°üîŸG ¢Vƒ«ÑdG ¤EG

 ,¢ù≤ØdG  ¢VGƒMCG  ¤EG  É¡∏≤fh  áÑ°üîŸG  ¢Vƒ«ÑdG  π°üa  á«dBG  ≈∏Y

.¢ù≤ØdG áãjóM äÉbÒdG ájÉYQ ¢VGƒMCG ¤EG É¡∏≤æd Gó«¡“

»البيئة واملياه« تنظم دورة تدريبية
 حول استزراع أسماك »الصبيطي«
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مل يتوانوا عن خدمة وطنهم وتقدمي خرباتهم لألجيال التي حلقت بهم

م املوظفني املتقاعدين »البيئة واملياه« تكرّ



QÉخب
 �’أ

á≤
jóح

 IQGRh  ΩÉ`̀Y  ôjóe  »°Thô£ŸG  á©ªL  ó«ÑY  IOÉ©°S  πÑ≤à°SG

 ôjóe ÉfÉHÉà°SQ äGôjô°S / Ió«°ùdG »HóH áHÉfE’ÉH √É«ŸGh áÄ«ÑdG

 ófÓjÉJ  áµ∏ªÃ OÉ°üàb’G  IQGRƒ`̀H  äGQOÉ°üdG  èjhôJ  IôFGO  ΩÉY

 AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  ó`̀aƒ`̀dGh  »°Thô£ŸG  åëHh  ,É¡d  ≥`̀aGô`̀ŸG  ó`̀aƒ`̀dGh

 ô¶◊G ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæeh , øjó∏ÑdG ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ¬LhCG

 »àdG  ∫hó```̀dG  ø`̀e É¡JÉéàæeh á`̀«`̀◊G Qƒ`̀«`̀£`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Vhô`̀Ø`̀ŸG

 QGô≤dG ‘ AÉL Éeh ,Qƒ«£dG Gõfƒ∏ØfCG ¢VôÃ äÉHÉ°UEG É¡H äô¡X

 OGÒà°SG •hô°Th äGAGôLEG ¿CÉ°ûH ,Ω2009 ΩÉ©d 556 ºbQ …QGRƒdG

 Éªc .∫hódG √òg øe kÉjQGôM á∏eÉ©ŸG É¡JÉéàæeh øLGhódG Ωƒ◊

 äÉ£∏°ùdG É¡H Ωƒ≤J »àdG ájô£«ÑdGh á«ë°üdG äGAGôLE’G åëH ”

 ,ófÓjÉJ  ‘   Qƒ«£dG  Gõfƒ∏ØfCG  ¢Vôe  áëaÉµe  ¿CÉ`̀°`̀T  ‘  á«æ©ŸG

 Ωƒ≤J »`̀à`̀dG ∫Ó``̀◊G í`̀Hò`̀dG ¿CÉ`̀°`̀T ‘ á©ÑàŸG äGAGô````̀LE’G ∂`̀dò`̀ch

 äGQÉeE’G ádhO πÑb øe ∑Éæg Ióªà©ŸG á«eÓ°SE’G á«©ª÷G É¡H

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒŸG øe ÉgÒZh IóëàŸG á«Hô©dG

 ∑QÉ°ûŸG  Qƒ°†◊Gh  óaƒdÉH  »°Thô£ŸG  ó«ÑY  IOÉ©°S  ÖMQh

 ÚH ¿hÉ©àdG §HGhQ ó«WƒJ É¡fCÉ°T øe »àdG IQÉjõdG √òg øªKh

 É¡H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  äGAGô````̀LE’G  ¢Vô©à°SGh  ,Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG

 •hô°Th äGAGô``LE’G  ¿CÉ°ûH  √É«ŸGh  áÄ«ÑdG  IQGRƒ`̀H  á∏ã‡ ádhódG

 AGôª◊G  Ωƒë∏dGh  áeÉY  áØ°üH  á«FGò¨dG  äÉéàæª∏d  OGÒà°S’G

 á«é«JGÎ°SG QÉWEG ‘ ,á°UÉN áØ°üH É¡JÉéàæeh øLGhódG Ωƒ◊h

 ‘  á«FGò¨dG  áeÓ°ùdGh  »`̀FGò`̀¨`̀dG  ø``̀eC’G  ≥«≤–  ƒëf  IQGRƒ```̀dG

 êÉàfE’G  ‘  ¿RGƒ`̀à`̀ŸG  …OÉ°üàb’G  AGOC’G  ÇOÉÑe  ≥«Ñ£àH  ádhódG

 ™aQh ,»`̀∏`̀ë`̀ŸG ∑Ó`̀¡`̀à`̀°`̀SÓ`̀d …Qhô`̀°`̀†`̀dG ÊGƒ``̀«``̀◊Gh »`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀dG

 ôWÉîŸG  øe  ádhódG  áeÓ°S  ¿Éª°†d  …ƒ«◊G  ø`̀eC’G  ä’ó©e

 Ö«°üJ  »`̀à`̀dG  ¢``̀VGô``̀eC’Gh  á``̀Ä``̀HhC’G  ø`̀Y  á`̀ª`̀LÉ`̀æ`̀dG  á«Lƒdƒ«ÑdG

. ¿Gƒ«◊Gh ¿É°ùfE’G ÚH ácÎ°ûŸG á°UÉNh ,Qƒ«£dGh äÉfGƒ«◊G

»البيئة واملياه« تستقبل وفدًا تايالنديًا
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 ™e  á«Hô©dG  Iƒ¡≤dG  §«∏N{  èàæe  Öë°S  √É`̀«`̀ŸGh  áÄ«ÑdG  IQGRh  äQô`̀b

 ¥Gƒ°SCG  ‘  ¬`̀dhGó`̀J  ™æeh  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  êÉ`̀à`̀fEG  zIƒ¡≤dG  QÉ¡H

 Gòg »`̀JCÉ`̀jh  .á°üàîŸG  á«HÉbôdG  äÉ£∏°ùdG  ±Gô`̀°`̀TEG  â– ¬`̀aÓ`̀JEGh  á`̀dhó`̀dG

 Éª«a  á«é«JGÎ°S’G  É¡aGógCG  ò«ØæJ  ≈∏Y  IQGRƒ``dG  ¢UôM  QÉ`̀WEG  ‘  QGô≤dG

 ≈∏Y kAÉæHh ájòZC’G áeÓ°Sh »FGò¨dG øeC’G ≥«≤– ‘ É¡àªgÉ°ùÃ ≥∏©àj

.áeÉ©dG áë∏°üŸG äÉ«°†à≤e

 kGQGôb áHÉfE’ÉH IQGRƒdG ΩÉY ôjóe »°Thô£ŸG á©ªL ó«ÑY IOÉ©°S Qó°UCGh

 OÉæ°SEG ¿CÉ°T ‘ 2009 áæ°ùd (8/359) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ≈∏Y kAÉæH kÉjQGOEG

 IQGRh  ¤EG  äÉjó∏Ñ∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  É¡H  Ωƒ≤J  âfÉc  »àdG  ájò«ØæàdG  ΩÉ¡ŸG

 É¡JÉ≤aôeh »HO ájó∏ÑH á«FGò¨dG áHÉbôdG IQGOEG ádÉ°SQ ≈∏Yh ,√É«ŸGh áÄ«ÑdG

 Iƒ``¡b  §``«∏N{  èàæe  á≤HÉ£e  ΩóY  âÑãJ  »àdG  ájÈîŸG  π«dÉëàdG  èFÉàæd

 (barcode 6281105290945) º```bQ π`ªëj …òdG zIƒ```¡b QÉ```¡H ™e á```«HôY

 äÉØ°UGƒª∏d  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  êÉ`̀à`̀fEG  ,2010/1/1  êÉ`̀à`̀fEG  ïjQÉàH

 ÉjÒàµH  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀FGƒ`̀à`̀MÉ`̀Hh  á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀Ñ`̀dÉ`̀H  ≥∏©àj  Éª«a  ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀≤`̀dG

.É¡H ìƒª°ùŸG Ohó◊G øe ≈∏YCG óëH zΩQƒØ«dƒµdG{

»البيئة واملياه« متنع تداول منتج يف أسواق الدولة 
الحتوائه على بكترييا "الكوليفورم" بحد أعلى من احلدود املسموح بها





تُمنح للمختربات املركزية بالوزارة
(اليـوكاس – 17025)
áë«ë°Uh á≤«bO π«∏– èFÉàf AÉ£YEG ≈∏Y É¡JQó≤d
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äÉيæ≤J



على  ال�ضاد�ض  وللعام  واملياه  البيئة  وزارة  خمتربات  ح�ضلت 

– 17025( يف  التوايل على جتديد العتماد الدويل )اليوكا�ض 

والرتبة  واملياه  املبيدات  متبقيات  وحتاليل  املبيدات  جودة  حتليل 

اليوكا�ض  هيئة  م��ن  خ��رباء  زي���ارة  ذل��ك �ضمن  ج��اء  والأ���ض��م��دة، 

للمختربات  الدويل-  املانح�ة لالعتماد  الربيطانية - وهي اجلهة 

التحاليل  جودة  من  للتاأكد  وذلك  واملياه،  البيئة  ب��وزارة  املركزية 

والإجراءات املتخذة من قبل املختربات .

واأو�ضحت �ضعادة الدكتورة مرمي ال�ضنا�ضي املديرة التنفيذية 

املختلفة  باأق�ضامها  املختربات  م�ضاركة  نتائج  اأن  الفنية  لل�ضوؤون 

املعتمدين  اأعطت  ممتازة،   )FAPAS( التحليل  كفاءة  برامج  يف 

ثقة كبرية يف نتائج املخترب، واأن املختربات ت�ضتطيع اإعطاء نتائج 

حتليل دقيقة و�ضحيحة وذات م�ضداقية كبرية، وعليه فقد كانت 

التو�ضية النهائية باأن املختربات باأق�ضامها الثالثة قد حافظت على 

�ضهادة العتماد من الهيئة الربيطانية لعتماد خدمات املختربات 

ملدة عام وحتى فرباير 2011. 

واملياه   البيئة  وزارة  خمتربات  اأن  ال�ضنا�ضي  د.  وذك��رت 

حافظت على العتماد من الهيئة الربيطانية لعتماد خدمات 

 ISO  17025 املوا�ضفة  ح�ضب   )UKAS(�ال امل��خ��ت��ربات 

واملعايرة“  الفح�ض  خمتربات  لكفاءة  العامة  ”املتطلبات 
ال�ضلع  يف  املبيدات  ومتبقيات  املبيدات  ج��ودة  خمتربات  يف 

به  قام  والذي  الأخري  التدقيق اخلارجي  وذلك عقب  الغذائية، 

املدققان الربيطانيان ال�ضيد/ ديفيد لوي مدير التدقيق بالهيئة 

اإ�ضتيف ثورب املدقق الفني يف جمالت حتليل متبقيات  وال�ضيد/ 

باأنواعها  والفواكه  اخل�ضراوات  وخا�ضة  الأغذية،  يف  املبيدات 

للتاأكد من مطابقتها  املبيدات  وتركيب  وحتليل جودة 

اأي�ضَا طرق  للموا�ضفات، �ضمل التدقيق 

التحليل والوثائق املتعلقة بها والتدريب 

والأج���ه���زة و���ض��ب��ط اجل����ودة وت����داول 

العينات وبرامج كفاءة التحاليل، اإ�ضافة 

العاملني  وم�ضاهدة  مراقبة  اإىل 

اأث������ن������اء ت���اأدي���ت���ه���م 

لأعمالهم .

ب�ضرية  بكفاءات  تتمتع  املختربات  باأن  التقييم  نتيجة  وكانت 

عالية وجتهيزات ومعدات حديثة متطورة وذات كفاءة فنية توؤدي 

الغر�ض منها. 

�ضال�م  اهلل  ع�بد  املهند�ض  ذك���ر  الزي���ارة  ه��ذه  على  وتع�لي���قًا 

اأح�مد – مدير اإدارة املختربات قائاًل: زيارة اخلرباء للمختربات والتي 

ا�ضتمرت 3 اأيام تعمل على القيام بعدد من الإجراءات التدقيقية والتي 

تهدف اإىل التاأكد من �ضري العمل يف  املختربات املختلفة ودقة املمار�ضات 

تت�ضم  اأن  يجب  التي  ال��دويل  العتماد  متطلبات  مع  وتوافقها  املتبعة 

اجلهات احلا�ضلة عليه بالدقة املتناهية واجلودة والتقنية العالية، واأ�ضار 

جودة  على  املحافظة  ال�ضهولة  من  لي�ض  اأن��ه  اإىل 

العاملني  بجهود  لكن  متتالية  لأع��وام  الأداء  ودقة 

فيها حققت املختربات هذا الإجناز الكبري ملا تتمتع 

به من كفاءات متميزة وو�ضائل متطورة.
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المجموع الكلي لعدد العينات  المحللة خالل األعوام من 2005م - 2009م
 بالمختبرات المركزية لوزارة البيئة والمياه :

الحفاظ على جودة العمل:
بالثناء،  والأ�ضمدة  والرتبة  املياه  ق�ضم  اخل��رباء  خ�ض  لقد 

م�ضريين اإىل اأن الق�ضم جنح يف احلفاظ على دقة نتائجه بن�ضبة 

الدويل،  الكفاءة  برنامج  عينات  % يف حتليل جميع   100 تعادل 

مما يدل على اأنه وعلى رغم ارتفاع عدد العينات التي يتم حتليلها  

املخترب جنح يف احلفاظ على  فاإن  التي م�ضت،  بالأعوام  مقارنًة 

جودة العمل يف حني اكت�ضب العاملون به الكثري من املهارات الفنية 

واخلربات يف جمال اجلودة والتدقيق. 

�ضهادة  على  حا�ضل  املبيدات  خمترب  اأن  بالذكر  اجلدير  ف��اإن 

الربيطانية  الهيئة  من   )ISO/IEC/17025 ال��دويل  العتماد 

وبذلك  2004م  عام  منذ   )UKAS( املختربات  خدمات  لعتماد 

يعترب اأول خمترب يف دولة الإمارات العربية املتحدة معرتفا به عامليا 

يف جمال حتليل جودة املختربات وحتليل متبقياتها يف اخل�ضراوات 

والفواكه حيث وجد اأن هنالك توافقًا وا�ضعًا يف الطرق امل�ضتخدمة يف 

املخترب والطرق املعيارية للمجل�ض الدويل التعاوين لتحليل املبيدات 

يف  م�ضرتك  املبيدات  متبقيات  حتليل  خمترب  اأن  كما   )CIPAC(

التي  والنتائج    )PAPAS( الأغذية  حتليل  كفاءة  تقييم  برنامج 

اأو اجليد جدا، ما يدل على  املمتازة  تكون يف درجة  يح�ضل عليها 

اأجهزة  اأح��دث  يف  متمثال  املخترب  بها  يتحلى  التي  العالية  الكفاءة 

التحاليل املتوافرة، عامليا وكذلك خربة الكوادر الفنية العاملة فيه.

المجموع الكلي لعينات كل سنة
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إحصائية حول المبيدات المحللة 2009م  تحليل  323  عينة مبيدات واردة من منافذ الدولة 
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اإلدارة املتكاملة للموارد املائية
بني الرؤية والتطبيق

…ô£ŸG ∞«°S óªMCG: OGóYEG

á«FÉŸG OQGƒŸG IQGOEG ` »Lƒdƒ«L 
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حتر�ض  التي  الأ�ضا�ضية  الأولويات  من  املياه  ق�ضية  اأ�ضبحت 

واحلفاظ  درا�ضتها  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  عليها 

عليها من الهدر وال�ضتنزاف للخزانات اجلوفية، و اأكدت الإمارت 

اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  له  للمغفور  الثاقبة  الروؤية  خالل  من 

من  املائية  للموارد  امل�ضتدامة  التنمية  بتبني  اهلل«  نهيان»رحمه 

خالل بناء املن�ضاآت املائية،  وبناء حمطات التحلية يف كافة اأرجاء 

الدولة واملحافظة على البيئة . 

 لقد كان لهذه الروؤية اأثر اإيجابي يف املحافظة على املوارد املائية 

من ال�ضتنزاف، وانطالقًا من خطة وزارة البيئة واملياه يف التنمية 

امل�ضتخدمة  للمياه  الهدر  و يف احلد من  املائية  للموارد  امل�ضتدامة 

الري  و�ضائل  ا�ضتخدام  نحو  املزارعني  توجيه  خالل  من  الري  يف 

احلديثة، والتي ت�ضاهم بتوفري املياه، واأي�ضًا بناء م�ضاريع التغذية 

ال�ضناعية،  والبحريات  ال�ضدود  مثل  للمياه اجلوفية  ال�ضطناعية 

التنمية  يف  ي�ضاهم  مب��ا  وال��ع��ي��ون  ل��الأف��الج  ال��دوري��ة  وال�ضيانة 

امل�ضتدامة للموارد املائية، اإ�ضافة اإىل درا�ضة التغريات يف منا�ضيب 

املياه اجلوفية وامل�ضاركة يف الندوات واملوؤمترات العلمية لال�ضتفادة 

منها يف اكت�ضاب اخلربات التي ت�ضاهم يف حماية املوارد املائية.

تعريف  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية:
والأرا�ضي مع غريها  املياه  اإدارة  باأنها عملية تطوير    تعرف 

من املوارد الطبيعية ذات ال�ضلة بطريقة من�ضقة، من اأجل حتقيق 

الأول  يكون على �ضعيدين،  والتكامل  واجتماعي.  اقت�ضادي  تقدم 

تكامل املنظومة الطبيعية، والثاين تكامل املنظومة الب�ضرية. ولهذا 

املفهوم ثالثة اأ�ض�ض وهي: 

أ ل استخدامات المياه : تتنوع استخدامات المياه 
في المجاالت التالية :

  الغذاء والزراعة.

  مياه ال�ضرب.

حي.   ال�ضرف ال�ضّ

  البيئة.

توافر  من  بد  ال  المياه:  مجاالت  في  اإلدارة  ل  ب 
عوامل أساسية لبناء هذه البيئة ومن أبرزها :

áªFGƒe áÄ«H: �ضمان التكامل بني دور �ضانعي القرار يف جمالت 

املياه، ودور اجلهات الفنية من خالل دعم القرار وتبنيه من خالل 

املعلومات العلمية الدقيقة.

ربط  اجت��اه  خ��الل  من  وذل��ك    :á«FÉe äÉ©jô°ûJ

التنمية  بعملية  امل��ائ��ي��ة  ال�ضيا�ضة 
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املوارد  لإدارة  اإطار  وتوفري  والجتماعية،  القت�ضادية 

املائية يف امل�ضتوى املنا�ضب وتاأمني التن�ضيق الفاعل 

اأ�ضا�ض  وت��وف��ري  ال��ع��الق��ة،  ذات  القطاعات  ب��ني 

ل�ضمان امل�ضاركة الفاعلة من قبل اجلهات ذات 

العالقة .

 :äGQó≤dG  AÉæHh  √É«ŸG  äÉ°ù°SDƒe

والتنظيمات  ل��ل��ق��واع��د  و���ض��ف��ًا  وت��ع��ن��ي 

يتعلق  فيما  الرتتيبية، خ�ضو�ضًا 

وال�ضتثمار  التمويل  بجوانب 

والتنفيذ.

  :ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ácQÉ°ûe 

بحيث ت�ضارك كافة اجلهات املهتمة باملياه 

يف حتقيق مبادئ الإدارة املتكاملة. 

اأهم  من  واملعنوي  املايل  الدعم  توفري  اإن   :πjƒªàdG  äÉ«∏µ«g

الأ�ض�ض التي تبنى عليها الإدارة املتكاملة للموارد املائية، وبالذات 

يف جمالت التدريب والتوعية باأهمية تر�ضيد املياه . 

للموارد  المتكاملة  اإلدارة  مبادئ  ولتحقيق  ل  ج 
التالية  اإلدارية  األدوات  تطبيق  من  بد  ال  المائية 

من أجل تحقيق النجاح المنشود
Ö∏£dG IQGOEG : اأعني به نوعية اخلدمة املقدمة للم�ضتفيدين يف 

الدولة، والتي يجب اأن تتميز بالدقة واجلودة العالية بحيث ت�ضتطيع 

اأن تكون اخلدمات املقدمة عالية اجلودة ومتقنة ب�ضكل وا�ضح .

الأ�ضا�ض يف  املنا�ضبة هي  الت�ضريعات  اإن   : ÚfGƒ≤dG  ΩGóîà°SG

اإدارة املوارد املائية وخا�ضة فيما يخت�ض بكيفية حتقيق روؤية متفق 

عليها بني كافة الأطراف ذات العالقة، والعقوبات املطلوب فر�ضها 

عند ح�ضول خروقات، وو�ضائل تطبيقها.
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املائية  امل��وارد  واقع  درا�ضة  به  ونعني   :  á«FÉŸG  OQGƒŸG  º««≤J

وتقييمها ب�ضكل دوري، والقيام بتنميتها من اأجل املحافظة عليها 

من التلوث اأو اجلفاف واأي�ضًا �ضيانة املن�ضاآت املائية .

 á«aƒ÷G OQGƒŸG IQGOEG : ومن املهم ربط حقوق املياه با�ضتخدامات 

الأرا�ضي والرتكيز على الق�ضايا املتعلقة با�ضتنزاف املياه اجلوفية، 

وو���ض��ع ال�����ض��واب��ط اخل��ا���ض��ة ب��امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة وم��راق��ب��ة التغريات 

الهيدروكيميائية التي تطراأ على املياه اجلوفية من اأجل التعرف اإىل 

مدى �ضالحية املياه للري وال�ضتخدامات ال�ضكانية الأخرى .

الوعي  ون�ضر  الرتبية  عملية  اإن   :  »YƒdG  ô°ûfh  á«HÎdG

املختلفة  املائية  امل��وارد  على  املحافظة  يف  الأ�ضا�ضية  العوامل  من 

لكافة  التدريبية  والور�ض  واملحا�ضرات  الن�ضرات  وذلك من خالل 

من  عليها  املحافظة  اأج��ل  من  املائية،  امل��وارد  لهذه  امل�ضتخدمني 

ال�ضتنزاف والهدر اجلائر.

 á«FÉŸG OQGƒª∏d á∏eÉµàŸG IQGOE’G Ωƒ¡ØŸ ájOÉ°üàb’G OÉ©HC’G

البعد القت�ضادي ملفهوم الإدارة املتكاملة جتعل للرثوة املائية  اإن 

يف  ك��ان  �ضواء  املياه  يف  الإ���ض��راف  من  حتد  اقت�ضادية،  �ضوابط 

الأن�ضطة الزراعية اأو الأن�ضطة ال�ضكانية املختلفة من خالل الرتكيز 

واملرافق،  امل�ضادر  لتطوير  ا�ضتثمارية  وبرامج  خطط  بناء  على 

واإدارة الطلب بالن�ضبة للمياه. ويف الكثري من الدول العربية التي 

الدول  من  للتاأثري  تتعر�ض  ال�ضتثمار  وخطط  �ضيا�ضات  متلك  ل 

القطاع،  يف  ال�ضتثمارات  حجم  على  التمويل  وموؤ�ض�ضات  املانحة 

حيث متول معظم م�ضاريع تطوير مرافق املياه وحت�ضني اخلدمات 

التاأكيد  ومت  �ضابه.  وما  و�ضبكات  �ضدود  من  املائية  املن�ضاآت  وبناء 

القطاع اخلا�ض يف ال�ضتثمار يف هذا املجال من  اأهمية دور  على 

خالل و�ضع �ضيا�ضات مائية واقعية، ت�ضتند اإىل منظور اأكرث �ضمولية 

للموارد املائية من وجهة النظر الوطنية، واأي�ضًا لبد من اإ�ضراك 

القطاع اخلا�ض يف ال�ضتثمار يف جمال خدمات املياه والكهرباء.

استخدامات المياه 
مت التاأكيد على عدد من ال�ضتخدامات للمياه يف البيئة حيث 

مت تناول املو�ضوعات التالية:

أ ل اإلدارة المتكاملة للموارد المائية والبيئة 
هو  املتكاملة  الإدارة  ملفهوم  الأ�ضا�ضية  الأه����داف  م��ن  اإن 

مياه  توفري  خ��الل  من  وذل��ك  التلوث،  من  البيئة  على  املحافظة 

جمالت  يف  النوعية  للطفرة  مواكبة  واأي�ضًا  لال�ضتخدام،  �ضاحلة 

تقنيات املياه، حيث متت الإ�ضارة اإىل اأن البيئة املائية �ضواء كانت 

يف البحار اأو املياه اجلوفية، فاإنها تتعر�ض للتلوث ب�ضكل دائم من 

خالل اإلقاء املخلفات واملبيدات وتلوث مياه الأنهار بفعل الأن�ضطة 

ال�ضكانية املختلقة، �ضواء كانت ال�ضناعية اأو ال�ضياحية. ول بد من 

ن�ضر الوعي البيئي بني كافة اأفراد املجتمع وبالطرق التالية:

وال�ضحافة  التلفزيون  م��ث��ل،  املختلفة  الإع��الم��ي��ة  الو�ضائل   

والربو�ضورات التي تتناول املو�ضوعات املائية املختلفة .

 عقد الندوات الإر�ضادية اخلا�ضة باأفراد املجتمع، �ضواء كان يف 

موؤ�ض�ضات التعليم اأو امل�ضاجد .

 �ضن القوانني للمحافظة على الرثوات املائية املختلفة . 
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ب ل اإلدارة المتكاملة للموارد 
المائية وتطوير طرق الترشيد     
املتكاملة  الإدارة  اأه����داف  اأه���م  م��ن 

تطبيق  جمال  يف  القدرات  بناء  هي  املائية  للموارد 

التقنيات، من اأجل تكوين بيئة زراعية اقت�ضادية يف الدول 

التي تعاين اجلفاف والت�ضحر ومن الأدوات الأ�ضا�ضية يف 

املحافظة على املياه يف جمالت الزراعة مايلي : 

يف  ال��زراع��ي��ني   للمر�ضدين  التدريبية  ال���دورات  عمل   

حتديث اأ�ضاليب الري .

 ت�ضجيع الدول على تطبيق مفاهيم الري احلديث بكل اأنواعه 

يف الزراعة احلديثة . 

 ال�ضتفادة من املياه اجلوفية ذات امللوحة العالية يف زراعة بع�ض 

الأ�ضناف التي تتحمل امللوحة .

 مع التاأكيد على اأهمية تطوير تقنيات املر�ضدات امل�ضتخدمة يف 

اأو يف املنازل، للحد من ال�ضتنزاف يف املوارد املائية وذلك  الري 

يف  حديثة  اأ�ضاليب  ابتكار  اأجل  من  اخلا�ض  القطاع  مع  بالتن�ضيق 

تر�ضيد املياه.

ج ل المياه الجوفية واإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
عمليات  �ضبط  اإىل  املائية  للموارد  املتكاملة  الإدارة  تهدف 

تقنني  املختلفة يف  الآليات  واإيجاد  ال�ضخ من اخلزانات اجلوفية، 

واأي�ضًا  املختلفة،  الزراعية  املناطق  يف  للحفر  الرتخي�ض  عمليات 

�ضبط عمليات ال�ضخ من الآبار، بحيث تتم عمليات مراقبة دقيقة 

املياه اجلوفية  التي تطراأ يف منا�ضيب  التغريات  من خالل متابعة 

�ضن  يتم  بحيث  اجلوفية،  للمياه  الهيدروكيميائية  وال��ت��غ��ريات 

الت�ضريعات املنا�ضبة حلماية املياه من الهدر. 

أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
أ ل  تسعيرة المياه: 

والأدوات  لل�ضوابط  مكملة  الق��ت�����ض��ادي��ة  الأدوات  تعترب 

املوؤ�ض�ضية والتقنية وغريها من الأدوات، وهي تعتمد على ا�ضتخدام 

اأدوات ال�ضوق ) مثل ال�ضعر ( حلث امل�ضتهلكني على اتباع �ضلوكيات 

كفاءة  ورفع  الرت�ضيد  مثل  املياه،  ا�ضتخدام  يف  معينة  وممار�ضات 

عندما  النتائج   اأف�ضل  القت�ضادية  الأدوات  وتعطي  ال�ضتخدام، 

هذا  حتت  وتندرج  الأخ��رى،  الداعمة  الأدوات  م��وؤازرة  يف  تطبق 
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النموذج اأربع اأدوات هي : 

تدعيم  هي  اأغرا�ض  ثالثة  وحتقق  واخل��دم��ات،  املياه  ت�ضعرية   

وا�ضرتداد  املياه  على  احلفاظ  ت�ضجيع  طريق  عن  البيئة  حماية 

الكلفة وحت�ضيل اأموال كافية لت�ضغيل القطاع، واإ�ضعار امل�ضتهلكني 

بكلفة املياه .

 ر�ضوم التلويث: وتو�ضع هذه الر�ضوم بحيث تعادل الكلفة املالية 

والقت�ضادية لت�ضريف امللوثات البيئية .

 اأ�ضواق املياه وتداول الرتاخي�ض: وتتيح هذه الأدوات تداول ح�ض�ض 

املياه بني املوؤ�ض�ضات وبيعها، �ضواء اأكانت مياهًا �ضطحية اأم جوفية .

ب ل الخصخصة في مجاالت المياه: 
اإىل  امل�ضار  ه��ذا  اتخذت  التي  البلدان  بع�ض  جت��ارب  ت�ضري 

اإمكانية  حت�ضني خدمات املياه عن طرق خ�ضخ�ضة اإدارة املرافق 

بدون نقل ملكيتها اإىل القطاع اخلا�ض،  وذلك لعدد من الإيجابيات 

يف القطاع اخلا�ض وهي : 

 ميكن حتقيق الأهداف يف وقت اأق�ضر.

 الكلفة اأقل من القطاع احلكومي.

 تخفيف الأعباء املالية املتزايدة يف جمالت الت�ضغيل وال�ضيانة. 

كيف نصل إلى تطبيق مبادئ
 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية؟

املائية  للموارد  املتكاملة  الإدارة  مبادئ  نحقق  لكي 

من اأجل املحافظة على املياه امل�ضتخدمة يف كافة الأن�ضطة 

ال�ضكانية نو�ضي بالتايل:

 التطبيق التدريجي ملبادئ الإدارة املتكاملة يف املنطقة العربية 

كل ح�ضب اخت�ضا�ضه.

املائية من خالل  ال�ضرتاتيجيات  العربية و�ضع  الدول  ت�ضتكمل   

و�ضع روؤى وا�ضحة للم�ضتقبل. 

بني  النزاعات  حلل  منا�ضبة  مائية  و�ضيا�ضات  ت�ضريعات  و�ضع   

اجلماعات امل�ضتفيدة من املياه.

 الهتمام باملراأة وتوعيتها باأهمية املحافظة على املياه.

�ضوابط  وفق  املياه  جمالت  يف  اخلا�ض  القطاع  من  ال�ضتفادة   

وقوانني حتفظ حقوق امل�ضتفيدين من املياه.

تر�ضيد  املياه، واحلث على  التوعية يف جمالت  تكثيف حمالت   

ا�ضتخدامات اأ�ضاليب الري احلديثة يف ري املزروعات .

عن  �ضنوي  تقرير  ورفع  ومتابعتها  الآب��ار  حفر  �ضركات  مراقبة   

اأن�ضطتها للجهات املخت�ضة.

الواحد  القطر  يف  املخت�ضة  للجهات  دوري��ة  اجتماعات  تنظيم   

للتغلب على امل�ضكالت املائية.

 تكوين جمل�ض اأعلى للمياه ملناق�ضة التطورات التي حتدث للمياه 

التنمية  حتقيق  يف  منها  ال�ضتفادة  وط��رق  وال�ضطحية،  اجلوفية 

ال�ضاملة يف الدول العربية.
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اأو امل�ضنع،  عندما تتلوث م�ضادر الإنتاج الغذائي يف املزرعة 

الغذاء  تتوافر فيه �ضروط  اإنتاج غذاء �ضليم  ي�ضبح من امل�ضتحيل 

ال�ضحي، ويف ع�ضرنا هذا الذي ي�ضهد تطورًا كبريًا يف التقنيات 

اأ�ضبح من الأمور ال�ضعبة توفري هذا النوع من الغذاء، لكرثة املواد 

ا�ضتخدام  يف  والإف��راط  الإنتاج  عمليات  يف  وامل�ضتخدمة  الدخيلة 

ولقد  الوراثية،  باملادة  والتالعب  الغذائي  والت�ضنيع  مواد احلفظ 

اأدخلت اإىل اأنظمة الإنتاج مواد عديدة �ضارة بال�ضحة العامة، نتج 

عنها ظهور اأمرا�ض ف�ضيولوجية عديدة، فقد ازدادت ن�ضبة ت�ضوهات 

و�ضمور  اجل�ضم  اأج��زاء  منو  جتان�ض  وعدم  البدانة  وفرط  الأجنة 

الع�ضالت، كما ازدادت ن�ضبة الإ�ضابات ال�ضرطانية وظهرت اأنواع 

وازدادت حالت  الب�ضر،  اأمرا�ض احل�ضا�ضية و�ضعف  جديدة من 

تدهور الكلى والكبد والوهن العام و�ضعف الذاكرة، والأطفال هم 

الأكرث ت�ضررًا من املواد الكيماوية.

واملبيدات  ال��ك��ي��م��اوي��ة  ل��الأ���ض��م��دة  امل��ف��رط  ال���ض��ت��خ��دام  اإن 

والهورمونات، النباتية واحليوانية، خالل عمليات الزراعة وتربية 

واإنتاج  والهواء،  املياه  وم�ضادر  البيئة  تلويث  اإىل  ي��وؤدي  احليوان 

يوؤدي  كما  املبيدات،  وبقايا  احلرة  الأيونات  فيها  ت��زداد  اأغذية 

البيولوجي  التنوع  يف  مريع  تدهور  اإىل  امل��واد  ه��ذه  ا�ضتخدام 

للكائنات احلية وظهور طفرات وراثية غري حم�ضوبة فيها.

والزراعة الع�ضوية هي نظام زراعي �ضامل لإدارة الإنتاج، يعتمد 

على ا�ضتخدام مواد طبيعية )بيولوجية( بدًل من املواد امل�ضنعة يف 

الزراعة واإنتاج الغذاء، ويحافظ على الغذاء الطبيعي بتقليل عمليات 

تربية  يف  خا�ضة  اأ�ضاليب  ويتبع  ال�ضرورية،  غري  والتعليب  الت�ضنيع 

احليوان بالعتماد على ا�ضرتاتيجية ال�ضحة الوقائية وحتفيز املناعة 

الطبيعية بدًل من ا�ضتخدام امل�ضادات احليوية.

حالتها  يف  امل�ضتهلك  اإىل  الع�ضوية  املنتجات  و�ضول  ول�ضمان 

الطبيعية وحماية املنتج وامل�ضتهلك، ل بد من وجود نظام �ضيطرة 

ومراقبة وعمليات تفتي�ض وت�ضديق لكافة حلقات الإنتاج والتعبئة 

واخلزن والنقل، ويتم ذلك وفق نظام ومعايري دقيقة تنتهي بو�ضع 

العالمة املخ�ض�ضة والتي تبني اأن املنتج ع�ضوي.

لتح�ضني  برناجمًا  الإم��ارات  يف  واملياه  البيئة  وزارة  وو�ضعت 

فقد  الع�ضوية،  الزراعة  نظام  باعتماد  الدولة  الغذائي يف  الو�ضع 

و�ضع برنامج لالإنتاج الع�ضوي للدولة وي�ضمل اإجراء بحوث تطبيقية 

يف حقول املزارعني، ودرا�ضة ال�ضوق، كما مت و�ضع معايري الإنتاج 

الدولية  املعايري  مع  لتتنا�ضب  الدولة  يف  الع�ضوي  الغذاء  وجتهيز 

النوع  لهذا  العامة  لالأ�ض�ض  ال�ضحيح  التطبيق  ل�ضمان  املعتمدة 

من الإنتاج، كما �ضرعت الوزارة يف ت�ضجيل الراغبني بالتحول اإىل 

الإنتاج الع�ضوي امل�ضدق، ولتمييز الغذاء الع�ضوي عن غريه و�ضمان 

تطبيقًا  اجل��ودة،  عالمة  ت�ضميم  مت  فقد  امل�ضتهلك  اإىل  و�ضوله 

ل�ضرتاتيجية الدولة يف اإقامة اأنظمة زراعية م�ضتدامة ت�ضاهم يف 

املحافظة على البيئة، وتعزز الدورات الطبيعية البيولوجية وتغني 

احلياة الفطرية وحتميها من التدهور، وتنتج يف الوقت ذاته غذاء 

�ضعي  اإىل  اإ�ضافة  املبيدات،  وبقايا  الطبيعية  امللوثات  من  خاليًا 

وزارة البيئة واملياه اإىل مواكبة التحولت القت�ضادية العاملية، فلقد 

اليوم،  عامل  اقت�ضاد  يف  مهمًا  راف��دًا  الع�ضوية  الزراعة  اأ�ضبحت 

املواد  اأ�ضعار  لأن  املزارعني،  اإىل حت�ضني دخل  الوزارة  كما تهدف 

الع�ضوية اأعلى بكثري من املنتجات التقليدية.

�ضنة  يف  الع�ضوية  الزراعة  تنمية  برنامج  و�ضع  يف  العمل  بداأ 

2004، وتعد من القطاعات الواعدة يف الدولة، على رغم اأنها قد 

بداأت بالتطور ب�ضكل متاأخر كما اأن تطورها مل يزل مقت�ضرًا على 

من  فاإن  الدولة  متخ�ض�ضة يف  اأ�ضواق  تطور  ومع  املنتجني،  بع�ض 

املتوقع زيادة الطلب على هذه املنتجات.

األهداف العامة 
 ويهدف الربنامج اإىل اإنتاج غذاء �ضحي للفرد، وربط عنا�ضر 

التنمية بالبيئة، ول تنمية على ح�ضاب البيئة، وتلبية حاجات الفرد 

دون الإ�ضرار بحاجات الأجيال القادمة، واإدامة املوارد الطبيعية 

املحلية  ال�ضاللت  الغذاء،  اإنتاج  خالل  من  بها  الإ�ضرار  دون  من 
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)نباتات اأو حيوانات اأو ح�ضرات( تعد كنزًا وطنيًا ل ميكن التفريط 

فيه، والزراعة الع�ضوية )البيولوجية( هي منط من الإنتاج يخ�ضع 

والرتبة،  وال��ه��واء  املياه  تلويث  متنع  ملعايري  املنتجون  خالله  من 

وحت�ضني دخل الفرد باإيجاد منفذ جديد للت�ضويق.

النتائج المسجلة 
هناك خطوات مت اتخاذها يف هذا اجلانب اإذ تعد �ضنة 2004 

ال�ضنة التاأ�ضي�ضية للزراعة الع�ضوية يف الدولة، حيث �ضدر القرار 

والتي  الع�ضوية  ال��زراع��ة  وح��دة  باإن�ضاء  واخلا�ض   100 ال���وزاري 

اأنيطت بها املهام التالية:

الع�ضوية  باملنتجات  اخلا�ضة  واملعايري  املوا�ضفات  اقرتاح    

اآلية  واقرتاح  واملقايي�ض  للموا�ضفات  الإمارات  هيئة  مع  بالتن�ضيق 

للرقابة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع اجلهات املعنية.

الزراعة  يف  احلديثة  العلمية  الأ�ضاليب  حول  الوعي  ن�ضر     

واإ�ضدار  الزراعة  يف  الكيماوية  املواد  ا�ضتخدام  وعدم  الع�ضوية، 

الن�ضرات الإر�ضادية والتعريفية يف هذا املجال.

يخ�ض  فيما  ال��دول��ي��ة  امل�����ض��ت��ج��دات  مبتابعة  اله��ت��م��ام     

املو�ضوعات ذات ال�ضلة مبا يف ذلك املنتجات املعّدلة وراثيًا.

   تقدمي املقرتحات التي تهدف اإىل حتفيز املزارعني للتوجه 

للزراعات الع�ضوية ومتابعة تنفيذها.

املعنية مبا يف ذلك جمعية حماية  ال�ضلطات  التن�ضيق مع     

على  املزارعني  وت�ضجيع  الع�ضوية  للمنتجات  للرتويج  امل�ضتهلك 

الدخول يف هذا املجال.

عن  الع�ضوية  الزراعة  جمال  يف  الوطنية  الكوادر  تاأهيل    

طريق التدريب الداخلي واخلارجي والتخ�ض�ض يف هذا املجال.

  تقدمي امل�ضورة الفنية لتطوير م�ضاريع الزراعة احليوية.

بطرق  العالقة  ذات  واملعلومات  الفنية  امل�ضورة  تقدمي     

الإنتاج والتجهيز والت�ضنيع والتداول، اإ�ضافة اإىل ت�ضويق املنتجات 

الع�ضوية.

وتوثيق  ال�ضهادات  ومنح  والتفتي�ض  اجلودة  مراقبة  تنظيم     

هيئات التفتي�ض التي تعمل يف الدولة، ومتابعة ومراقبة جلان التفتي�ض 

وحركة  املواد الع�ضوية وو�ضع قوانني اجلودة، اإىل جانب ترخي�ض 

وو�ضع العالمات التجارية )الو�ضم( على املنتجات الع�ضوية، بغر�ض 

حماية امل�ضتهلك ومنع اخللط مع املنتجات غري الع�ضوية.

الع�ضوية  ال��زراع��ة  جم��ال  يف  التطبيقية  البحوث  ت�ضجيع    

واملجالت املرتبطة ذات ال�ضلة وجمالت اإنتاج الأ�ضمدة الع�ضوية 

)الكومبو�ضت(.

املنتجني  لت�ضجيع  وامل��ادي  الفني  الدعم  عمليات  تنظيم     

واملجهزين وامل�ضنعني للمنتجات الع�ضوية.

   تنظيم الدورات التدريبية وور�ض العمل واملوؤمترات املحلية 

والدولية واإعداد اأ�ض�ض التعاون مع الهيئات املحلية والدولية العاملة 

يف جمال الزراعة الع�ضوية وحماية البيئة واملوارد الطبيعية. 

   العمل مع القطاع اخلا�ض لتطوير وتنمية ت�ضويق املنتجات 

الع�ضوية حمليًا وكذلك عمليات الت�ضدير وال�ضترياد.

إصدار معايير إنتاج وتجهيز وتصنيع وتسويق 
المنتجات العضوية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

اأ�ضعارها  واإرتفاع  الع�ضوية  ال�ضلع  على  الطلب  لزيادة  نظرًا 

مقارنة باملواد الزراعية التقليدية، ولأن املنتجات الع�ضوية تتطلب 

خا�ضة  اإدارة  باعتماد  وذلك  معينة  وت�ضنيع  وجتهيز  اإنتاج  طرق 

اتباع  فيها  ويتم  واملبيدات،  الكيماوية  امل��واد  ا�ضتخدام  من  حتد 

وحلماية  خا�ض،  ونظام  اأ�ض�ض  وفق  بها  خا�ضة  زراعية  اأ�ضاليب 

معايري  و�ضع  من  بد  فال  والتدلي�ض،  الغ�ض  من  امل�ضتهلك  حقوق 

لهذا النوع من الإنتاج والعمليات الالحقة التي ت�ضمن و�ضول منتج 

ع�ضوي حقيقي اإىل امل�ضتهلك.

وتعد املعايري اللبنة الأ�ضا�ضية التي ي�ضتند اإليها الإنتاج الع�ضوي 

الإنتاج  مراحل  من  مرحلة  كل  مقايي�ض  حت��دد  فهي  دول��ة،  اأي  يف 

وت�ضويق املنتج الع�ضوي، وقد قامت وزارة البيئة واملياه بو�ضع معايري 

قبل  من  مراجعتها  ومتت  والتجهيز،  والت�ضنيع  الإنتاج  ملوا�ضفات 

متخ�ض�ضني دوليني، وو�ضعت هذه املعايري بحيث تتالءم مع ظروف 
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الإمارات، ومتوافقة مع الت�ضريعات الأوروبية واملالحق التابعة لها.

الإنتاج  م�ضتلزمات  توحيد  اإىل  تهدف  التالية  التنظيمات  اإن 

جتهيز  على  وال�ضيطرة  الع�ضوية،  واملعامل  امل��زارع  يف  والإدارة 

الأ�ضواق  يف  الع�ضوية  ال�ضلع  وت�ضويق  وا�ضترياد  وتبادل  واإع���داد 

لكل  التفتي�ض  عمليات  اإج��راء  من  بد  ل  ذلك  يتم  ولكي  املحلية، 

مرحلة من هذه املراحل، وا�ضت�ضدار �ضهادات معتمدة مبا ينا�ضب 

املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  و�ضع  اإىل  تهدف  كما  عملية،  كل 

اإىل  الع�ضوية  املنتجات  لبع�ض  وامل�ضدرة  املنتجة  الدول  قائمة  يف 

الدول الأخرى. 

وتت�ضمن املعايري اخلا�ضة بالدولة معايري خا�ضة ب�ضروط اإنتاج 

املواد الزراعية يف املزرعة اأو احلقل، و�ضروط التحول من الزراعة 

والأمرا�ض  الأوب��ئ��ة  مكافحة  و���ض��روط  احلقلية،  اإىل  العتيادية 

النباتية، واملعايري اخلا�ضة بالأ�ضمدة وحم�ضنات الرتبة، و�ضروط 

والإ�ضافات  واملكونات  الع�ضوية،  الزراعية  املنتجات  وجتهيز  نقل 

واملواد امل�ضاعدة التي ت�ضاف خالل عملية الت�ضنيع، والإجراءات 

التي تتخذ اأثناء عملية الت�ضنيع للمحافظة على ال�ضفات النوعية 

ا�ضترياد  و�ضروط  والتعبئة،  التغليف  وعمليات  الغذائي  للمنتج 

املواد الع�ضوية، ونظام الرقابة والتفتي�ض وال�ضيطرة، واأ�ض�ض و�ضع 

العالمات التي متيز الغذاء الع�ضوي، والتي تت�ضمن رقم الت�ضديق 

يف  لال�ضتخدام  بها  امل�ضموح  وامل���واد  املتابعة،  عمليات  لت�ضهيل 

عمليات الزراعة والت�ضنيع.

اإلعالم وزيادة الوعي 
يعد الإعالم اإحدى الو�ضائل الفاعلة يف ن�ضر الربامج وتوجيه 

الع�ضوية  الزراعة  برامج  اإن  حيث  احلقائق،  وتو�ضيح  امل�ضتهلك 

للزراعة  القت�ضادية  الأه��م��ي��ة  اإىل  امل��زارع��ني  توجيه  تت�ضمن 

وتوجيه  ال�ضارة،  املواد  من  اإنتاج غذاء خال  ودورها يف  الع�ضوية 

للفرد  اأهميتها  وتو�ضيح  ال�ضحية  الأغذية  �ضراء  اإىل  امل�ضتهلك 

احلية،  الكائنات  على  واملحافظة  البيئية  الناحية  من  واملجتمع 

واملنتجني  املزارعني  مع  ندوات  بتنظيم  التوعية  عمليات  وتكثيف 

يف  واأما  تلفزيونية،  ندوات  يف  وال�ضرتاك  وامل�ضوقني  وامل�ضدرين 

التلفزيون  ويف  فيها،  مقالت  عدة  ن�ضر  فتم  واملجالت،  ال�ضحف 

الع�ضوية،  اأهمية الزراعة  مت ال�ضرتاك يف ندوات تلفزيونية حول 

ويف الن�ضرات العلمية والفنية طبعت حتى الآن اثنتان من الن�ضرات 

العلمية، ومت الت�ضال املبا�ضر مع املزارعني وامل�ضوقني وال�ضركات، 

واأقيمت اأربع ندوات، ومت ال�ضرتاك يف ثالثة معار�ض متخ�ض�ضة 

الندوات مع  الع�ضوية، وتنظيم  الزراعة  وتقنيات  باأ�ض�ض  للتعريف 

املر�ضدين الزراعيني واملزارعني.

التعاون مع المؤسسات 
الوطنية واإلقليمية والدولية

املتحدة،  العربية  الإم��ارات  الوزارة وجامعة  تعاون بني  هناك 

وهيئة الإمارات للموا�ضفات واملقايي�ض، ومع موؤ�ض�ضات دولية مثل 

 )IFOAM( الع�ضوية  الزراعة  حلركات  ال��دويل  والحت��اد  الفاو 

اأيكو�ضرت  و�ضركة  ال�ضت�ضارية،  ال�ضويدية  كرولنك  وموؤ�ض�ضة 

واإندو�ضرت.

وعلى م�ضتوى الت�ضديق، فقد مت ت�ضديق اأول حقل خ�ضراوات 

للخ�ضراوات  الع�ضوي  الإنتاج  �ضهادة يف  اأول  واأعطيت  الدولة،  يف 

للتمور  الع�ضوي  اأول �ضهادة لالإنتاج  2005، كما �ضلمت  نهاية عام 

التحول  طور  يف  نخلة  األ��ف   71 من  يقرب  ما  وهناك   ،2006 عام 

كبرية  حقول   10 وهناك   ،2007 ع��ام  للت�ضديق  جاهزة  وكانت 

تنطبق عليها معايري الإنتاج الع�ضوي تنت�ضر يف ليوا والعني وراأ�ض 

اخليمة وال�ضارقة ودبي.

آليات التفتيش والتصديق 
يت�ضم نظام الزراعة الع�ضوية بعمليات التفتي�ض ومتابعة املنتج 

النماذج  وفح�ض  واحل�ضاد  الزراعة  ت�ضبق  عمليات  من  ابتداء 

وحلني الت�ضويق، وهذه اخلطوات تتم بالتتابع من قبل جلان تفتي�ض 

واآلية خا�ضة، ولقد مت و�ضع هذه الأ�ض�ض وهي ل تقل كفاءة عن ُنُظم 

التفتي�ض يف الدول الأخرى. 

وضع العالمة الخاصة باإلنتاج العضوي
حلماية املنتج وامل�ضتهلك ل بد من متييز املنتج الع�ضوي عن 

غريه عند عر�ضه يف الأ�ضواق، ويتم ذلك عادة با�ضتخدام عالمة 

كافة  املنتج قد متت عليه  باأن  وتفيد  العبوات،  تو�ضع على  خا�ضة 

25عمليات التفتي�ض ومت اعتماده منتجًا ع�ضويًا.
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ماهي الشعاب المرجانية
ال��ت��ك��اث��ر امل�ضتمر  ي��ن�����ض��اأ م���ن  ه���و ح���ي���وان جم��ه��ري دق��ي��ق 

بوا�ضطة  واإم��ا  خ�ضري(  )تكاثر  التربعم  بوا�ضطة  اإم��ا  للحيوان 

عديدة. م�ضتعمرات  ي�ضكل  حيث  جن�ضي(  )ت��ك��اث��ر  الأم�����ض��اج 

ت�ضبه  وهي   )Cnidarians(طائفة حتت  املرجانية  ال�ضعاب  تقع 

�ضقائق النعمان. تكون ال�ضعاب املرجانية الهياكل اجلريية وبع�ضها 

يعي�ض فرادى لكن معظم الأفراد تعي�ض على هيئة م�ضتعمرات وتكون 

املرجان  بولييات  تنمو  )Polyps(.عندما  البولييات  ي�ضمى  ما 

تتربعم لتكون بولييات جديدة ل جن�ضيًا اأو تكون اأطوارًا هائمة عن 

طريق التكاثر اجلن�ضي.

و�ضبه  ال�ضتوائية  امل��ن��اط��ق  يف  امل��رج��ان��ي��ة  ال�ضعاب  تنت�ضر 

ال�ضتوائية بني خطي عر�ض 20 �ضمال وجنوبا.و قد مت ت�ضجيل 34 

نوعًا من ال�ضعاب ال�ضلبة مبياه دولة الإمارات  املطلة على  منطقة 

اخلليج العربي و 100 نوع يف املنطقة املطلة على خليج عمان.

أهمية الشعاب المرجانية
تزودنا  حيث  حياتنا.  يف  هامًا  دورًا  املرجانية  ال�ضعاب  تلعب 

الأ�ضماك  �ضهيًا من  لنا طعامًا  ال�ضعاب  وتوفر  ال�ضروري،  بالغذاء 

باأعمال  تقوم  كما  وناأكلها.  ن�ضطادها  التي  الأخ��رى  واحليوانات 

منا�ضبة  اأماكن  وتوفر  العوا�ضف  ال�ضواطئ من  مثل حماية  اأخرى 

لل�ضباحة وال�ضتمتاع.

المخاطر التي تتعرض
 لها الشعاب المرجانية:

مع  التكيف  امل��رج��ان  ا���ض��ت��ط��اع  ل��ق��د 

املاليني  مل��ئ��ات  الطبيعية  ال��ظ��روف 

التغريات  ذلك  ال�ضنني مبا يف  من 

وانقرا�ض  البحر  م�ضتوى  على 

ال���دي���ن���ا����ض���ورات م��ن��ذ اأك���رث 

اليوم  �ضنة.  مليون   100 م��ن 

الظروف  م��ن  العديد  هناك 

بع�ضها  التي يرجع  ال�ضاغطة 

الطبيعية  ال���ع���وام���ل  اإىل 

�ضنع  م����ن  والأخ����������رى 

الإن�ضان.

أ- العوامل الطبيعية

١- العواصف:
ان البحار الهائجة والأمواج والعوا�ضف العاتية توؤثر يف ال�ضعاب  

هو  ال�ضحلة  الأماكن  يف  ينمو  الذي  املرجان  ويعد  كبرية،  بدرجة 

الأكرث تاأثرًا عندما يتعر�ض لالأمواج والعوا�ضف الهائلة التي ميكن 

اأن حتطم املرجان. وعندما يهلك املرجان فاإن كافة اأ�ضكال احلياة 

حتى  كبرية  زمنية  فرتات  اإىل  وحتتاج  اأي�ضًا   تهلك  له  امل�ضاحبة 

ت�ضتعيد و�ضعها الطبيعي.

٢- درجات الحرارة:
ال�ضعاب حيث  املياه دورًا هامًا يف �ضالمة  تلعب درجة حرارة 

مرتفعة  املياه  حرارة  درجة  كانت  فاإذا  الدافئة.  البحار  يف  تنمو  

اأو منخف�ضة جدًا فاإن ال�ضعاب املرجانية �ضرعان ما متر�ض وتبداأ 

اأبي�ض  املرجان  تاركة  هيكلها  داخل  تعي�ض  التي  النباتات  بفقدان 

اللون. وهذه احلالة تعرف بالتبيي�ض.

٣- األمراض:
كمثال  بطيء.  ملوت  وتعر�ضه  املرجان  ت�ضيب  اأمرا�ض  هناك 

تعر�ض الطوق الأبي�ض والطوق الأ�ضود التي تف�ضل اأن�ضجة ال�ضعاب 

على امتداد خط ي�ضتمر ليغطي امل�ضتوطنة كلها.
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٤- االفتراس بواسطة الحيوانات األخرى:
ال�ضعاب  على  اخلطورة  �ضديد  بتاأثري  احليوانات  بع�ض  تت�ضم 

املدمرة   )Acanthaster planci( ال�����ض��وك  ف��ت��اج  امل��رج��ان��ي��ة 

والتي  30�ضم  اأكرث من  اإىل  الذي ي�ضل  املرجانية بطولها  لل�ضعاب 

معدتها  بقلب  املرجان  تاأكل  ال�ضامة  الأ�ضواك  من  الكثري  يغطيها 

بي�ضاء. ن��دب��ات  ت��ارك��ة  وه�ضمه  امل��رج��ان  �ضطح  على  وب�ضطها 

وتقوم تاج ال�ضوك املدمرة لل�ضعاب املرجانية من اآن لآخر ولأ�ضباب 

غري مفهومة باإحداث كارثة مدمرة لل�ضعاب املرجانية حيث ميكن 

يف  ح��دث  كما   ( بالكامل  مرجانية  �ضعاب  م�ضتوطنات  تاأكل  اأن 

ال�ضاحل ال�ضرقي عام 2009-2008(. 

٥- ازدهار الهائمات النباتية
)المد األحمر( 

ازدهار  الهائمات النباتية ) املد الأحمر(  فى بع�ض الأماكن 

الأوك�ضجني  كبرية من  كميات  ا�ضتنفاد  اىل  يوؤدي  ولفرتات طويلة 

الالزم لتنف�ض  املرجان اإ�ضافة اإىل اأنه يحجب ال�ضوء الالزم لعملية 

البناء ال�ضوئي  للطحالب املوجودة فى اأن�ضجة املرجان والتي تعي�ض 

معه يف تكافل، مما ي�ضاهم  يف نفوقها.

ب- المخاطر الناجمة عن النشاط البشري:

١- الشباك ومعدات الصيد:
بال�ضعاب  وتعلق  ال�ضيادين  من  تفقد   ال�ضباك  من  العديد 

املائية،  والتيارات  الرياح  �ضديدة  املرجانية. خ�ضو�ضًا يف مناطق 

فاإن مل يتمكن �ضاحب ال�ضباك من تخلي�ضها فاإنها غالبًا ما تعلق 

بال�ضعاب ويرتكها اأ�ضحابها. وتظل اأجزاء من ال�ضبكة عالقة بال�ضعاب 

وعندما تهب الرياح مرة اأخرى فاإنها تدفع ال�ضباك اإىل اأعلى فتقوم 

بتحطيم املرجان تاركًة خلفها م�ضاحات كبرية تعاين اآثار الدمار. 

٢- المراسي:
زوارقهم  املياه  جترف  ل  حتى  املرا�ضي  املزارعون  ي�ضتخدم 

اإذا  املرجانية  ال�ضعاب  يدمر  ذلك  ف��اإن  بعيدًا.  �ضباكهم  اأو 

املرجان  �ضطح  على  ا�ضتقرت 

وقد ت�ضقط املر�ضاة مبا�ضرة على 

لكن  ه�ضة،  مرجانية  م�ضتعمرة 

ثم  البحر  قاع  املر�ضاة عرب  �ضحب  يتم  عندما  يقع  الأكرب  ال�ضرر 

جتذب ب�ضرعة ما يوؤدي اإىل حتطيم م�ضاحات كبرية من ال�ضعاب 

املرجانية. 

٣- التلوث:
اأي  ف��اإن  ثم  وم��ن  ملوثة  غري  مياه  يف  املعافى  املرجان  يعي�ض 

�ضيء يوؤدي اإىل تعكري املياه يعترب تهديدًا خطرًا لل�ضعاب املرجانية 

واأ�ضكال احلياة الأخرى مثل  التلوث الناœ عن ال�ضرف ال�ضحي 

وزيوت ال�ضفن.

تجربة دولة اإلمارات في 
مجال استزراع الشعاب المرجانية

يعد م�ضروع ا�ضتزراع ال�ضعاب املرجانية من امل�ضاريع الناجحة 

التي قامت بها وزارة البيئة و املياه خالل عام 2008. وكان 

الهدف من هذا امل�ضروع هو تعظيم ا�ضتخدام املادة البيولوجية ) 

ال�ضعاب املرجانية( لإنتاج كميات كبرية من امل�ضتعمرات بدل من 

احل�ضول عليها من اأماكنها الطبيعية بحيث  ت�ضبح امل�ضتعمرات 

التي مت ا�ضتزراعها اأكرث مالءمة عند نقلها اإىل اأماكن اأخرى 

لتثبيتها، بدل من نقلها مبا�ضرة من الطبيعة و تدمري مناطق 

منوها، عالوة على ذلك اإعداد  بنك لل�ضعاب امل�ضتزرعة  كي تكون 

جاهزة للنقل والتثبيت فى حالة حدوث كوارث بيئية.

لقد مت ا�ضتخدام  اأربعة  اأنواع من ال�ضعاب املرجانية ال�ضلبة 

ال�ضائعة فى املنطقة ال�ضرقية. وتراوحت فرتة ا�ضتزراعها  بني 139 

على   %  100  -  88 بني  بقائها  معدلت  كانت  حيث  يومًا   146 اىل 

الذي حقق معدل منو   )Acropora( اكروبورا الأنواع  قائمة هذه 

قدره cm 2.85  و نوع بو�ضلوبورا )Pocillopora( حقق معدل منو 

cm 1.94  و Pavona  بوفونا حقق معدل منو بلغ cm 0.84 و نوع 

  . cm 0.3 ضتيلوافورا الذي حقق معدل منو� )Stylophora(

خالل  عليها  احل�ضول  مت  التي  البقاء  و  النمو  معدلت  تعد 

ا�ضتخدامها  لإمكانية  جيدا  موؤ�ضرا  التجربة  ف��رتة 

ل�ضتزراع م�ضاحات كبري فى الأماكن التي  دمرت 

و  كالأعا�ضري  الطبيعية  العوامل  بوا�ضطة 

الأمواج واملد الأحمر اأو العوامل غري 

الإن�ضان  بوا�ضطة  الطبيعية 
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كاأن�ضطة ال�ضيد و التلوث.

اجلدير بالذكر اأن التقنيات امل�ضتخدمة فى هذه التجربة تعد 

ينق�ضم  و  م�ضتقبال.  ب�ضهولة  تكرارها  ميكن  حتى  للغاية  ب�ضيطة 

اإكثار  ع��ن   عبارة  وه��ى  الأوىل  املرحلة  مرحلتني،  اىل  امل�ضروع 

اخل�ضري  التكاثر  طريق  عن  املرجانية  ال�ضعاب 

لإنتاج الآلف من امل�ضتعمرات با�ضتخدام عملية 

اإىل جزيئات �ضغريه يرتاوح طولها بني  التفتيت 

مناطق  ف��ى  ق��واع��د  على  تثبيتها  يتم   Cm  3-1

�ضحلة يرتاوح عمقها بني  3-4 اأمتار و يتم ر�ضدها 

والعناية بها خالل فرتة النمو التى تكون عادة فى 

ف�ضل ال�ضيف بعد انتهاء مو�ضم التكاثر اجلن�ضي 

وذلك حتى حتقق اأعلى معدلت منو وبقاء مقارنة 

بف�ضل ال�ضتاء حيث يكون النمو اأقل ما ميكن.

هذه  نقل  يف  فتتلخ�ض  للم�ضروع  الثانية  املرحلة  اأم��ا 

تنميتها  امل��راد  الأم��اك��ن  اإىل  منوها   اأم��اك��ن  من  امل�ضتعمرات 

وتثبيتها بطرق خمتلفة و متابعة معدلت البقاء والنمو.

أهم المشاريع المستقبلية  حول استزراع الشعاب المرجانية
اإن وزارة البيئة واملياه تعمل على اإن�ضاء  بنك وطني لل�ضعاب 

املرجانية ي�ضتخدم تقنية جديدة لال�ضتزراع تطبق لأول مرة على 

م�ضتوى منطقة اخلليج العربي، مت اإعدادها باأيد وطنية وعدد من 

اخلرباء العاملني يف الوزارة.

و�ضوف يوؤدى هذا البنك اإىل تنمية البيئة البحرية 

بالدولة وتكاثر اأنواع الكائنات الدقيقة 

املوجودة يف البحر وزيادة املخزون ال�ضمكي لالإمارات.

وت�ضتخدم ال�ضعاب املرجانية املزروعة يف اإعادة تاأهيل املناطق 

ال�ضاحلية املتاأثرة وزراعتها يف اأماكن خمتلفة وتهيئة بيئة منا�ضبة 

لنمو املرجان.

ال�ضعاب  لإن��ت��اج  وطنية«  »م��زرع��ة  مبثابة  �ضيكون  البنك  اإن   

بيئات  وتكوين  ال�ضاحلية  املناطق  لتنمية  راف��دا  لتكون  املرجانية 

منا�ضبة للكائنات البحرية .
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نظام املعلومات الرقمي للموارد املائية
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الر�ضيدة  للحكومة  ال�ضرتاتيجي  التوجه  ظل  يف 

ويف  الدولة،  يف  الطبيعية  للموارد  امل�ضتدامة  التنمية  نحو 

املوارد  ملعرفة  ملحة  حاجة  برزت  فقد   ، املياه  م��وارد  مقدمتها 

املائية املتاحة و خ�ضائ�ضها بدقة حاليًا، والتغريات التي تطراأ 

نظام  وج��ود  ي�ضتلزم  ما  امل�ضتقبلية،  الطلب  واجتاهات  عليها  

مركزي للمعلومات املائية التقليدية و غري التقليدية املتوافرة يف 

الدولة.  وا�ضتجابة لهذه احلاجة انتهت الوزارة يف عام 2009 من 

اإن�ضاء نظام للمعلومات املائية، يتيح اإمكانيات حفظ وا�ضرتجاع 

ومعاجلة وحتليل وعر�ض بيانات املوارد املائية مبختلف اأنواعها. 

والدوائر  الهيئات  من  �ضركائها  مع  للتعاون  ال���وزارة  تتطلع  و 

القطاع  يف  ول�ضيما  امل��ي��اه،  خدمات  تقدمي  جم��ال  يف  العاملة 

البلدي من حتلية املياه و معاجلة مياه ال�ضرف ال�ضحي لرفدها 

للدولة،  املائية  املعلومات  اأجل حتديث  امل�ضتمرة، من  بالبيانات 

للموارد  املتكاملة  والإدارة  القرار  اتخاذ  لدعم  متاحة  وجعلها 

املائية. 

األقسام الرئيسية لنظام  
المعلومات  المائية الرقمي  

ال�ضتعانة  متت  النظام  هذا  لتطوير 

 HydroGeo( ب��رام��ج   اإ����ض���دارات  ب��اأح��دث 

كقاعدة        Analyst )Schlumberger2006

اجلغرافية  املعلومات  ونظام  املائية  البيانات  لإدارة 

مع  متجان�ض  وكالهما   ArcGIS Package Esri2008

الآخر بحيث ميكن بدون احلاجة اإىل اأي تعديل يف امللفات 

التنقل بينهما يف معاجلة وعر�ض البيانات ب�ضهولة تامة، كما 

امليزان  حل�ضاب  ريا�ضي  منوذج  برنامج  بالنظام  واأحلق  طور 

املائي يف الدولة، والذي ينفرد بقدرته على  ح�ضاب كميات املياه 

املائية  امل���وارد  كافة  من  املتاحة 

التقليدية،   وغ���ري  التقليدية 

وكذلك ح�ضاب الطلب عليها 
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�ضكل 1- املخطط الن�ضيابي لنظام املعلومات املائي الرقمي 

يف خمتلف القطاعات.

ثالثة   اإىل  الرقمي  املائي  املعلومات  نظام  تق�ضيم  ميكن 

اأجزاء رئي�ضية هي :

من  املختلفة  مبراحلها  املائية  البيانات  معاجلة  ق�ضم   -1

وتف�ضري عن طريق  ومعاجلة  واإدخ��ال  وتدقيق  وت�ضنيف  جتميع 

لأول  برنامج حديث �ضدر  وهو   ،HydroGeo Analyst برنامج 

مرة يف العام 2003 بوا�ضطة �ضركة Schlumberger للخدمات 

بكافة  املائية  البيانات  بحفظ  الربنامج  ه��ذا  ويقوم   ، املائية 

وحدة  وي�ضمل  التخ�ض�ضية،  التف�ضري  بربامج  وربطها  اأنواعها 

للر�ضم والعر�ض يف البعد الواحد والبعدين والثالثة اأبعاد.

املعلومات  بنظام  املكاين  والتحليل  البيانات  ق�ضم   -2

املكانية  املائية  البيانات  مع  يتعامل  وهو  اجلغرافية، 

املتعلقة  التقييمية  و  التنموية  اخلرائط  وينتج 

اجليولوجية  كاخلرائط  امل��ي��اه  مب���وارد 

منا�ضيب  وخرائط  واجليوفيزيائية، 

امل����ي����اه اجل����وف����ي����ة واخل����رائ����ط 

وخرائط  الهيدروجيولوجية 

اجلوفية  امل��ي��اه  خ��زان��ات 

وك���ذل���ك ���ض��ور الأق���م���ار 

ال�ضناعية . 

النموذج  ق�ضم   -3

املخ�ض�ض  ال��ري��ا���ض��ي 

املائي  امل��ي��زان  حل�����ض��اب 

للعر�ض و الطلب على املياه، و 

هو منوذج  طور من خالل فريق 

للخدمات   Schlumberger �ضركة  مع  الوزارة  به  �ضاركت  عمل 

املائية وق�ضم الهند�ضة املدنية بجامعة الإمارات.

أهم مزايا نظام المعلومات المائي:
اخل�ضائ�ض  من  جمموعة  املطور  املائي  املعلومات  لنظام   

الفنية التي يتميز بها ومن اأهمها: 

حفظ  وبطرق  املائية  البيانات  اأن��واع  جميع  مع  يتعامل   -1

خمتلفة ، وميكن تخزين حجم كبري جدًا من املعلومات  املتعلقة 

باملوارد املائية ال�ضطحية واجلوفية والتحلية واملعاجلة والإدارة 

املائية.

يف  امل�ضتخدمة  املعلوماتية  الأنظمة  كافة  مع  يتوافق   -2

حتديث  ي�ضهل  كما   ، املائية  امل��وارد  جمال  يف  العاملة  اجلهات 

وربط النظام مع العديد من برامج احلا�ضب الآيل التخ�ض�ضية 

يف جمال املوارد املائية وباأعلى درجات الن�ضيابية.

3- يتميز بوجود منوذج ريا�ضي لتقدير املوازنة املائية لأي 

م�ضاحة  اإىل  كلم2   25 بني  ت��رتاوح  م�ضاحة  من  بالدولة  منطقة 

الدولة باأكملها لكافة موارد املياه املتاحة، وكذلك ح�ضاب الطلب 

يف القطاعات املنزلية والعامة والزراعية وال�ضناعية والغابات. 

التي  وامل��ع��ل��وم��ات  البيانات  بع�ض  امل��رف��ق  اجل���دول  وي��ب��ني 

الأ�ضكال  وتبني  املا�ضية،  الفرتة  خالل  النظام   يف  اإدخالها  مت 

املرفقة بع�ض خمرجات نظام املعلومات املائي: 
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 ájó«∏≤àdG √É«ŸG OQGƒeájó«∏≤àdG ÒZ √É«ŸG OQGƒe

á«FÉŸG IQGOE’G
á«ë£°ùdG √É«ŸGá«aƒ÷G √É«ŸGá«∏ëàdG √É«eá÷É©ŸG »ë°üdG ±ô°üdG √É«e

1- مواقع ال�ضدود واحلواجز 

وبحريات التغذية .

2- البيانات الإن�ضائية لل�ضدود 

واحلواجز وبحريات التغذية

3- بيانات كميات املياه 

املتجمعة يف ال�ضدود

4- مواقع حمطات الأر�ضاد 

املناخية

• بيانات درجات احلرارة 
العظمى وال�ضغرى

• بيانات الهاطل املطري
• بيانات معدلت الرطوبة 

املناخية

1- خارطة هيدروجيولوجية بتوزيعات 

خزانات املياه اجلوفية يف الدولة من حيث 

التكوين ال�ضخري ومعدل الإنتاجية

2- مواقع اآبار املراقبة 

3- منا�ضيب املياه اجلوفية يف الفرتة من 

2010-1969

4- القطاعات ال�ضخرية لآبار املراقبة

• القطاعات التحت �ضطحية معدلة 
من الدرا�ضات املتوفرة يف الفرتة 

2005-1969

• نتائج التحاليل الكيميائية وخرائط 
ملوحة املياه اجلوفية 

5-مواقع خطوط امل�ضح اجليوفيزيائي

6-نتائج امل�ضوحات اجليوفيزيائية

7-اأماكن تداخل مياه البحر

8-تف�ضري ثالثي الأبعاد ملنطقة وادي حام

9-مواقع ونتائج امل�ضوحات 

الهيدروجيولوجية 

• خارطة مبواقع حمطات 
التحلية يف الدولة

• ال�ضعة الكلية للمحطة
•  الإنتاج الفعلي

• املناطق امل�ضتفيدة
• مواقع خطوط التوزيع

• خارطة مبواقع حمطات معاجلة 
ال�ضرف ال�ضحي يف الدولة.

• ال�ضعة الكلية للمحطة
•  الإنتاج الفعلي

• املناطق امل�ضتفيدة
• مواقع خطوط التوزيع

• القوانني واملرا�ضيم املتعلقة 
باملوارد املائية.

• �ضركات حفر الآبار 
اجلوفية.

• الدرا�ضات املائية املرجعية
• منوذج رقمي لطوبوغرافيا 

الأر�ض يف الدولة.

• خرائط طبوغرافية 
متنوعة.

• �ضور اأقمار �ضناعية.

�ضكل 3 قطاع ليثولوجى فى بئر فى  منطقة عني خت باملنطقة ال�ضمالية�ضكل 2 منوذج رقمي لرتفاع �ضطح الأر�ض  يف منطقة وادي حام باملنطقة ال�ضرقية

�ضكل 4 تغريات منا�ضيب املياه يف اآبار املراقبة يف منطقة وادي حام مع معدلت الأمطار 

الهاطلة خالل الفرتة من 1987 اإىل 2009

�ضكل 5 منوذج ثالثي الأبعاد للمقاومة الكهربائية

 للطبقات الأر�ضية يف منطقة وادي حام باملنطقة ال�ضرقية 

»FÉŸG äÉeƒ∏©ŸG ΩÉ¶f ‘ á∏Nóe á«FÉe äÉeƒ∏©eh äÉfÉ«H
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 أهم ملوثات املياه
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يحتفل العامل بيوم املياه العاملي هذا العام 2010 حتت �ضعار 

»املياه النظيفة من اأجل عامل �ضحي«

.»Clean Water For Healthy World«

الكائن احلي على  بقاء  الأ�ضا�ضية يف  العوامل  املاء من  يعترب 

ه����ذه الأر�ض، وه�و من النعم العظيمة التي حباها اهلل لالإن�ضان.

ويعود �ضبب اأف�ضلية املاء دون غريه من املذيبات منها توافره 

يف الطبيعة، حي�ث يغطي املاء ثالثة اأرباع ال�كرة الأر�ضية ويتغلغل 

يف الياب�ضة على هيئة مياه �ضطح���ية ومياه جوفية، ويعترب مذيبًا 

م�ضتقطبًا مثاليًا للعديد من املواد الع�ضوية. كما يعترب املاء من 

اأرخ�ض املذيبات على الإطالق وتتوافر فيه كافة �ضروط الأمان 

يف  التالية  بالن��ضب  امل��اء  ويوجد  فريدة.  فيزيائية  خوا�ض  وله 

الكرة الأر�ضية، فاملحيطات متثل )97.3%(، املاء العذب ميثل 

واملاء   % 77.2 القطبية ميثل  باملناطق  )2.7%( )جند اجلليد 

ويف   %0.34 وامل�ضتنقعات  البح���ريات  وم��اء   %22.4 اجل��ويف 

الغالف املائي 0.04% ويف املجاري املائية 0.01% (. ومن هنا 

حر�ض الباحثون يف جمال املياه على اإجراء الدرا�ضات على املاء، 

واأهم امللوثات التي يتعر�ض لها بفعل الأن�ضطة الب�ضرية املتنوعة 

�ض������واء كانت زراعية اأو �ضناعية اأو خا�ضة.

 

تقسيم المياه من حيث صالحيتها لالستخدام: 

)Safe Water( أ ـ المياه النقية الصالحة لالستعمال
وهو املاء اخلايل من اأية جراثيم ومن املواد املعدنية الذائبة 

التي تك�ضبه لونا اأو جتعله غري �ضالح لال�ضتعمال اأو غري م�ضت�ضاغ 

الطعم والرائحة.

 )Polluted Water( ب ـ المياه غير النقية
أو الملوثة تلوثًا طبيعيًا

َتغرّيًا يف  اأك�ضبتها  لعوامل طبيعية  تعر�ضت  التي  املياه  وهي 

غريبة  مواد  لوجود  نظرًا  العكارة  اأو  الرائحة  اأو  والطعم  اللون 

ع�ضوية اأو عالقة يف املاء.

ج ـ مياه غير صالحة لالستعمال
)Contaminated Water( أو الملوثة

 وهي املياه التي حتتوي على بكترييا اأو مواد كيماوية �ضامة 

جتعلها �ضارة بال�ضحة العامة، نظرا ملا ت�ضببه من اأمرا�ض ما 

يوؤكد عدم �ضالحيتها كمياه لل�ضرب اأو ري املزروعات.

 تطهير المياه
)Disinfection Of Water(

المياه وما تنقله من أمراض
من البديهي اأن ا�ضتعمال املياه امللوث��ة دون تنق����ية يوؤدي اإىل 

انت�����ضار الكث���ري من الأمرا�ض، ب�ضبب ما حتتويه من البكترييا 

والطفيليات امل�ضببة لهذه الأم�را�ض، ولي�ض اأدل على ذلك من اأن 

الإح�ضائيات يف خمتلف بالد العامل اأظهرت اأن انت�ضار عمليات 

تنقية  املياه وكذلك ح�ضن اإدارتها وت�ض���غيلها وتوزيعه�ا لال�ضتعمال 

املنزيل بني ال�ضكان قد اأدى اإىل انخفا�ض كبري يف انت��ضار هذه 

الأمرا�ض التي تنتقل عن طريق ا�ضتع�مال املياه امللوثة:
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ومن أهم األمراض 

 .)Typhoid( التيفود 

.)Dysentery( الدو�ضنتاريا البا�ضيلية 

.)Cholera( الكولريا 

.)Bilharzias( البلهار�ضيا 

 )Paratyphoid( الباراتيفويد 

.)Infantile Paralysis( ضلل الأطفال� 

وتوجد البكترييا والطفيليات امل�ضببة لهذه الأمرا�ض يف املياه 

امل�ضطحات  املدن يف  ال�ضائلة من  املخلفات  لرمي  نتيجة  الطبيعية 

املائية. وتطهري املاء هو اإبادة جميع ما قد يحويه من بكترييا م�ضببة 

لالأمرا�ض وكذلك بكترييا القولون )Cloriform Bacteria( ولكن 

ل يعني قتل جميع البكترييا املوجودة يف املاء اإذ اإن هذا ما يطلق 

.)Sterilization( عمليه التعقيم

طرق تطهير المياه

)Chlorination( ١- التطهير بالكلور
�ضهولة  وكذلك  ال�ضتعمال  ب�ضهولة  بالكلور  التطهري  يتميز 

من  ق��در  وج��ود  من  بالتاأكد  تتم  التي  فاعليته  م��دى  على  احلكم 

الكلور يف املاء. وتتوقف فاعلية الكلور بالتطهري يف قتل البكترييا 

على العوامل الآتية:

الرتكيز  ارتفع  فكلما  الهيدروجيني:  الأي���ون  تركيز  درج��ة   �

الهيدروجيني يف املاء زادت جرعة الكلور.

درجة  بارتفاع  التطهري  كفاءة  تزيد  حيث  احل��رارة:  درج��ة   �

احلرارة.

� مدة التفاعل بني الكلور واملاء: حيث تزيد فاعلية الكلور مع 

زيادة الوقت نظرًا ملقاومة البكترييا املختلفة لتاأثري الكلور، واإن اأقل 

مدة لزمة قبل ا�ضتخدام املاء حوايل 30 دقيقة.

وجود  وكذلك  النيرتوجينية  املركبات  ووج��ود  امل��اء  عكارة   �

مركبات احلديد واملنغنيز تقلل فاعلية الكلور يف قتل البكترييا.

 ) Iodine And Bromine ( : ٢. اليود والبرومين
وحمامات  مثل  ال�ضغرية،  امل��ي��اه  لت�ضرفات  وي�ضتخدمان 

ال�ضباحة، وي�ضافان بجرعات يرتاوح تركيزها بني 8 �� 10 جزء يف 

املليون، ومن عيوبهما طعم املياه عند ا�ضتعمالها.

.)Ozone( : ٣. األوزون
لأنه  التطهري  عملي��ة  يف  فع��ال  تاأثري  له 

م�ض��حوب  غ���ري  وا�ض��تخدامه  قوي،  موؤك�ضد 

بط����عم اأو رائحة، وي���ضاف برتكيز 2 �� 3 جزء 

يف املليون يبقى منه تركيز 0.1 جزء يف املليون 

بعد ع�ضر دقائق من اإ�ضافته.

٤.استخدام األشعة فوق البنفسجية
. )Ultra – Violet Rays(

ميكن ا�ضتخدامها يف املياه ال�ضافية اخلالية 

من العكارة ولها تاأثري فعال يف عملية التطهري، 

ول ت�ضبب اأي طعم اأو رائحة للمياه، ومن ناحية 
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اأخرى هي طريقة مكلفة ولي�ض لها تاأثري اإل اأثناء ا�ضتخدامها، ولي�ض 

لها فاعلية بالتحكم يف تلوث املياه اإذا ما تعر�ضت لأي م�ضدر تلوث 

بعد عملية التطهري.

تنقية الماء للشرب ومعالجته  لألغراض الصناعية
تتم عملية تنقية املاء لل�ضرب على مراحل كالآتي:

 (Clarification) ≥jhÎdG - 1

وت�ضمل هذه املرحلة العمليات الآتية :

. )Sedimentation( الرت�ضيب  ���   

اأ � الرت�ضيب الطبيعي: الغر�ض من هذه العملية هو اإزالة اأكرب 

كمية من املواد ال�ضلبة العالقة يف املاء، وذلك يف اأحوا�ض خا�ضة 

مير فيها املاء املحمل باملواد العالقة لفرتة معينة.

ب �  الرت�ضيب الكيميائي: يف هذه العملية يتم تر�ضيب احلبيبات 

الدقيقة والتي تكون عادة غروية غري قابلة للرت�ضيب، واأهم املواد 

امل�ضتخدمة لهذا الغر�ض هي:

كربيتات  احلديدوز،  كربيتات  )ال�ضب(،  الأل�منيوم  كربيتات 

املكلورة،  احل��دي��دوز  كربيتات  احلديديك،  كلوريد  احلديديك، 

اأكرث  وهذه  الن�ضادرية  الأل�منيوم  كربيتات  ال�ضوديوم،  الومينات 

املواد ا�ضتخدامًا لأنها من اأرخ�ض املواد واأكرثها انت�ضارًا. 

: Ö«°SÎdÉH `` Ò°ù«àdG `` Iô°ù©dG ádGREG - 2

ويتم ذلك كالآتي:

.)Lime Softening( اأ � التي�ضري باجلري

ب � التي�ضري با�ضتخدام ال�ضودا على البارد

 .)Cold Lime – Soda softening(

ج �� التي�ضري با�ضتخدام ال�ضودا على ال�ضاخن

.)Hot Lime – Soda Softening(

 á«fƒjC’G ä’OÉÑŸG - 3

الذائبة  الأم��الح  من  للتخل�ض  ت�ضتخدم  الأيونية  وامل��ب��ادلت 

للكال�ضيوم واملغن�ضيوم وتنق�ضم اإىل الآتي: 

اأ �� املبادلت الكتيونية.

ب �� املبادلت الأتيونية.

ج ��  املبادلت املزدوجة.

(Membrane Process):á«°ûZC’ÉH á÷É©ŸG - 4

بالتنا�ض��ح  ي��ع�����رف  م�����ا  الآن  امل�����ض��ت��خ�����دم��ة  ال��ط��������������رق  وم����ن 

.)Reverse Osmosis(العك����ضي

من خالل ما �ضبق يت�ضح لنا اأنه ل بد من حماية املياه امل�ضتخدمة 

يف الأغرا�ض الب�ضرية والزراعية و�ضيد الأ�ضماك من التلوث الكيميائي 

الناœ عن امل�ضانع، واأي�ضًا التلوث البحري الناœ من الت�ضرب النفطي. 
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د. مرمي الشناصي
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ر�ضحاها  واإ�ضرارًا  َجلدًا  ال�ضنا�ضي  الدكتورة مرمي  امتلكت 

اإىل الكثري من املهمات ال�ضعبة، واإدارة الربامج املتعرثة لتتحول 

هذا  يف  وه��ي  ال��وط��ن.  ر�ضيد  اإىل  ت�ضاف  جن��اح  ق�ض�ض  اإىل 

وزارة  الفنية يف  لل�ضوؤون  تنفيذية  كمديرة  تعيينها  ترى  ال�ضدد 

ح�ض  من  نابعًا  وطنيًا  وواجبًا  ت�ضريفًا،  ل  تكليفًا  واملياه  البيئة 

امل�ضوؤولية.

اأن تكون حياتها مبجملها  الدكتورة مرمي على  كما حتر�ض 

جم�ضدة يف اإطار متكامل ل ينف�ضل، بل تتناغم كافة م�ضاقاته 

لت�ضنع التكامل احلقيقي يف �ضخ�ضيتها.

جملة )بيئتي( تر�ضد يف هذا احلوار اأفق وجماميع ذخرية 

عاملها العملي واحلياتي بطابعه العام: 

وخططك  جاهزيتك  أجندة  تحضير  تحاولين  كيف 
االتحادي  المرسوم  لمجاراة أهمية وقيمة  العملية 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  أصدره صاحب  الذي 
آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهللا»، بتعيينك مديرة 

تنفيذية للشؤون الفنية بوزارة البيئة والمياه؟
اأود اأن اأ�ضكر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�ض الدولة »حفظه اهلل«، واأي�ضا معايل الدكتور را�ضد اأحمد بن 

فهد وزير البيئة واملياه لهذه الثقة الغالية بتكليفي لهذه املهمة.

ل  تكليفًا  مبثابة  اجلديد  املن�ضب  هذا  اأج��د  اأنني  �ضك  ول 

ت�ضريفًا، حيث اإنه وبالدرجة الأوىل واجب وطني نابع من ح�ض 

على  املا�ضية  ال�ضنوات  طيلة  حر�ضت  واأين  خا�ضة  امل�ضوؤولية، 

البحث والتق�ضي الدقيقني حول ما تعانيه بيئتنا وما ت�ضهده من 

تكفل  اأن  ميكن  التي  العمل  اآليات  ثم  ومن  وتهديدات،  خماطر 

ووفق �ضيغة علمية وجمتمعية متتاز بح�ض ال�ضراكة حماية بيئتنا 

ومنع اأي اأخطار مهددة. 

ماذا عن مسيرتك العلمية 
والعملية في المجال البيئي؟ 

والغ�ذاء،  البيئ�ة  الدكتوراه يف ميكروبيولوجيا  ح�ضلت على 

جامعة جال�ضكوكالدونني، باململكة املتحدة عام 2002م، وحزت 

ثاين اأف�ضل بحث لطلبة الدكتوراه مبوؤمتر جمعية امليكروبيولوجيا 

وعملت   ،2002 ع��ام  املتحدة  باململكة  بنوتنجهام  التطبيقية 

م�ضت�ضارة لوزير البيئة واملياه.

كما عملت �ضابقًا اأ�ضتاذة م�ضاعدة ورئي�ضة ق�ضم ال�ضحة البيئية 

بكلية العلوم ال�ضحية بجامعة ال�ضارقة، واملن�ضقة العامة للدورات 

التاأهيلية والتدريبية ملفت�ضي الرقابة وال�ضالمة البيئية بالتعاون مع 

دائرة البلدية والتخطيط - عجمان واملن�ضقة العامة لدرجة دبلوم 

�ضالمة الأغذية وال�ضحة البيئية بالتعاون مع بلدية ال�ضارقة.

التي  اجلهود  عن  تدري�ض  هيئة  ع�ضوة  اأف�ضل  جائزة  ونلت 

 47 ول��دّي  2006م،  ل�ضنة  واملجتمع  اجلامعة  خدمة  يف  بها  قمت 

م�ضاقًا   15 من  اأك��رث  ودر�ضت  علميًا،  وموؤلفًا  علمية  وورق��ة  بحثًا 

الإع��الم  جم��ال  يف  عملت  كما  وال��دب��ل��وم،  البكالوريو�ض  لطلبة 

وبرامج التثقيف والتوعية الغذائية، وا�ضتقطاب الكوادر الوطنية، 

وامل�ضاركة يف ر�ضم ال�ضرتاتيجيات وال�ضيا�ضات والتخطيط.

كما عملت م�ضاعدة يف تدري�ض املختربات يف جامعة جال�ضكو 

كالدونني كم�ضاعدة للم�ضرف على ر�ضالة الدكتوراه، وعملت يف 

بحوث ما بعد درجة الدكتوراه على تربة القطب اجلنوبي املتجمد 

لعمل العزلت البكتريية.

دبلوم  مهنة  لتوطني  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  على  واأ���ض��رف��ت 

بلديتي  مع  بالتعاون  البيئية  ال�ضحة  ودبلوم  الغذائية  ال�ضالمة 

ال�ضارقة واأم القيوين.

مع  بالتعاون  للمواطنني  التاأهيلية  للدورات  املن�ضقة  وكنت 

برنامج  واأنا معدة ومقدمة  بعجمان،  والتخطيط  البلدية  دائرة 

�ضالمة الأغذية الذي كان يبث ملدة 4 �ضنوات متتالية عرب اإذاعة 

ال�ضارقة.
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المبادرة  روح  وتبني  الدائم  النشاط  عنك  معروف 
لإلسهام المجتمعي الفاعل في حماية البيئة،  فما 

هي الهموم والقضايا التي تركزين عليها؟
اأ�ضتثمر  وحاليا  كبرية،  حتديات  اأم��ام  ي�ضعني  الأم��ر  هذا 

جهودي يف برامج التثقيف والتوعية وا�ضتقطاب الكوادر الوطنية 

وا�ضرتاتيجيات الأمن الغذائي، وبرامج القت�ضاد البيئي، اإ�ضافة 

ال���وزارة،  يف  الداخلي  التوا�ضل  اآل��ي��ات  بناء  يف  امل�ضاهمة  اإىل 

اإنكار الهتمام بالعمل البيئي يف الدولة الذي  اأنه ل ميكن  ومع 

اأن وجود  اإل  اأنكر اجلهود املبذولة يف ال�ضابق،  كان موجودًا ول 

وزارة للبيئة يعطي الو�ضع البيئي يف الدولة اهتمامًا وبعدًا اأكرب 

املعنية  الأطراف  التن�ضيق بني  بتو�ضيع قاعدة الهتمام، وزيادة 

كافة، وذلك حتى ل ترتاكم الديون البيئية على الأجيال احلالية 

تتميز  �ضحراوية  طبيعة  ذات  الإم���ارات  فدولة  وامل�ضتقبلية، 

معدلت  وقلة  احل��رارة  درج��ات  وارت��ف��اع  النباتي  الغطاء  بقلة 

الأمطار، ما يعني حمدودية الإنتاج، اإل اأنه بالإمكان وبا�ضتخدام 

جعل  ال�ضكان  لدى  البيئي  الوعي  وزيادة  احلديثة،  التكنولوجيا 

هذه املوارد املحدودة تتميز بتنمية م�ضتدامة.

تؤمنين كثيرًا بدور اإلعالم في مساق مشروع حماية 
الشأن،  بهذا  تجربة شخصية  لك  كانت  البيئة، وقد 
البيئة  وزارة  بين  الشراكة  تفعيل  أهمية  ما  برأيك 

والمياه ووسائل اإلعالم المختلفة؟
ل �ضك اأن لتفعيل ال�ضراكة بني وزارة البيئة واملياه وو�ضائل 

اجلهاز  تعزيز  من  بد  ل  لذلك  كبرية،  اأهمية  املختلفة  الإعالم 

الإعالمي، وذلك من خالل تعريف املجتمع باملمار�ضات البيئية 

امل�ضرتكة  الأه���داف  وحتقيق  الإع��الم��ي��ة  الو�ضائل  طريق  ع��ن 

اإىل  تطمح  وال��وزارة  البيئية،  والثقافة  املجتمع  خدمة  اأجل  من 

املحافظة  يف  ال���وزارة  اهتمام  تبلور  تلفزيونية  ب��رام��ج  اإن��ت��اج 

للوزارة  الإل��ك��رتوين  املوقع  يكون  واأن  ال�ضمكي،  املخزون  على 

بيئية  مطبوعات  واإ���ض��دار  البيئية،  لالأخبار  ومرجعًا  م��رك��زًا 

اإذاعي بيئي يخدم  تخدم جميع فئات املجتمع، واإعداد برنامج 

�ضرائح املجتمع والتخطيط لإعداد حمالت اإعالمية ت�ضمل كافة 

الخت�ضا�ضات.

بشأن  المعتمدة  والبرامج  عملكم  خطط  هي  ما 
التوعية والتثقيف البيئي؟

اإن تغيري �ضلوك املجتمع يتطلب وقتًا، والعديد من الربامج 

�ضمن اأجندة اخلطة امل�ضتقبلية.

فاإنه  الأف��راد  �ضلوك  لتغيري  منا�ضبة  �ضيغة  اإىل  وللو�ضول 

التعليمية  املوؤ�ض�ضات  بت�ضافر  واملياه  البيئة  وزارة  دور  يتكامل 

ومراكز  والثقافية  والإعالمية  الجتماعية  التنمية  وموؤ�ض�ضات 

ت�ضب  التي  املبادرات  بع�ض  ال��وزارة  اأطلقت  ولذلك  النا�ضئة، 

الوطنية،  م�ضوؤوليتي  بيئتي  مبادرة  مثل  الوطنية،  امل�ضوؤولية  يف 

وحملة  البال�ضتيكية،  الأكيا�ض  من  خالية  الإم���ارات  وم��ب��ادرة 

الزراعة املنزلية واملدر�ضية بالتعاون مع القطاع اخلا�ض.

إلى ماذا يعود نجاح الدكتورة مريم الشناصي؟
عدة  نتاج  فهو  معني،  �ضيء  اإىل  يعود  جناحي  اأن  اأعتقد  ل 
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جانب  اإىل  الدائمة،  واملتابعة  العلمي  التاأهيل  يتقدمها  عوامل 

التجارب الإن�ضانية التي مررت بها. 

الطريق مل يكن �ضهاًل اأو مفرو�ضًا بالورود، بل كان نتاج كفاح 

اأ�ضل  اأحيانًا  كنت  بل  طويلة،  ل�ضاعات  اأعمل  كنت  جدًا.  طويل 

الليل بالنهار، وهذه املثابرة والإرادة كانت حتتاج اإىل الكثري من 

الطموح والرتكيز.

كما تخطيت العديد من العقبات واحلواجز التي قد توجد 

ب�ضكل طبيعي يف اأي عمل ميتاز بال�ضعوبة والتحدي واجلراأة، 

التعامل  يف  خا�ض  اأ�ضلوب  حياتي  يف  جن��اح  ق�ضة  ولكل 

معها من حيث ت�ضخي�ض املعوقات وو�ضع خطة عالجية 

لكل  حيث  للجميع،  جناحي  يف  اأدين  اأنني  اإل  لتجنبها، 

مرحلة اأنا�ض دعموين للو�ضول اإىل هذا النجاح.

ماذا عن آلية مواءمتك بين اختصاصك العلمي 
االجتماعية  حياتك  ــردات  ــف وم الوظيفي 

والعائلية؟
اأحر�ض متام احلر�ض على اأن تكون حياتي مبجملها 

كافة  تتناغم  بل  ينف�ضل،  ل  تكامل  اإط��ار  يف  جم�ضدًة 

م�ضاقاته لت�ضنع التكامل احلقيقي يف �ضخ�ضيتي، ولذا 

جتدين يف العمل اأحاول ت�ضخي�ض املحيط وجعله كاأ�ضرة 

حقيقية، وكذا يف البيت فاإن جمال مدر�ضة احلياة وفن 

لرت�ضيخه  اأجتهد  العمل  يف  املتفاين  والعطاء  الإجن���از 

فهي  لدي،  الأ�ضرية  احلياة  منط  يف  معينة  اأوجه  بحدود 

معان نكت�ضبها بخرباتنا العملية، ويكون جميال اأن ننقلها 

اإذًا  الأ���ض��رة.  واأع��م��ال  مهام  يف  للتطبيق  معينة  ب��ح��دود 

اأ�ضنع نغمًا ووئامًا حقيقيًا  اأن  اأحاول  فاأنا  وباملجمل 

يف �ضخ�ضيتي �ضمن العمل والأ�ضرة، وهذا 

جناح  �ضر  ال��ق��ول  ا�ضتطعت  اإن 

نوعي هو بحد ذاته قيمة 

كبرية.
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نحو 50كم فوق �ضطح الأر�ض، ول توجد بهذا النطاق �ضوائب اأو 

�ضحب ت�ضد الأ�ضعة فوق البنف�ضجية الواردة من ال�ضم�ض، ولهذا 

تكون الأ�ضعة بكامل قوتها عند هذا النطاق، وتقوم هذه الأ�ضعة 

الأوك�ضجني  ذرت��ي  بني  ت�ضل  التي  الكيميائية  الرابطة  بك�ضر 

ما  �ضريعًا  التي  الأوك�ضجني  من  ن�ضطة  ذرات  بذلك  فتتكون 

تتفاعل مع جزيئات الأوك�ضجني العادية مكونة جزيئات جديدة 

بثالث ذرات من الأوك�ضجني وهي جزيئات الأوزون.

O2          UV          Oo + Oo

ذرات ن�ضطة        الأ�ضعة فوق البنف�ضجية

O2 + Oo          O3

جزيئة اأوزون      ذرة ن�ضطة      جزيئة اأوك�ضجني

فوق  كم   25 –  20 نحو  ارتفاع  على  الأوزون  طبقة  ترتكز 

 7 نحو  الطبقة  ه��ذه  يف  الأوزون  تركيز  وي�ضل  الأر���ض  �ضطح 

قوة  من  كبريًا  ج��زءًا  الطبقة  هذه  ومتت�ض  املليون،  اأج��زاء يف 

الأ�ضعة فوق البنف�ضجية وبذلك حتمي �ضطح الأر�ض وما يعي�ض 

عليها من كائنات من الأثر املدمر لهذه الأ�ضعة.

موجاتها  طول  ي�ضل  التي  البنف�ضجية  فوق  الأ�ضعة  تت�ضبب 

260 نانومرتًا يف اإحداث نوع من �ضرطان اجللد عند  اإىل نحو 

الإن�ضان، كما اأنها توؤثر يف تركيب احلم�ض النووي يف النباتات 

وتغري ال�ضفات الوراثية للكائنات احلية، ومتنع عملية الرتكيب 

ال�ضوئي يف بع�ض النباتات.

ومن املعروف اأن مادة الكلوروفلوروكربون )غاز ي�ضاهم يف 

ظاهرة الحتبا�ض احلراري( واملعروفة با�ضم الفريون توؤدي اإىل 

والفلور  الكلور  ا�ضتخدام مركبات  ويزداد  الأوزون،  تاآكل طبقة 

ور�ضا�ضات  العطور،  كالدهانات،  امل�ضغوطة  الر�ض  �ضفائح  يف 

ال�ضعر، غازات الربادات واأجهزة تربيد الهواء.

التفجريات  الأوزون  تتلف  التي  الأخ���رى  امللوثات  وم��ن   

النووية، والأ�ضمدة الكيميائية والطائرات النفاثة.

الكلوروفلوروكربون  مواد  وا�ضتخدامه  ب�ضنعه  الإن�ضان  اإن 

قد خّف�ض معدل تركيز الأوزون يف طبقة ال�ضرتاتو�ضفري. وكما 

هو معلوم اأن ذرة الكلور الواحدة ت�ضتطيع مع الوقت حتويل اأكرث 

من 100 األف ذرة من الأوزون )O3( اإىل اأوك�ضجني )O2(، كما 

ميكن ملادة الكلوروفلوروكربون اأن تبقى يف اجلو ملدة تراوح ما 

بني 22 – 111 �ضنة.

أضرار تآكل األوزون
تاآكل طبقة  اأهم الأ�ضرار املتوقعة والتي حت�ضل جراء  من 

�ضطح  اإىل  البنف�ضجية  فوق  الأ�ضعة  و�ضول  ثم  ومن  الأوزون، 

الأر�ض هي:

  حدوث �ضرطان اجللد، ويزداد كلما تعر�ض الإن�ضان لأ�ضعة 

ال�ضم�ض فرتة اأطول.

الدفاعية  القدرة  فتقل  الإن�ضان  عند  املناعة  نظام  �ضعف    

تعد امل�ضكالت البيئية من اأعقد امل�ضكالت التي تواجه عاملنا 

املعا�ضر حا�ضرًا وتهدد وجوده م�ضتقباًل، والتوازن البيئي 

الطبيعي مهم ل�ضتمرار احلياة والدورات الطبيعية 

ملكونات البيئة، وتعمل ب�ضورة رئي�ضية على 

النظام  عنا�ضر  مابني  التوازن  اإبقاء 

البيئي قائمة، كما يجب خلق نوع 

احتياجات  ب��ني  ال��ت��وازن  م��ن 

النمو  ومتطلبات  الأف����راد 

من  ب��د  ول  الق��ت�����ض��ادي. 

الأخ�����ذ ب��احل�����ض��ب��ان ق���درة 

على  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل���������وارد 

التنمية  بقاء  ل�ضمان  التجدد 

امل�ضتدامة.

وب���ق���در م���ا اأ���ض��ه��م��ت ال��ث��ورة 

ال�ضناعية من تطور وتقدم ورفاهية 

تعي�ض  وم��ازال��ت  الب�ضرية  بها  نعمت 

تركت  م��ا  ب��ق��در  النعمة،  ه��ذه  بحلم 

وراءها اآثارًا �ضلبية مل يدرك العامل بعد 

باليني  يف  تتمثل  احلقيقية،  خماطرها 

الأمتار املكعبة من املياه ال�ضناعية امللوثة 

ال�ضطحية  الأر�ضية  مياهنا  اإىل  املت�ضربة 

كبرية  كميات  من  اأي�ضًا  معها  حتمله  وما 

اإىل جانب باليني  الع�ضوية،  النفايات  من 

اجلو  اإىل  املنطلقة  امللوثات  من  الأط��ن��ان 

درجة اخلطورة يف  اإىل  ملوثًا  اأ�ضبح  الذي 

بع�ض بقاع العامل.

الوا�ضع  الرحب  املجال  ذلك  البيئة  اإن 

معها  متفاعاًل  الإن�ضان  فيه  يعي�ض  ال��ذي 

موؤثرًا ومتاأثرًا بها اأ�ضبحت يف خطر، وهذا 

اخلطر �ضوف يرتد علينا. لقد اأف�ضد الإن�ضان 

ما حوله بيده، اأف�ضد الرب واملاء والهواء، لذا 

هناك �ضرورة لن�ضر الوعي البيئي والرتبية 

مبن  النا�ض  توعية  اإىل  تهدف  التي  البيئية 

فيهم اأ�ضحاب القرار.

ظواهر  البيئي  التلوث  نتيجة  وظهرت   

ومن  الب�ضري  الكائن  م�ضتقبل  تهدد  بيئية 

هذه الظواهر:

ظاهرة تآكل األوزون
للجو  العليا  الطبقات  يف  طبقة  الأوزون 

اإىل  يرتفع  ال��ذي  ال�ضرتاتو�ضفري  نطاق  يف 
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من  احل��راري  الإ�ضعاع  يقل  حني  يف  كثريًا،  ينق�ض  ل  الأر���ض 

النتيجة  وتكون  اخلارجي  الف�ضاء  اإىل  الأر�ضية  الكرة  �ضطح 

وجود فائ�ض من الطاقة بالقرب من �ضطح الأر�ض فتزيد درجة 

حرارة الهواء.

تعود ظاهرة الحتبا�ض احلراري اإىل ارتفاع ن�ضبة غاز ثاين 

الطاقة  ا�ضتخدام  نتيجة  اجل��وي،  الغالف  يف  الكربون  اأك�ضيد 

الحتبا�ض  ظاهرة  يف  ي�ضاهم  كما  الغابات،  وح��رق  الع�ضوية 

لالأمرا�ض املعدية والأورام.

ياأخذون  ال��ذي��ن  بها  وي�����ض��اب  وجت��ع��ده��ا،  الب�ضرة  ت��ره��ل    

التجميل،  �ضالونات  اأو يف  ال�ضواطئ  على  ال�ضم�ضية  احلمامات 

وذلك من جراء التعر�ض لالأ�ضعة فوق البنف�ضجية.

فوق  الأ�ضعة  ب�ضبب  للبحار،  الغذائي  الإنتاج  يف  انخفا�ض    

البنف�ضجية حيث توؤثر يف عملية التمثيل ال�ضوئي ما يوؤثر بالتايل 

على احليوانات البحرية.

  التاأثري على العينني وذلك باإ�ضابة عد�ضة العني بعتمة، ويف 

حال عدم معاجلتها قد ينتج عنها العمى. كما توؤدي اإىل اإ�ضابة 

الأبقار ب�ضرطان العيون.

  تناق�ض الإنتاجية  للمحا�ضيل الزراعية الأ�ضا�ضية، حيث تقل 

عملية الرتكيب ال�ضوئي ويقل الإنتاج الورقي.

  با�ضمحالل طبقة الأوزون، ت�ضل كميات اأكرب من الأ�ضعة اإىل 

الأر�ض ما يزيد درجة حرارة الأر�ض.

  زيادة تلوث الهواء يف اأجواء املدن لأن الأ�ضعة فوق البنف�ضجية 

ت�ضاعد يف اإحداث ال�ضخبان الكيميائي.

واملواد  البال�ضتيكية  املواد  تاآكل  نتيجة    خ�ضائر مادية كبرية 

الرتكيبية.

بالكائنات  �ضتلحق  التي  الأ���ض��رار  مدى  تظهر  تقدم  مما 

الأوزون  غالف  حماية  فان  لذا  الأر�ضية،  الكرة  ومناخ  احلية 

م�ضوؤولية دولية تقع بالدرجة الأوىل على عاتق الدول ال�ضناعية، 

لأنها ت�ضاهم ب�ضنع واإطالق مادة الكلورفلوروكربون يف الهواء 

بالدرجة الأوىل.

ظاهرة االحتباس الحراري
نحو )15(  العامل  احل��رارة يف  لدرجة  العام  املتو�ضط  بقي 

درجة مئوية حتى بداية ال�ضبعينيات من القرن الع�ضرين، حيث 

ارتفع اإىل نحو )15.5( درجة مئوية يف بداية الت�ضعينيات، اأي 

اأن  ويتوقع  الزمن،  من  عقدين  غ�ضون  يف  مئوية  درجة  ن�ضف 

تزيد حرارة الكرة الأر�ضية نحو )2 – 5( درجات مئوية بحلول 

عليه  هي  ما  على  الهواء  تلوث  معدلت  بقيت  اإذا   ،2100 عام 

الآن.

املعروف اأن الأر�ض ت�ضتمد طاقتها احلرارية من ال�ضم�ض، 

اأ�ضعة  �ضكل  على  الأر���ض  اإىل  ال�ضم�ض  من  الإ�ضعاعات  فت�ضل 

ق�ضرية املوجة، يف حني ت�ضع الأر�ض الإ�ضعاعات التي امت�ضتها 

على �ضكل اأ�ضعة طويلة املوجة اإىل الف�ضاء اخلارجي، وما مينع 

عدم و�ضول الأ�ضعة املنعك�ضة كاملة اإىل الف�ضاء هو ارتفاع ن�ضبة 

وامليثان  الكربون  اأك�ضيد  ثاين  غاز  مثل  الغازات  من  امللوثات 

اجل�ضيمات  اإىل  اإ�ضافة  والكلوروفلوروكربون،  الأوزون  واأك�ضيد 

تركيز  ازداد  وكلما  اجلوي.  الغالف  املتباينة يف  واليرو�ضالت 

�ضطح  اإىل  الوا�ضل  الإ�ضعاع  ن�ضبة  فاإن  الهواء  يف  امللوثات  هذه 
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حيث ل تتاح لها الفر�ض الكافية للتاأقلم مع اخل�ضائ�ض البيئية 

اجلديدة.

المصادر:
وكيمياء  الكيميائي  التلوث   )2001( مدحت  اأحمد  اإ�ضالم،   

التلوث، دار الفكر العربي للن�ضر )الطبعة الأوىل(.

 مو�ضى، علي ح�ضن )2000( التلوث البيئي، دار الفكر املعا�ضر 

دم�ضق / �ضوريا.

البيئي، دار  الإن�ضان والبيئة والتلوث   وهبي، �ضالح )1999( 

الفكر / دم�ضق / �ضوريا.

احلراري غاز امليثان الذي ينتج من عمليات الحرتاق وحتليل 

البكترييا للعنا�ضر الع�ضوية وخا�ضة يف مواقع جتمع النفايات.

املتوقع  فمن  مرتفعة  الهواء  تلوث  معدلت  بقاء  حالة  ويف 

– 4( ْم يف  اأن ترتفع درج��ة احل��رارة يف العامل ما بني )1.5 

منت�ضف القرن احلادي والع�ضرين، ويرتتب على ذلك حدوث 

تغريات مناخية توؤدي اإىل جفاف اأقاليم وا�ضعة من العامل، يف 

حني اأقاليم اأخرى �ضتزيد فيها الأمطار والفي�ضانات و�ضتذوب 

ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي  ما  القطبني،  يف  اجلليد  من  كبرية  كميات 

من�ضوب البحار واملحيطات من املياه وهذا يهدد الكثري من املدن 

ال�ضريعة  املناخية  التغريات  ومع  بالغمر.  ال�ضاحلية  واملناطق 

يتوقع انقرا�ض اأنواع كثرية من النباتات الطبيعية واحليوانات، 
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قام�����ت وزارة البي��ئة واملياه  بتحليل م�ا يف����وق 

 ،2009 عام  من  دي�ضمرب  نهاية  حتى  عينة  ال�2714 

وبلغ عدد العمليات املخربية التي مت اإجراوؤها 420670 

ال�155  يقارب   ما  بتحليل  املخترب  ويقوم  عملية حتليل، 

ال�ضرتاتيجية  �ضمن  وذل��ك  ال��واح��دة.  العينة  يف  مبيدًا 

نظام  باإيجاد  املبيدات  الرقابة على  واإحكام  لإدارة  الوطنية 

وا�ضتخدامها،  تداولها  ومراقبة  املبيدات  لإدارة  متكامل  وطني 

وقيا�ض اأثرها املتبقي يف املواد الغذائية امل�ضتوردة واملحلية، ولتنفيذ 

البند اخلا�ض بتحليل متبقيات املبيدات يف الأغذية.

عدد العينات التي مت حتليلها خالل العام احلايل وحتى تاريخه 

يعادل اأكرث من جمموع العينات التي مت حتليلها خالل اأربع �ضنوات، 

كما اأنها تعادل 8 مرات ما مت حتليله يف عام 2008.

وبلغت ن�ضبة العينات التي حتتوي على متبقيات مبيدات اأعلى 

من احلدود الق�ضوى ح�ضب لوائح هيئة د�ضتور الأغذية %14. 

اأن  الت�ضديد على  اإج��راءات، من بينها  ال��وزارة عدة  واتخذت 

حتليل،  �ضهادة  والفواكه  اخل�ضراوات  من  اإر�ضالية  كل  ت�ضاحب 

وتتم املراقبة والتحليل والك�ضف على الإر�ضاليات الواردة باملخترب. 

كما مت منع دخول بع�ض اأنواع اخل�ضراوات لتكرار وجود متبقيات 

مع  بالتعاون  باملبيدات  امللوثة  الإر�ضاليات  واإت��الف  بها،  مبيدات 

بلديات الدولة.

احلدود  �ضمن  مبيدات  على  حتتوي  التي  العينات  ن�ضبة  اأم��ا 

10.2%-16.9% وهي   الق�ضوى امل�ضموح بها فقد تراوحت ما بني 

ن�ضب متقاربة خالل ال�5 �ضنوات ومتما�ضية مع الن�ضب العاملية.

اإدارة  مدير  جنعان  اأحمد  �ضامل  عبداهلل  املهند�ض  و�ضرح 

املختربات قائال: اإن ذلك يعد اإجنازًا مهمًا ويعك�ض اهتمام الدولة 

يف جمال الرقابة على الأغذية والبيئة، وخا�ضة ملوثات البيئة التي 

تعترب املبيدات اأحد اأهم مكوناتها التي توؤثر ب�ضكل مبا�ضر يف �ضحة 

الإن�ضان.

وتعترب اإدارة املختربات بوزارة البيئة واملياه اأول جهة معتمدة 

متبقيات  حتليل  جمال  يف  العتماد  �ضهادة  على  حت�ضل  بالدولة 

املبيدات يف اخل�ضروات والفواكه وقيا�ض جودة املبيدات امل�ضتوردة. 

والتي كانت كالتايل:

2009 2008 2007 2006 2005 ال�ضنوات      

2714 378 820 720 701 العدد الكلي للعينات املحللة

2037 294 683 532 590 العدد الكلي للعينات اخلالية

299 64 85 126 72
LRM���عينات �ضمن حدود ال

%11.4 %16.9 %10.4 %17.5 %10.2

378 20 52 62 39
LRM عينات اأعلى من

%14 %5.3 %6.3 %8.6 %5.6
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299 378

وربط خمتربات وزارة البيئة واملياه.

حتليل  جم��ال  يف  العاملة  العاملية  املعاهد  اأح��د  مع  التفاق  مت    

العلمي  التعاون  اأج��ل  من  الغذائية  امل��واد  يف  املبيدات  متبقيات 

وو�ضع  م�ضرتكة  علمية  اأبحاث  عمل  وكذلك  العملي،  والتدريب 

نظام للتوا�ضل بني الطرفني من اأجل املواكبة والطالع على اأحدث 

امل�ضتجدات يف هذا املجال.

ويف جمال الدعم التقني �ضيتم تزويد املختربات ببع�ض التقنيات 

احلديثة وخا�ضة الأجهزة ذات التقنيات العالية والتي ت�ضتخدم يف 

جمال حتليل متبقيات املبيدات.

الخطط المستقبلية في مجال 
تحليل متبقيات المبيدات 

تتمثل يف:

العمل   توزيع  على  للعمل  وذلك  ال�ضارقة  يف  اآخر  خمترب  اإن�ضاء   

املنتجات  �ضالمة  على  الرقابة  ولإحكام  الدولة،  مناطق  مبختلف 

الغذائية.

ال�400  يقارب  ما  اإىل  امل�ضتهدفة  املبيدات  رفع عدد  العمل على   

مبيد يف كل عينة.

املواد  يف  املبيدات  متبقيات  لتحليل  ج��دي��دة  طريقة  اإدخ���ال    

وقليلة  �ضريعة  طريقة  تعترب  حيث  كوي�ضر  طريقة  وهي  الغذائية، 

التكاليف و�ضهلة واأكرث اأمانًا للعاملني وللبيئة، وذلك لأنها ت�ضتعمل 

كميات قليلة من املذيبات الع�ضوية والكيميائية الأخرى.

 اإدخال نظم اإدارة معلومات املختربات لإدخال العينات ومتابعتها 

المجموع الكلي لعينات كل سنة من 2005 - 2009
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يف كل منزل ت�ضيع اآلف اجلالونات من املاء النظيف لت�ضيل اإىل 

البالوعات، وخ�ضارة املاء تنتج عن �ضوء ا�ضتعمال بع�ض امل�ضتهلكني 

الذين ل يفهمون اأن ما يحتاجون اإليه من املاء قد يكون اأقل بكثري 

مما ي�ضتخدمونه للقيام مبهام التنظيف يف املنزل. 

با�ضتهتار  امل��ائ��ي��ة  ال������رثوة  ي��ع��ام��ل  م���ن  امل�����ض��ت��ه��ل��ك��ني  وم����ن 

ومهما  مفتوحًا،  ال�ضنبور  ويرتك  املحدودة  م�ضتغاًلم�ضادرنا 

كانت الأ�ضباب فالنتيجة واحدة، كميات كبرية من املاء الثمني 

ت�ضيل من بني اأيدينا وت�ضيع �ضدى ل ندرك اأهميتها �ضوى يف اأوقات 

قد نحتاج فيها اإىل كل قطرة. ولذلك ل بد لنا من اأن ندرك �ضرورة 

تر�ضيد ا�ضتخدام املياه واحلفاظ عليها من الهدر. 

كمية المياه في العالم
جدًا  كبرية  كمية  هي  الأر�ضية  الكرة  يف  للمياه  الكلي  احلجم  اإن 

جدا)4100.000.000( كيلو مرت مكعب، اأي ت�ضكل املياه ن�ضبة تزيد 

على ثلثي امل�ضاحة الكلية ل�ضطح الكرة الأر�ضية. 

تق�ضم كمية املياه الكلية كما يلي:

97% مياه ماحلة )بحار وحميطات( 

3% مياه عذبة، موزعة كالتايل:

 22% مي��������اه ج��وفي�������ة

 77% كتل جليدية يف القطبني وعلى قمم اجلبال.

 1% فقط وهي التي ت�ضكل دورة املاء يف الطبيعة، ون�ضف هذه الكمية 

موجود على �ضكل اأنهار وبحريات وم�ضتنقعات.

دورة المياه في الطبيعة
تبداأ هذه  الأر�ض?  �ضطح  املوجودة على  باملياه  هل فكرت 

الهواء  اأن  ومبا  الأر���ض،   ت�ضخن  عندما  بالتبخر  املياه 

يرتفع لالأعلى عندما ترتفع درجة حرارته في�ضعد بخار 

الطبقات  هذه  اإن  وحيث  العليا،  اجلو  طبقات  اإىل  امل��اء 

وهنا   ... الغيوم  لي�ضكل  بالتكاثف  يبداأ  البخار  فاإن  باردة 

تبداأ قطرات املاء املوجودة يف الغيوم بالحتاد مع بع�ضها 

لت�ضكل قطرات اأكرب ... وهذه القطرات يزداد وزنها 

 ... يحملها  اأن  للغيم  ميكن  ل  بحيث  ثقيلة  وت�ضبح 

اإن هذه القطرات هي عبارة عن قطرات املطر التي 

ت�ضقط على �ضطح الأر�ض، ليذهب جزء منها اإىل املياه 

ال�ضطحية كالبحار واملحيطات والأنهار ... ويذهب اجلزء 

ترتفع درجة حرارة  ... وعندما  املياه اجلوفية  اإىل  الآخر 

الأر�ض تبداأ املياه ال�ضطحية بالتبخر مرة اأخرى، وهكذا تعاد 

العملية مرة اأخرى وهذا ما ي�ضمى »بدورة املاء يف الطبيعة« اأو 

»الدورة الهيدرولوجية«.

اإىل املياه لل�ضرب وللنظافة ال�ضحية ول�ضقي احليوانات  نحتاج 

امل�ضانع  يف  املاكينات  لتربيد  �ضروري  امل��اء  اأن  كما  والنباتات 

واملركبات وتوليد الطاقة الكهربائية.

وبيئة  طبيعية  نقل  ط��رق  ت�ضكل  والأن��ه��ار  وال��ب��ح��ار  املحيطات  اإن 

ت�ضتخدم كم�ضدر  البحرية كالأ�ضماك. كما  الكائنات  طبيعية حلياة 

لال�ضتجمام والألعاب الريا�ضية املائية وغريها.



 اإغالق احلنفية عند تنظيف الأ�ضنان اأو احلالقة. 

 اإذابة الطعام املجمد داخل الثالجة. 

 غ�ضل اخل�ضراوات يف وعاء فيه ماء اأو يف حو�ض مليء باملاء. 

 تعبئة جالية ال�ضحون متامًا قبل ت�ضغيلها. 

 غ�ضل ال�ضحون يف وعاء فيه ماء اأو يف حو�ض مليء باملاء. 

 تعبئة الغ�ضالة بالكامل قبل ت�ضغيلها.

طرق توفير الماء في الخارج:
 عدم �ضقاية احلديقة اأكرث من الالزم. 

 �ضقاية احلديقة يف ال�ضباح الباكر اأو يف وقت متاأخر من امل�ضاء. 

 تعديل ر�ضا�ض املاء بحيث ل ي�ضقي الر�ضيف اأو ال�ضارع. 

 عدم ال�ضقاية يف الأيام العا�ضفة اأو املاطرة. 

 تركيب فوهات ميكن اإغالقها على جميع خراطيم املاء. 

 ا�ضتخدام اأنظمة الري بالتنقيط. 

 زراعة نباتات واأع�ضاب تتحمل اجلفاف ول حتتاج اإىل الكثري من املاء. 

 ا�ضتعمال ال�ضجريات لتقليل احلاجة اإىل الع�ضب. 

الأع�ضاب  ومن��و  التبخر  لتقليل  النباتات  ح��ول  امل��ه��اد  زراع���ة   

ال�ضارة. 

 و�ضع �ضفرات جزازة الع�ضب على درجة واحدة اأعلى، لأن الع�ضب 

الأطول يعني تبخرًا اأقل. 

 تغطية بركة ال�ضباحة لتقليل تبّخر املاء. 

 ا�ضتخدام الّدلء بدًل من اخلرطوم لغ�ضل ال�ضيارة. 

 ا�ضتخدام مكن�ضة بدًل من اخلرطوم لتنظيف الر�ضيف واملدخل 

واأر�ضفة التحميل ومواقف ال�ضيارات.

هل تعلم:
 اأن الإن�ضان اإذا فقد اأكرث من )8%( من مياه ج�ضمه فاإنه ميوت!

:∫GDƒ°S

حلوم  على  حتتوي  �ضلة  معه  اأحدهما  ال�ضحراء،  يف  �ضخ�ضان  �ضاع 

معلبة، خبز، كيك، ... وغريها من الطعام  مبا يكفيه مدة �ضهر. اأما 

الآخر فال ميلك �ضوى ما يكفيه من املاء ملدة �ضهر.

وال�ضوؤال هنا: من منهما �ضيعي�ض اأكرث من الآخر? وملاذا? ... 

: ÜGƒ÷Gh

هو اأن الإن�ضان ي�ضتطيع اأن يبقى على قيد احلياة بدون طعام ملدة �ضهر 

كامل، ولكن ل ي�ضتطيع اأن يعي�ض بدون املاء ملدة تزيد على 3 اأيام.

المحافظة على الماء
جمعينا ي�ضتخدم املاء بطرق خمتلفة: لل�ضرب وال�ضتحمام والغت�ضال 

اأن  و�ضقاية احلديقة، لكن املاء من املوارد املحدودة. لذا، من املهم 

جند جميعًا طرقًا للمحافظة على املاء كل يوم.

اأن تكون كل قطرة من املاء مهمة،  ميكنكم لعب دور هام يف �ضمان 

اأنتم واأ�ضركم عملها لتوفري املياه. واإن وّفر كل  اأمور ميكنكم  وهناك 

واحد منا القليل، ميكننا جميعًا توفري الكثري.

طرق توفير الماء في الداخل:
 التاأكد من عدم وجود ت�ضريب يف احلنفيات واملراحي�ض. 

 تركيب د�ض يوّفر املاء ومراحي�ض ل ت�ضتهلك الكثري من املاء. 

 ال�ضتحمام فرتات اأقل. 

 عدم ا�ضتخدام املرحا�ض كمنف�ضة �ضجائر اأو �ضلة مهمالت. 
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اأ�ضفار

السدود يف اإلمارات...
استغالل أمثل للموارد املائية
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تع�تمد الزراعة يف دولة الإم��ارات اعتمادًا اأ�ضا�ضيًا على املياه 

منذ  الدولة  �ضهدته  ال��ذي  ال��زراع��ي  للتو�ض���ع  ونظرًا  اجلوف��ية، 

زيادة  �ض���هد  املي���اه اجلوف���ية  الطلب على  فاإن  ال�ضبعينيات  بداية 

واملياه  البيئة  وزارة  اهتمام��ات  اأوىل  من  كان  لذلك  مل��حوظة، 

تنم���ية م�ضادر املياه اجلوف���ية واملحاف���ظة على امل��خزون اجلويف 

وتر�ضيد ا�ضتع��مالت املياه يف الزراعة. 

لقد حظ���يت م�ضاريع بناء ال�ض���دود عند خم����ارج الأودية يف 

دول���ة الإم���ارات العربية املت����حدة موؤخ���رًا باأهم���ية كبي���رة، وذلك 

العجز  لتع���وي�ض  املي����اه اجلوف���ية  ت���غذية  الهام يف  لدورها  نظرًا 

مياه  اإن  اإذ  ال���ض���ياع،  من  الأم���طار  مياه  ي�ضي����بها وحفظ  الذي 

واملرتف���عات  اجلب��ال  ع��لى  �ضقوط���ها  عند  وال�ضي����ول  الأم��طار 

تندفع بق����وة متج���هة اإىل املن���اطق املنخف�����ضة و�ضاط���ئ البحر، 

وهي يف اندف���اع���ها هذا تدمر املزارع وجت���رف الطب���قة ال�ضطحية 

التدهور يف خ�ض���وبت��ها، وحلجز  ي�ضبب  ما  الزراعية،  الرتبة  من 

مياه ال�ض���يول واحلي���لولة دون �ضياعها هدرًا يف م��ياه البحر، فقد 

قامت احلكومة بالف���عل باإن����ضاء العديد من ال�ض���دود  اأه��مها، �ضد 

اإ�ضاف���ة  حتا،  اأطراف  يف  را�ضد  و�ض���د  العني  مدين���ة  يف  ال�ضويب 

اإىل خم�ضة �ضدود اأخرى كبرية يف وادي حام، وادي البي���ح، وادي 

اأذن، وادي جيما، وادي الغيل. كم����ا مت اختيار 25 موق���عًا من اأجل 

الق���ور،  وادي  قداعة،  وهى  عل����يها  ال�ض���دود  واإن�����ضاء  درا�ض����تها 

والفرع، وادي حفني، وادي الط��وي���ني، وادي وح��لة، وادي �ضفتي، 

وادي  احل���بو�ض،  النقب   وادي  الب�ض���ري،  وادي  الوريعة،  وادي 

ال�ضيجي، وادي زكت، وادي امل���ورد، وادي غليل��ة، وادي الف��رفار، 

وادي املعرت�ض، وادي �ضوكة، وادي ع�ضواين  كدار، وادي حذف، 

وادي �ضعم، وادي الرمث، وادي �ضفد الق����رية ، وادي �ضبي.
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»البيئة واملياه« تطبيق أفضل املمارسات 
واملعايري الدولية يف تتبع كفاءة أداء 

السدود وسالمتها

كمية  اأن  الطبيعة  على  واملحافظة  املائية  املوارد  لقطاع  التنفيذي 

الأمطار التي هطلت على الدولة لها الأثر اليجابي الكبري يف زيادة 

خمزون املياه اجلوفية وحت�ضني نوعيتها والتاأثري اليجابي يف غ�ضل 

العوالق  من  والأ�ضجار  والنباتات  واملزروعات  الأمالح  من  الرتبة 

وامللوثات وحت�ضني الأنظمة اليكولوجية البيئية.

واأو�ضح ال�ضرع اأن الوزارة تتبع اأف�ضل املمار�ضات وفقا للمعايري 

خرباء  ولديها  و�ضالمتها  ال�ضدود  اأداء  كفاءة  تتبع  يف  الدولية 

من  حديثة  ر�ضد  و�ضبكة  ذل��ك  على  قائمون  اأك��ف��اء  ومهند�ضون 

وتتعاون مع خربات  ال�ضاعة  تعمل على مدار  اللكرتونية  الأجهزة 

حملية ودولية كبرية ومتخ�ض�ضة يف الدرا�ضات والتقييم والت�ضميم 

ومراجعة الأداء وال�ضالمة وحتديد املتطلبات لأعمال املعاجلة لرفع 

الكفاءة وال�ضيانة ل�ضمان ال�ضتدامة. 

وي�ضري التقرير باأن حجز ال�ضدود لكميات كبريه من مياه ال�ضيول 

واملناطق  بال�ضكان  الآهلة  املناطق  عن  الفي�ضان  خماطر  درء  قد 

تواىل هطول اأمطار اخلري و�ضقيا الرحمة على مناطق الدولة 

يومي الأحد والثنني املوافق 1 و2مار�ض 2010م  مبعدلت غزيرة 

نتج عنها انحدار و جريان ال�ضعاب والوديان يف املناطق اجلبلية بدءا 

من منطقة �ضعم �ضمال يف اأق�ضى اإمارة راأ�ض اخليمة وامتدادا اإىل 

مناطق م�ضايف وال�ضاحل ال�ضرقي من منطقة الب�ضرية ايل منطقة 

وادي مي وحتى منطقة مزيرع والعني جنوبا واأفاد التقرير ال�ضادر 

البيئة  ب��وزارة  الطبيعة  على  واملحافظة  املائية  امل��وارد  قطاع  عن 

بلغ  وحاجزا  �ضدا   64 بحريات  املياه جتمعت يف  كميات  اأن  واملياه 

حجمها كميات قيا�ضية تقدر بثالث ع�ضر مليون ومائتان وع�ضرون 

ثالث  يعادل  ما  اأي  مرتمكعب(   13،220،000  ( مكعب  مرت  األف 

من  املياه  فا�ضت  وقد   ) جالون   3،000،000،00( جالون  مليار 

بحريات بع�ض من تلك ال�ضدود واحلواجز ك�ضدود �ضوكة وممدوح 

و مزيرع و اأذن  وحواجز اال�ضدر وااخلليبان واال�ضيجي وحام لعدت 

�ضاعات ، حيث اأو�ضح �ضعادة املهند�ض / �ضيف حممد ال�ضرع املدير 
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m الثالثة وثالثون �ضدا وحاجزا يف املنطقة ب 3،341،000 مرت مكعب 

يف �ضدود �ضوكة ،براق ،القور، طوى وحواجز مناطق املنيعي وم�ضفوت 

ومزيرع، بحريات فيلي البالغ عدها خم�ضة بحريات  بعيا و�ضف�ضف، 

�ضد ال�ضيجي الرئي�ضي، حواجز ال�ضيجي ، ، ع�ضواين ، ممدوح ،�ضفني، 

القور  وكانت اأكرب كمية احتجزت يف بحرية �ضد وادي حذف و تقدرب 

500،00 مرت مكعب وقد امتالأت وفا�ضت بع�ض من م�ضارف املياه يف 

تلك ال�ضدود بكميات كبريه من املياه ك�ضد �ضوكة.

الإجمالية  املياه  كميات  اأن  فريد  �ضامل  املهند�ض  ذكر  كذلك 

والتي جتمعت يف بحريات واحد وع�ضرون �ضدا وحاجزا يف املنطقة 

الوريعة،  ���ض��دود  يف  مكعب  م��رت   5،391،000 ب  تقدر  ال�ضرقية 

الب�ضرية ، حام الرئي�ضي ، البثتنة، حام ج ، حام د ، احليل ، مي ، 

رمث ، �ضفد الرئي�ضي ،�ضفد ب ، �ضفد ج ،ثيب ، الوريعة ، العوي�ض 

، احلاجز خلف �ضد العوي�ض والراكبي وحواجز وادي الوريعه و�ضفد 

وكانت اأكرب كمية احتجزت يف بحرية �ضد الوريعة الرئي�ضي و تقدر 

ب 2،000،000 مرت مكعب.

الزراعية التي توجد فيها تلك ال�ضدود واحلواجز وعمل على تقليل 

اأن  اإىل  اأ�ضار  و  العامة واخلا�ضة  واملن�ضئات  املرافق  الأ�ضرار على 

اأمطار اخلري قد بينت اأهمية اإن�ضاء املزيد من ال�ضدود واحلواجز 

يف  للم�ضاهمة  القائمة  واحلواجز  ال�ضدود  �ضيانة  وايل  اجلديدة 

توفري املياه لالأغرا�ض املختلفة وحماية ال�ضكان واملرافق  وامل�ضاريع 

الإ�ضرتاتيجية التي تنفذ يف تلك املناطق النائية مبكرمة من �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد رئي�ض الدولة حفظه اهلل.

كما اأ�ضار املهند�ض �ضامل فريد – مدير اإدارة ال�ضدود بالوزارة 

اأن اإجمايل كميات املياه التي جتمعت يف بحريات اإحدى ع�ضر �ضدا 

مرت  ب4،484،000  تقدر  ال�ضمالية  املنطقة  وحواجز  �ضدود  من 

ال�ضدر  �ضعم،   ، غليلة  الطويني،   ، قداعة  البيح،  �ضدود  يف  مكعب 

والغيل وكانت اأكرب كمية احتجزت يف بحرية �ضد البيح و تقدر ب 

2،000،000 مرت مكعب ، وعمت اأمطار اخلري وجريان الودية 33 

�ضدا من  �ضدود املنطقة الو�ضطى البالغ عددها 36 �ضدا 

التي جتمعت يف بحريات  الإجمالية  املياه  وتقدر كميات  وحاجز 

وزارة البيئة والمياه - سدود المنطقة الوسطى.
Ministry of Environment & Water –Central Region Dams.

م

.No.S

ا�ضم ال�ضد

Dam

املوقع يف

اإمارة

 in Location
Emirate

البيانات الت�ضميمية

Data Design

بيانات املياه  يف  البحرية

 the in Water
reservoir

املنطقة املت�ضتفيدة

Area Benefited ارتفاع ال�ضد 

)مرت(    

 Height
)M(

طول ال�ضد 

)مرت(

 Length
)M(

�ضعة البحرية    

)مرت مكعب(

 Capacity
)M3

(

الرتفاع 

)مرت(

 height 

)M(

 الكمية

)مرت مكعب(

 Volume
 )M3

(

1Baya بعياAjman 235،0001.225،000 6.5420عجمانManama  املنامة

�ضف�ضف- حفرة تغذية2

Reservoir-Safsaf
عجمان

Ajman4.568575،000125،000املنامة

Manama

ال�ضيجي ال�ضد الرئي�ضي3

Dam Main     Alseeji
الفجرية

Fujairah 

ال�ضيجي-�ضهل الذيد115391،000،0001.5100،000

Plain Dhaid-Alseeji

ال�ضيجي حاجز 41

1.No Breaker Alseeji
الفجرية

Fujairah 

5110100،0005 100،000
فائ�ض

ال�ضيجي

Alseeji

5   mew(Ashwan ع�ضواين ) الكهرباء

الفجرية

Fujairah 

ال�ضيجي- ع�ضواين10.0120457،0002.565،000

Ashwani - Alseeji

6Mamdoh    ممدوح

راأ�ض اخليمة

Alkhaimah Ras11.5171210،0008 210،000
فائ�ض

Sufini    ضفني�

�ضفني7

Sufini 

راأ�ض اخليمة

Alkhaimah Ras8200600،0001.5100،000
�ضفني-كدرا-�ضهل الذيد

 Dhaid-Kadra-Sufini
Plain

حاجز ال�ضبط8

Breaker Alsabt
راأ�ض اخليمة

Alkhaimah Ras732050،000220،000ال�ضبط –كدرا

Kadra-Alsabt

9Alqasah     الق�ضعة

راأ�ض اخليمة

Alkhaimah Ras10.5490720،0002.5200،000الق�ضعة –كدرا

Kadra-Alkasa
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وزارة البيئة والمياه - سدود المنطقة الوسطى.    
Ministry of Environment & Water –Central Region Dams.

 

م

S.No.

ا�ضم ال�ضد

Dam

املوقع يف

اإمارة

 Location
in Emirate

البيانات الت�ضميمية

Data Design
بيانات املياه  يف  البحرية

reservoir the in Water
املنطقة املت�ضتفيدة

Benefited Area ارتفاع ال�ضد

)مرت(

 Height
)M(

طول ال�ضد

)مرت(

 Length
)M(

�ضعة البحرية

)مرت مكعب(

 Capacity
)M3

(

الرتفاع )مرت(

 height 

)M(

الكمية

)مرت مكعب(

 Volume
 )M3

(

الق�ضي�ض10

Alqasheesh
راأ�ض اخليمة

RAK12200400،8004.650،000الق�ضي�ض-كدرا

Kadra-Alqasheesh

�ضوكة11

Showkah
راأ�ض اخليمة

RAK
�ضوكة-و�ضاح275،000 فائ�ض13107275،0009.5

Wesha-Showkah

12 -Showkah 1 ضوكة- حاجز رقم�

1.No Breaker

راأ�ض اخليمة

 Ras
Alkhaimah

�ضوكة-و�ضاح10،000  فائ�ض311210،0002

Weshah-Showkah

13  Alyatراأ�ض اخليمةالليات

RAK5.050.058،0005الليات-و�ضاح60،000  فائ�ض

Weshah- Alyat

املدينة14

Almudainah
راأ�ض اخليمة

RAK9.6300438،000250،000
املدينة –امل�ضيلي

-Almudainah
Almuseli

15Almansab  املن�ضب

راأ�ض اخليمة   

RAK11327465،0003.5150،000املن�ضب-�ضيح فيلي

Fili Saeh-Almansab

16Alnassas الن�ضا�ض

ال�ضارقة  

Sharjah10284430،0001.5250،0000الن�ضا�ض-�ضيح فلي

Fili Saeh-Alnassas

17Buraq   براق

راأ�ض اخليمة 

RAK9326500،0003.370،000براق-�ضيح فلي

Fili Saeh-Buraq

بحرية -  فيلي) 1(18

1-Reservoir Fili
ال�ضارقة 

 Sharjah2.51536250،0000.550،000ضيح فيلي�

Fili Saeh 

بحرية-  فيلي)2(19

 )2 (Fili Reservoir

ال�ضارقة  

Sharjah
 

2.51261125،0006.775،000    Saeh Fili ضيح فيلي�     

بحرية -  فيلي)3(20

3-Reservoir Fili 

ال�ضارقة  

 Sharjah335640،0001.420،000Fili Saeh ضيح فيلي�

بحرية - فيلي)4(21

4-Reservoir Fili 

ال�ضارقة   

Sharjah3960128،0000.530،000Fili Saeh  ضيح فيلي�

بحرية - فيلي)5(22

5-Reservoir Fili 

ال�ضارقة  

Sharjah2.563045،0002.1540،000Fili Saeh  ضيح فيلي�
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وزارة البيئة والمياه - سدود المنطقة الوسطى.    
Ministry of Environment & Water –Central Region Dams.

م

S.No.

  

ا�ضم ال�ضد

 Dam 

املوقع يف اإمارة

 Location in
Emirate

Data Design  البيانات الت�ضميمية

بيانات املياه  يف  البحرية

reservoir the in Water

املنطقة امل�ضتفيدة

Benefited Area
ارتفاع ال�ضد 

)مرت(

 Height
)M(

طول ال�ضد 

)مرت(

 Length
               )M(

�ضعة البحرية

)مرت مكعب(

 Capacity
)M3

(

الرتفاع 

)مرت( 

 height
             )M(

 الكمية

)مرت مكعب(

 Volume
                        )M3

(

23Tawa طوى

راأ�ض اخليمة

Ras Alkhaimah8.4352490،0004100،000طوى –املنيعي

Tawa-Almunaye

24Breaker Allos حاجز الل�ض

راأ�ض اخليمة

Ras Alkhaimah8.712050،0000.85،000املنيعي

Almunaye

حاجز املنيعي25

Almunaye Breaker
راأ�ض اخليمة

Ras Alkhaimah8.517050،0002.7520،000املنيعي

Almunaye

26Alqor القور

راأ�ض اخليمة

Ras Alkhaimah5.7238584،0004.75425،000
املنيعي-احلويالت

Almunaye-

Alhawelat

27Aljezeer  اجلزير

عجمان

Ajman10.589.6120،800320،000ضبيغة –مزيرع�

Sabegha-Muzera

28Alkhrus اخلرو�ض  Ajman 8عجمان
                

7323،30036،000Muzera مزيرع

29Muzera  مزيرع 

عجمان

 Ajman1110348،5008مزيرع- م�ضفوت50،000  فائ�ض

Muzera-Masfut

30    Gulfaغلفا

عجمان

Ajman8235260،0002115،000مزيرع-م�ضفوت

Muzera-Masfut

31Almestab  امل�ضتب

عجمان

Ajman7.78102.517،50035،000م�ضفوت

Masfut

32Alkhaliban   اخلليبان

عجمان

Ajman7.781.518،4005  20،0000
فائ�ض

م�ضفوت

Masfut

33Hadhaf  حذف

عجمان

Ajman118753،000،0002500،000مزيرع- م�ضفوت

Muzera-Masfut

3،341،000الإجمايل ثالثة مليون ووثالثمائة وواحد واأربعون الف مرت مكعب اأي ما يعادل �ضبعمائة واربعون مليون جالون
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وزارة البيئة والمياه - سدود المنطقة الشمالية. 
Ministry of Environment & Water –Northern Region Dams.

 

م

S.No.

ا�ضم ال�ضد

Dam

املوقع يف اإمارة

 Location in
Emirate

Data Design البيانات الت�ضميمية

بيانات املياه  يف  البحرية

reservoir the in Water

املنطقة امل�ضتفيدة

Benefited Area
ارتفاع ال�ضد 

)مرت(    

 Height
)M(

طول ال�ضد 

)مرت(

 Length
)M(

�ضعة البحرية    )مرت 

مكعب(

 Capacity
)M3

(

الرتفاع )مرت(

 height 

)M(

 الكمية

)مرت مكعب(

 Volume
 )M3

(

�ضعم1

Shaam)KAR( اجلري-�ضعم8145250،0000.810،000راأ�ض اخليمة

Aljeer-Shaam

غليلة2

Ghalilah)KAR( غليلة288،000 8435300،0007.5راأ�ض اخليمة

Ghalilah

البيح3

Albeeh)KAR( جتمعات  املياه 182209،742،074راأ�ض اخليمة

يف احلفر

الربيرات- النخيل2،000،000

Berairat-Nakheel

قداعة4

Qedaah)KAR( 7.20370250،0002.256،000راأ�ض اخليمة
�ضيح الربيرات-النخيل

Saeh Alberairat -
Alnakheel

5 Nehala  نحيله)KAR( 5.025.020،0005.7520،000راأ�ض اخليمة -   Nehal  نحيله

الطويني6

Tawiyeen)KAR( 23.534218،500،0006.11،500،000راأ�ض اخليمة
الطويني- احلمرانية –خت

Tawiyeen-Hamraneyah-

Khat

اذن7

Adhen)KAR( اذن – احلمرانية10110422،4195.8500،000راأ�ض اخليمة

Adhen-Hamraneyah

ال�ضدراأ8

  Seder-A)KAR( وادي ال�ضدر-الفرع690.442.000345،000راأ�ض اخليمة

Wadi Alseder-Alfar

ال�ضدر ب9

Seder-B)KAR( وادي ال�ضدر-الفرع6.109480،0002.7580،000راأ�ض اخليمة

Wadi Alseder-Alfar

الغيل10

Alghail)KAR( الغيل32615،0003.015،000راأ�ض اخليمة

Ghail

الغيل3.515018،0003.520،000راأ�ض اخليمة )KAR(الداوؤدي11

Ghail

4،484،000الإجمايل اأربعه مليون واأربعمائة األف مرت مكعب اأي  ما يقدر ب مليار جالون

وزارة البيئة والمياه - سدود المنطقة الشرقية.
Ministry of Environment & Water –Eastern Region Dams.

 

م

S.No.

ا�ضم ال�ضد

Dam

املوقع يف

 اإمارة

 Location in
Emirate

البيانات الت�ضميمية

Design Data
بيانات املياه  يف  البحرية

reservoir the in Water
املنطقة املت�ضتفيدة

Area Benefited
ارتفاع ال�ضد 

)مرت(    

 Height
)M(

طول ال�ضد 

)مرت(

 Length
)M(

�ضعة البحرية    

)مرت مكعب(

 Capacity
)M3

(

الرتفاع )مرت(

 height 

)M(

 الكمية

)مرت مكعب(

 )M3
( Volume

1
الب�ضرية

Baseerahالفجرية

Fujairah88851،600،0003.8700،000الب�ضرية-دبا

Baseerah-Diba

2Fay  الفاي

الفجرية

Fujairah5.0102500،000الب�ضرية-دبا300،000امتالءت احلفر

Baseerah-Diba

احلاجز  �ضد وادي الفاى3

الفجرية

Fujairah2.08013،0001.510،000الب�ضرية-دبا

Baseerah-Diba
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4Dalam  دمل

الفجرية

 Fujairah9420450،0001.0300،000دمل-دبا

Dalam-Diba

الراكبي5

Alrakbi
الفجرية

 Fujairah726565،0002.715،000Alrakbi-Diba الراكبي-دبا

العوي�ض6

Alowais
الفجرية

Fujairah182303،500،0004.5500،000Dhadnah ضدنا� 

احلاجز الول خلف �ضد العوي�ض7

Alowais breaker 1
الفجرية

Fujairah5.3330350،0001.5100،000Dhadnah ضدنا�

�ضد الع�ضفة �ضدنا8

dam Asfa Dhadnah
الفجرية

Fujairah810252،0001.010،000ضدنا�

Dhadnah

الوريعة9

Wuraya
الفجرية

Fujairah333675،200،00016.52،000،000البدية – خورفكان

Bedyah-Khorfakkan

احلاجز خلف �ضد الوريعة10

Wuraya Breaker
الفجرية

Fujairah4.0140100،0000،54،000البدية – خورفكان

Bedyah-Khorfakkan

غليلة اخلن11

Alkhun Ghalilah
الفجرية

Fujairah49545،000450،000
البدية

Bedyah

 
وزارة البيئة والمياه - سدود المنطقة الشرقية.

Ministry of Environment & Water –Eastern Region Dams.

 

م

S.No.

Dam  ا�ضم ال�ضد

املوقع يف

 اإمارة

 Location
in Emirate

البيانات الت�ضميمية

Design Data
بيانات املياه  يف  البحرية

reservoir the in Water
املنطقة املت�ضتفيدة

Area Benefited
ارتفاع ال�ضد 

)مرت(    

 Height
)M(

طول ال�ضد 

)مرت(

 Length
)M(

�ضعة البحرية    

)مرت مكعب(

 Capacity
)M3

(

الرتفاع 

)مرت(

 height 

)M(

  الكمية

)مرت مكعب(

 Volume
 )M3

(

12
احلاجز اخلر�ضاين خلف غليلة اخلن

Ghalilah  Alkhun  
Concrete Breaker  

الفجرية

 Fujairah6.02015،000210،000Bedyah  البدية

�ضفد اأ13

A-Safad
الفجرية

 Fujairah17120260،0006100،000ضفد-القرية�

Alqarrya-Safad

14B-Safad   ضفد ب�

الفجرية

 Fujairah3775،00035،000ضفد-القرية�

Alqarrya-Safad

15Thaeb  ثيب

الفجرية

 Fujairah4.240035،0000.65،000ثيب-القرية

Alqarrya-Thaeb 

16Ham   حام

الفجرية

Fujairah1628007،800،0000.51،000،000الفجرية-كلباء

Kalba-Fujairah

17   Ham 16 D  ضد حام16 د�

الفجرية

Fujairah6.52351،500،0001.0100،000الفجرية

Fujairah

18 Ham-B      حام ب

الفجرية

Fujairah4.1513042،0004.1545،000البثنة

Albethnah

19 Ham-C    حام ج

الفجرية

Fujairah4.1012696،0004.1096،000البثنة

Albethnah

20   Alhailاحليل

الفجرية

Fujairah5.810875،0004.240،000احليل

Alhail

21 Laban   Íضد ل�

الفجرية

Fujairah930065،0000.65،000كلباء-الفجرية-Íل

Fujairah-Kalba-Laban

5،395،000الإجمايل خم�ض مليون وثالثمائة وخم�ض وت�ضعون األف مرت مكعب اأي  ما يقدر ب مليار جالون ومائة و�ضت وثمانون مليون جالون
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الصفات الخارجية
تكون النمور العربية باهتة اللون ب�ضكل كبري حيث اإن اللون الذهبي 

اأنحاء ج�ضم  امل�ضفّر و الذي يوجد يف العادة بني البقع يف معظم 

باقي ال�ضاللت ول يوجد عند هذه ال�ضاللة اإل على طول ظهورها، 

ومن ثم يبهت اإىل الأ�ضفر ال�ضاحب اأو الأبي�ض على باقي اجل�ضد. 

الذكر  يزن  بينما  رطاًل(،  كيلوغرامًا )45   20 البالغة  الأنثى  تزن 

فاإن  وباملُقارنة  رط��ال(.   65( كيلوغرامًا  ال�30  يقارب  ما  البالغ 

النمور الإفريقية اجلنوبية ميكن اأن يرتاوح وزنها ما بني 50 اإىل 70 

كيلوغرامًا، وبالتايل ميكن اعتبار النمور العربية اأ�ضغر من باقي 

الأنثى،  مع  الذكر  يت�ضابه  والآ�ضيوية.  الإفريقية  النمور  �ضاللت 

ولكن الذكور تكون اأكرب من الإناث، كما يتم التمييز بينهما بوجود 

كي�ض ال�ضفن الوا�ضح لدى الذكور، ومتتاز النمور العربية بذيولها 

الطويلة، حيث ت�ضتعمله يف التوازن اأثناء الت�ضلق.

الغذاء
تقتات النمور العربية على املا�ضية امل�ضتاأن�ضة  )املاعز عادة(  ب�ضكل 

العربي  الطهر  اأي  الطبيعية  طريدتها  اأن  اإىل  عائد  وذلك  كبري، 

وغزال اجلبل قد اأ�ضبحت نادرة لدرجة كبرية، اأو حتى اختفت يف 

بع�ض الدول التي تقطنها، وهذا الت�ضرف بدوره ي�ضعها يف مواجهة 

مبا�ضرة مع الإن�ضان. وتفرت�ض النمور العربية الثعالب و اأي نوع اآخر 

من الثدييات ال�ضغرية، اإ�ضافة اإىل الطيور واجليفة، وهي ت�ضطاد 

اأثناء فرتة الغ�ضق والفجر اإجماًل و تن�ضط اأثناء الليل ب�ضكل اأكرب 

من النهار الذي مت�ضيه يف اأماكن ظليلة خمفّية عن العيون، هربًا 

من احلرارة املرتفعة.

الوضع الحالي والتعداد
اأدى ال�ضيد املكّثف يف اأوائل الت�ضعينيات من القرن الع�ضرين اإىل 

اإطالق عّدة برامج للحفاظ على هذه النمور وعلى م�ضكنها اجلبلي، 

وجميع اأ�ضناف احلياة الربية التي تقطنه. يبلغ عدد النمور العربية 

حوايل 15 اأو 18 منرًا يف �ضحراء النقب ووادي عربة يف فل�ضطني، 

وقرابة 100 منر يف �ضبه اجلزيرة العربية باأكملها ، وهذا احليوان 

النادر جدًا يتمتع الآن بحماية دول كثرية يف املنطقة، على راأ�ضها 

ال�ضعودية،  العربية  واململكة  والإم���ارات  عمان،  �ضلطنة  حكومة 

اإمارة  يف  الأ�ضر  يف  لرتبيته  ج��دًا  متخ�ض�ض  مركز  وله  واليمن. 

ال�ضارقة بدولة الإمارات العربية املتحدة.

المعيشة والحياة االجتماعية
العالية على عك�ض ما يظنه  العربية حيوانات تقطن اجلبال  النمور 

العاّمة من اأنها حيوانات قاطنة لل�ضحراء و مناطق الآجام الغالبة على 

الدول التي ت�ضتوطنها، فهي توجد ب�ضورة رئي�ضّية يف جبل �ضمحان يف 

حُمافظة ظفار الُعمانية، ومنطقة ع�ضري اجلبلية يف ال�ضعودية، ويف 

حممية عني جدي بالقرب من البحر امليت بفل�ضطني. 

الطهر  الربي،  املاعز  النوبية،  الوعول  على  العربية  النمور  تقتات 

كل  وميتلك  اجلبلية،  احليوانات  من  وغريها  الثعالب،  العربي، 

الأخرى  النمور  �ضد  عنها  بالدفاع  ويقوم  به  خا�ضة  منطقة  منر 

منطقة  من  حجمًا  اأكرب  الذكر  منطقة  وتكون  نف�ضه.  اجلن�ض  من 

الأنثى وتتقاطع دائمًا مع مناطق اإناث متعددة، وتقوم النمور داخل 

هذه املناطق بال�ضيد والتزاوج وتربية جرائها، ويف املناطق اجلافة 

والقاحلة تكون م�ضاحة حوز النمور اأكرب من تلك يف املناطق الأقل 

جفافا، وذلك عائد اإىل ندرة الطرائد يف املناطق اجلافة، ما يرغم 

النمور على اأن تو�ّضع من نطاق بحثها عن الغذاء، و هذا يدل اأي�ضًا 

على اأن النمور العربية مل تكن يومًا وافرة العدد يف هذه املناطق.

من  ح��ذرًا  يبقى  ولكنه  ولياًل،  نهارًا  بن�ضاطِه  يتميز  العربي  الِنمر 

من  غريها  تلتقي  ل  انعزالية  احليوانات  وه��ذه  الب�ضري،  التجمع 

النمور اإل يف فرتة التزاوج والتي تدوم تقريبًا 5 اأيام، يتم خاللها 

 ،
ِ
يوم  100 اإىل   98 بني  ما  ف��رتة حمل  وبعد  م��رات.  ع��دة  ال��ت��زاوج 

ال�ضقوق  اأو  الكهوف  اأحد  يف  جراء  اأربعة  اإىل  جرو  من  الأنثى  تلد 

بعد  اأعينها  وتفتح  الولدة،  الأ�ضبال عمياء عند  وتكون  ال�ضخرية. 

املحيطة.  بيئتها  با�ضتك�ضاف  تبداأ  وعندها   ،
ِ
اأيام ع�ضرة  اإىل  ت�ضعة 

وهي عادة ل تغادر العريِن وحدها حتى ت�ضل اإىل عمر اأربعة اأ�ضابيع 

على الأقل. اأثناء هذه الأ�ضابيع الأوىل تقوم الأم بنقل الأ�ضبال من 

عرين اإىل اآخر عّدة مرات للتقليل من فر�ض عثور ال�ضواري الأخرى 

عليها. وت�ضل اأعمار النمور يف الربية ما بني 10 اإىل 15 �ضنة، بينما 

ت�ضل اأعمارها يف حدائق احليوان حتى 21 �ضنة.

الثديية الالحمة  النمر العربي من الحيوانات 
)آكالت اللحوم(،  والتي تتبع عائلة السنوريات، 
الِنمر  يُعتبر  النمور.  ُسللالالت  إحللدى  وهي 
العربية،  الِقطط  أنواع  وأقوى  أكبر  العربي 
ُسالالت  بين  حجمًا  األصغر  يبقى  ولكنه 
النمور جميعها، والتي تنتشر في قارتي آسيا 
وإفريقيا، وتعتبر هذه الساللة مهددة بصورة 
حرجة عبر موطنها بأكمله الذي يشمل اليوم 
سوريا،  جنوب  والسعودية،  واإلمارات  ُعمان 
أعدادها  زالت  ما  حيث  اليمن،  فلسطين،  

تتناقص شيئًا فشيئًا.
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احل������رك������ة 

ال���ع���م���ودي���ة. 

البحر  قناديل  لأن 

اجتاه  ح�ضا�ضة  حيوانات 

ال�ضوء فهذه احلركة العمودية هامة 

لها.

 جهاز السم:
 )cnidoblast( متخ�ض�ض  �ضم  بجهاز  م��زود  البحر  قنديل 

ال�ضم  جهاز  داخل  كب�ضولة  توجد  حيث  والتغذية  الدفاع  اجل  من 

حتتوي على مقداح وبناء تركيبي ل�ضع وهذا البناء يختلف ح�ضب 

وخيوط  ملتف  جتويف  من  يتكون  عمومًا  ولكن  البحر  قنديل  نوع 

الال�ضعة  اخلاليا  على  ال�ضلكية   الأكيا�ض  وترتكز  ال�ضطح  تبطن 

اأو الأذرع الفموية، واخللية الال�ضعة الواحدة لديها مئات اأو اآلف 

ولذا  باأحكام  الب�ضرة  تطويق  باإمكانها  التي  ال�ضلكية  الأكيا�ض  من 

وين�ضط  بوظيفته  يقوم  املقداح  فاإن  غريب  بج�ضم  الت�ضال  عند 

تعمل  جم�ضات  عن  عبارة  الال�ضعة  واخلاليا  الال�ضعة.  اخلاليا 

التي عادة ما  �ضمومها  تقوم بحقن  للفري�ضة حيث  كرماح موجهة 

ت�ضبب ال�ضلل اأو املوت للكائنات ال�ضغرية فقط. والقناديل ل تهاجم 

الب�ضر يف العادة ولكن  اللدغات حتدث عندما يتعر�ض ال�ضباحون 

ومرتادو ال�ضواطئ للخاليا الال�ضعة بامل�ضادفة.

البحر  قنديل  األفي �ضنف من  وجود حوايل  الرغم من  وعلى 

على م�ضتوى العامل اإل اأن اقل من مئة �ضنف هو الذي يعترب خطريًا 

بالن�ضبة لالإن�ضان.

 

قنديل البحر في علم األحياء :
الأ�ضرة  واأع�ضاء هذه  اللوا�ضع،  اأ�ضرة  البحر من  يعترب قنديل 

من  واح��د  �ضكل  لها  بحرية  جمموعات  فهي  الرتكيب  يف  ب�ضيطة 

�ضكلني اأ�ضا�ضيني. 

امل�ضعة  ج�ضمه  باأجزاء  اإ�ضعاعيا  تنا�ضقا  البحر  قنديل  يعر�ض 

من القطب املركزي وهذا التنا�ضق ي�ضمح له باأن ي�ضتجيب للغذاء اأو 

اخلطر من اأي اجتاه وبدًل من املخ فاإن قنديل البحر ميتلك جهازًا 

ع�ضبيًا اأ�ضا�ضيًا اأو �ضبكة اأع�ضاب تتكون من اأجهزة ا�ضتقبال قادرة 

املن�ضقة  املالئمة  وال�ضتجابات  والرائحة  ال�ضوء  ا�ضتك�ضاف  على 

واملثرية الأخرى.

�ضواء من حيث احلجم  البحر  اأنواع عديدة من قنديل  يوجد 

اأو ال�ضكل واللون واغلب قناديل البحر �ضبه �ضفافة اأو بلورية تاأخذ 

�ضكل اجلر�ض. وترتاوح اأحجام هذا الكائن من اقل من بو�ضة حتى 

ت�ضل اإىل اأكرث من قدم عند جر�ض احليوان، على الرغم من اأن 

بع�ضها قد ي�ضل اإىل �ضبع اأقدام. واملج�ضات احل�ضية لبع�ض قناديل 

البحر ميكن اأن ت�ضل اإىل اأكرث من مئة قدم يف الطول. 

يعي�ض قنديل البحر يف كل امل�ضطحات املائية ال�ضا�ضعة يف العامل 

وقادر على مقاومة درجات احلرارة الكبرية وامللوحة ولكن معظم 

الأنواع تعي�ض يف املياه ال�ضاحلية ال�ضحلة، والقليل منها يقطن على 

عمق 12 األف قدم.

تت�ضمن دورة حياة قنديل البحر تعدياًل يف الأجيال ) الأطوار( 

وقنديل  اجل�ضم.  يف  خمتلفني  ب�ضكلني  احليوان  مير  ال��دورة  ففي 

البحر اإما ذكر و اإما اأنثي ويتكاثر جن�ضيًا.

وقناديل البحر البالغة تتحرك يف املياه بتحكم حمدد و�ضيطرة 

على حركاتها ومع ذلك فاإنها متتلك ع�ضالت ت�ضمح لها بالنكما�ض 

حتى اجلر�ض لتقلي�ض الفراغ من حتتها دافعة املياه اإىل اخلارج من 

نوع من تنظيم  ي�ضمح بخلق  الناب�ض  الإيقاع  الفتحة. وهذا  خالل 

المخلوقات  من  البحر  قنديل  يعتبر        
البحرية الغامضة والمخيفة، والذي يمكن 
َدّ   ر يكون  ما  وغالبًا  بسهولة،  إليه  التعرف 
هو  الشواطئ  ومرتادي  السباحين  فعل 
الخوف عند مواجهة هذا الحيوان الالفقاري 
الضعيف ولكن في الحقيقة إن معظم 

قناديل البحر غير ضارة.
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الطول. وبع�ض الأنواع )قناديل البحر الربتغالية وقناديل املحيط 

لالنكما�ض  القابلة  احل�ضية  املج�ضات  من  كثري  لديها  ال��ه��ادي( 

املكان  تغ�ضل  اأن  عليك  وملعاجلتها  للغاية  �ضديدة  ل�ضعات  وت�ضبب 

امل�ضاب مباء البحر.

– كاتو�ضتيل�ض )Catostylus( ويوجد هذا النوع يف جميع   4

ويعرف  املنتفخ«  الغراب  »ع�ض  له  ال�ضائع  وال�ضم  العامل  اأنحاء 

 30 5 اإىل  بقنديل البحر ذي ال�ضكل اجلر�ضي وحجمه يرتاوح من 

ثمانية  لديه  ولكن  ح�ضية  جم�ضات  لديه  ولي�ض  القطر  عند  �ضم 

اأهداب مثل �ضعف النخيل معلقة من الأ�ضفل ول�ضعته ت�ضبب هياج 

اجللد ولكنها غري خطرية.

اأنحاء  جميع  يف  النوع  ه��ذا  يوجد   )Cyanea( �ضيانيا   –  5

العامل وال�ضم ال�ضائع له قنديل البحر كثيف ال�ضعر »Snottie« مثل 

�ضعر الرقبة عند الأ�ضود وذو جر�ض م�ضطح وكبري ي�ضل حجمه من 

4 اإىل 30 �ضم عند القطر. واملج�ضات احل�ضية يرتاوح طولها من 5 

اإىل 50 �ضم واجلر�ض من الأعلى. وعادة ما يكون لونه اأبي�ض ولكن 

يغلب عليه اللون الأ�ضفر اأو البني من الأ�ضفل.

– بيليجيا )pelegia( هذا النوع �ضائع النت�ضار يف البحر   6

بنف�ضجي  لونه  الال�ضعة  القناديل  من  نوع  وهو  املتو�ضط  الأبي�ض 

زاٍه وج�ضمه ياأخذ �ضكل ع�ض الغراب ال�ضغري، حجمه عند القطر 

قناديل  النوع خمتلف عن معظم  �ضم وهذا   12 اإىل   4 يرتاوح من 

البحر الأخرى حيث اإن اجلر�ض مغطى بكتل عديدة بارزة حتتوي 

زاٍه  بنف�ضجي  اأو  ارج��واين  لونه  عادة  واجلر�ض  ل�ضعة  خاليا  على 

ومزود مبج�ضات ح�ضية لونها بني �ضاحب ي�ضل طولها من 10 اإىل 

30 �ضم.

بعض المفاهيم والحقائق
 حول الوقاية من قنديل البحر: 

اأي  ولكن  الكاملة  احلماية  توفر  الل�ضعات  من  الوقاية  ب��دل 

منطقة معر�ضة تظل يف خطر. 

هم  للغو�ض  خا�ضة  باأنابيب  والغطا�ضون  الغوا�ضون  فقط 

املعر�ضون لل�ضعات قناديل البحر واحلقيقة اأن الذين يدخلون املياه 

ال�ضتوائية من املحتمل اأن يكونوا معر�ضني لل�ضعات وي�ضمل هوؤلء 

الذين ي�ضبحون على ال�ضاطئ. 

الأربطة  هذه  اأن  واحلقيقة  ت�ضتخدم  تعد  مل  ال�ضغط  اأربطة 

ال�ضندوقي  البحر  قنديل  ل�ضعات  ح��الت  يف  ت�ضتخدم  زال��ت  ما 

اخلطرية ومع ذلك فاإن الأف�ضلية للعالج الذي يحتوي على مادة 

CPR اإ�ضافة اإىل اإطفاء الل�ضعة باخلل.

حدة اللسعات تعتمد على اآلتي: 
   نوع قنديل البحر.

   قوة اخرتاق اخلاليا الال�ضعة.

   �ُضمك ب�ضرة ال�ضحية املتعر�ضة لل�ضعة.

   درجة ح�ضا�ضية ال�ضحية لل�ضم.

املياه  يف  حتدث  البحر  قنديل  من  ال�ضادرة  الل�ضعات  واأغلب 

توجيه  على  ق��ادرة  الأن��واع  اأغلب  ذلك  ومع  واملعتدلة  ال�ضتوائية 

القليل  ولكن  طفيفة  اإ�ضابات  عنها  ينتج  ب�ضيطة  ولكنها  ل�ضعاتها 

منها ميكن اأن تكون �ضارة ب�ضدة.

أنواع قناديل البحر الضارة: 
1 – قنديل البحر ال�ضندوقي )chironex( الل�ضعات الناجتة 

املناطق  يف  لفتة  بطريقة  ت�ضجل  ال�ضندوقي  البحر  قنديل  عن 

على  جر�ض  ذوات  �ضفافة  قناديل  الأن��واع  هذه  واغلب  ال�ضاحلية 

30 �ضم عند  اإىل  اأرك��ان( وي�ضل حجمه  اأربعة  �ضكل �ضندوق )ذو 

قطر الدائرة كما ي�ضل عدد املج�ضات احل�ضية التي هي على �ضكل 

�ضرائط اإىل 15 تظهر يف كل ركن من الأركان الأربعة وهذه املج�ضات 

ميكن اأن تنكم�ض حتى ي�ضل طولها اإىل 10 �ضم اأو ميكن اأن تتمدد 

حتى ي�ضل طولها اإىل 3 اأمتار ول�ضعاتها ت�ضبب اأملا حارقًا و�ضديدًا 

على اجللد وغالبًا ما تظل املج�ضات احلية على املنطقة املل�ضوعة، 

اأو  ال�ضحية  عند  التنف�ض  توقف  ت�ضبب  رمبا  ال�ضديدة  والل�ضعات 

القلب. ولعالج الل�ضعة ميكن �ضب بع�ض اخلل عليها.

اأ�ضال  ينت�ضب  ال��ن��وع  ه��ذا   )Irukandji( اي��روك��اجن��ي   –  2

وهذا   )Carukia barnesi( ُت�َضّمى  القناديل  من  �ضغرية  لف�ضيلة 

ال�ضطالح ي�ضتخدم الآن لي�ضم���ل جمموع��ة �ضغي���رة م���ن قناديل 

البح��ر ال�ضندوقي���ة ذات جم�ض حي واحد فقط يف كل ركن وهذه 

ال�ضندوقية  البحر  وقناديل   .)Carybdeids( ُت�َضّمى  املجموع��ة 

ال�ضفافة ال�ضغرية  يرتاوح حجمها من 1 : 2 �ضم عند القطر  عادة 

ل ميكن روؤيتها، وبع�ض الأنواع اجلديدة قد تكون اكرب يف احلجم 

)ت�ضل اإىل 10�ضم( وهذا النوع من القناديل ي�ضبب ل�ضعة اأولية على 

اجللد غري خطرية يتبعها بعد ذلك مبدة من 20 اإىل 40 دقيقة اأمل 

عمومي �ضديد يف الع�ضل و�ضداع وتقيوؤ وعرق وهذه الل�ضعة من بع�ض 

الأنواع ت�ضبب ارتفاعًا �ضديدًا يف �ضغط الدم وقد تهدد احلياة.

3- في�ضاليا )Physalia( ينت�ضر هذا النوع يف معظم املحيطات 

البحر  قنديل  با�ضم  اأي�ضا  ويعرف  العامل  م�ضتوى  على  الدافئة 

الربتغايل وهو مزود بكي�ض مملوء بالهواء ي�ضل طوله اإىل 10 �ضم 

ولديه جم�ض ح�ضي واحد طويل وازرق معلق من الأ�ضفل قد ينكم�ض 

يف  مرت  من  اأكرث  اإىل  ي�ضل  حتى  ميتد  اأو  �ضنتيمرتات  ب�ضعة  اإىل 
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 الوقاية:
يف  ح��الت  اأي  تعاين  اأن��ك  ل��و  الق�ضوى  الحتياطيات  ات��خ��اذ    

قنديل  ل�ضعات  عن  الناجتة  الوفاة  ح��الت  لن  القلب  ا�ضطراب 

البحر عادة لها �ضلة بحالت امل�ضابني بالقلب.

وجود  مناطق  يف  ال�ضباحة  عند  الكافية  العناية  اتخاذ  يجب    

قنديل البحر.

  يجب اأن تعي جيدًا اأن املج�ضات احل�ضية لبع�ض الأنواع قد تنت�ضر 

مل�ضافة كبرية بعيدة عن ج�ضم القنديل.

  احذر عند فح�ض قنديل البحر الذي قذفه البحر اإىل ال�ضاطئ 

توجيه  ق��ادرًا على  يظل  ولكنه  ميتًا  يكون  قد  انه  الرغم من  فعلى 

اإزالة  عند  الحتياطات  كل  تاأخذ  اأن  تتذكر  اأن  وعليك  ل�ضعاته. 

املج�ضات احلية بعد التالم�ض . 

مو�ضم  ف��ه��ذا  اأك��ت��وب��ر  اإىل  م��اي��و  �ضهر  م��ن  ال�ضباحة  جت��ن��ب    

القناديل.

  بدلت الغط�ض اخلا�ضة اأو البدلت املقاومة لل�ضعات توفر حماية 

جيدة وخ�ضو�ضًا الأنواع املتطورة املزودة باأيٍد ورقبة وغطاء للراأ�ض، 

والأقدام قد تغطى بزعانف اأو اأحذية خا�ضة بال�ضباحة.

يجب النتباه للتحذيرات من قناديل البحر. 

التي  املناطق  ال�ضباحة يف  تبقي عينيك مغلقتني عند  اأن    يجب 

يعي�ض فيها اأنواع القناديل الأكرث خطورة.

اخلل يوقف امل الل�ضعة لأن اخلل يبطل مفعول اخلاليا الال�ضعة 

ومينع انت�ضار الهياج.

قناديل  كل  من  احلماية  توفر  اللوا�ضع  من  الواقية  ال�ضباك 

مرور  متنع  كاأ�ضوار  لتعمل  اأ�ضا�ضا  مثبتة  ال�ضباك  وه��ذه  البحر 

القناديل ولكنها ل حتمي من قناديل البحر ال�ضغرية والتي ت�ضمل 

اليروكاجني.

العالج: 
تعترب الإ�ضعافات الأولية البدائية لآي ل�ضعة من ل�ضعات  قنديل 

القاذفة  الال�ضعة  اخلاليا  عدد  تقليل  يف  �ضروريًا  عاماًل  البحر 

لل�ضم داخل اجللد ويف تقليل الآثار ال�ضارة لتلك ال�ضموم ويف حالة 

اأن يزيل املج�ضات  ، على امل�ضاب  البحر  لل�ضعات قنديل  التعر�ض 

وذلك عن طريق  بعناية  باجللد  تلت�ضق  التي  )اللوا�ضع(  احل�ضية 

ا�ضتخدام الرمال اأو قطعة قما�ض  اأو فوطة اأو الطحالب اأو اأي مواد 

متاحة اأخرى . واإذا بقيت هذه اللوا�ضع على اجللد فاإنها ت�ضتمر يف 

قذف ال�ضموم.

اآثار  من  للحد  ت�ضتخدم  امل��واد  من  متنوعة  جمموعة  وهناك    

ل�ضعات قنديل البحر.

النباتية  والع�ضائر  واخل��ل  وال�ضكر  الناعمة  اللحوم  خاليا   

وبيكربونات ال�ضوديوم كلها ت�ضتخدم بدرجات متفاوتة يف حتقيق 

النجاح.

بها    يو�ضي  كان  الكحول  اأخرى من  واأن��واع  الكحولية  امل�ضروبات   

لإبطال مفعول اخلاليا الال�ضعة ولكنها بالواقع تن�ضط هذه اخلاليا 

وقد تزيد من الأمل وت�ضبب اآثارًا �ضديدة على اجللد.

يف  تزداد  قد  اليروكاجني  البحر  قنديل  ل�ضعات  م�ضاعفات   

فرتة ترتاوح من 20 اإىل 40 دقيقة يف حالة تاأخر ال�ضعي 

للم�ضاعدة الطبية ال�ضريعة.

اأن يبذلوا كل  بالل�ضعات اخلطرية عليهم  امل�ضابون   

حالة  ويف  الغرق  لتجنب  امل��اء   من  للخروج  جهدهم 

تورم الأماكن امل�ضابة و زيادة الأمل من تلك الل�ضعات 

ال�ضريع،  الطبي  للعالج  ال�ضعي  فيجب  اخل��ط��رية 

وتختلف فرتات العالج  وقد ت�ضتغرق عدة دقائق اأو 

عدة اأ�ضابيع 

 غ�ضل املكان امل�ضاب مباء البحر.

 اإزالة املج�ضات احلية امللت�ضقة.

 ا�ضتخدام اأكيا�ض باردة ملدة 10 دقائق 

  اإعادة ال�ضتخدام يف حالة ا�ضتمرار الأمل على 

اجللد 

ا�ضتمرار  ح��ال��ة  يف  الطبية  امل�����ض��اع��دة  ط��ل��ب    

امل�ضاعفات.
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الصحـــــــــــــراء
صيف قائض وشتاء قارص
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املناطق  بع�ض  اأن  اإل  ال�ضاحلية،  املناطق  يف  وكذلك  واملحيطات، 

مناطق  الأخ��رى  هي  تعترب  وجنوًبا  �ضماًل  القطبني  من  القريبة 

اأو  فيندر  التجمد،  لدرجة  ب��ارد  هنا  املناخ  اأن  علم�ًا  �ضحراوية، 

ينعدم فيها النبات.

الصحارى
ُتغطي الرمال م�ضاحة ترتاوح ما بني 10% و20% من الأرا�ضي 

مفرو�ضة  مرتفعات  معظمه  الأر���ض  من  تبقى  وما  ال�ضحراوية. 

انت�ضار  على  ت�ضاعد  ل  تربة  وكلها  وغريها،  وال�ضخور  باحل�ضا 

احلياة النباتية اإل يف حدود �ضيقة، لأنها جافة، اإل اأن بع�ض�ًا من 

اإىل  اإ�ضافة  اأخ��رى،  ومعادن  واليورانيوم  بامللح  غني  الرتبة  هذه 

املوارد اجلوفية كالنفط والغاز الطبيعي.

اأحدثتها  خمتلفة  اأنواع  من  ال�ضحراوية  الأرا�ضي  تتكون  كما 

املياه  وت�ضريف  الرتبة  يف  اأث��رت  التي  التعرية  وعوامل  التاآكالت 

بوا�ضطة الوديان اجلافة وي�ضمونها الغدير. ومتتلئ مباء الأمطار يف 

وقت �ضقوطها على اجلبال وتنحدر على ال�ضفوح، وحتمل املياه اإىل 

تتكون  الروا�ضب من ح�ضًى و�ضخور ورمال، ومنها  الأ�ضفل جميع 

كتل من الوحل على �ضكل مروحة ي�ضمونها مروحة طميية. وتتكون 

كذلك تالل وه�ضاب م�ضتوية ال�ضطح ت�ضمى مي�ضا، كما تربز تالل 

منعزلة �ضديدة النحدار وت�ضمى بوت�ض، وبعد �ضقوط الأمطار حتمل 

اجلداول اجلبلية املياه والأمالح اإىل بطون البحريات املاحلة، حيث 

قليلة  اجل��اف��ة  احل���ارة  املناطق  على  يطلق  لفظ  ال�ضحراء 

جرداء  بال�ضرورة  لي�ضت  ال�ضحراوية  املناطق  اأن  اإل  الأم��ط��ار، 

خالية من النمو النباتي.

يوجد يف معظم الرتبة ال�ضحراوية كثري من املوارد الطبيعية 

احلياة  وجود  بها  قّل  واإن  ال�ضحراوية  والرتبة  دوم��ًا.  تتجدد  التي 

اأنواعًا من احليوانات والنباتات  اأن هناك  اإل  النباتية واحليوانية، 

تتاأقلم مع املناخ ال�ضحراوي، وتتكيف على العي�ض فيه.

اختلف العلماء يف تعريف ما ي�ضمى بال�ضحراء، حيث اإن بع�ض 

من  اأكرث  الأمطار  من  فيها  ي�ضقط  ل  منطقة  »كل  يقول:  العلماء 

250ملم �ضنوي�ًا، فهي �ضحراء«. ومن العلماء من يعترب نوع الرتبة 

وعلماء  وت�ضنيفها،  املنطقة  لتحديد  اأ�ضا�ض�ًا  النباتات  واأ�ضناف 

�ضحراء  ا�ضم  فيطلقون  كلها،  العنا�ضر  هذه  بني  يجمعون  اآخرون 

على كل منطقة قليلة النبات، ب�ضبب قلة الأمطار وجفاف الرتبة.

املناخ  ذات  املناطق  عرب  ال�ضحراوية  املناطق  معظم  متتد 

جنوًبا،  اجل��دي  وم���دار  ���ض��م��اًل،  ال�ضرطان  م��دار  ج��وار  ال��داف��ئ 

وتخ�ضع لل�ضغط املرتفع، حيث يهبط الهواء البارد، وعند هبوطه 

ي�ضخن وميت�ض الرطوبة بدًل من اإطالقها يف اجلو. ومتتد مناطق 

البحار  عن  املرتفعات  حتجبها  التي  املناطق  يف  اأخرى  �ضحراوية 
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يتجمع ويتبخر بع�ضها، وين�ضرف جزء منها على �ضطح الأر�ض، 

وتبقى الأمالح مرتاكمة يف القاع.

أكبر صحراء في العالم
ت�ضكله  مما  الرمال،  من   lاأك��وام ال�ضحراويَة  الأرا�ضَي  تغطي 

250م،  اإىل  الكثبان  ترتفع قمم هذه  وقد  كثبانًا،  وت�ضمى  الرياح، 

وتتبدل اأ�ضكالها دوم�ًا ب�ضبب تاأثري الرياح العاتية.

مناطق  واأك��رثه��ا  ال��واح��ات،  تتكون  ال�ضحراء  امتداد  وعلى 

الواحات  جانب  واإىل  واجل��داول،  العيون  حتتها  وجتري  خ�ضبة، 

الطبيعية يقيم الإن�ضان واحاٍت �ضناعيًة عن طريق عمليات الري، 

ويتفاوت معدل الأمطار ال�ضنوي الذي يبلغ 250 ملم، فوق الأرا�ضي 

ثم  �ضنوات،  لعدة  املطر  يتوقف  فقد  لآخر.  عام  من  ال�ضحراوية 

ينزل بغزارة، وذلك يف ب�ضع �ضاعات فقط فال ت�ضتطيع النباتات 

دفعة  املاء  من  الوافرة  الكميات  هذه  من  ال�ضتفادة  ال�ضحراوية 

واحدة، حيث تاأخذ ما يكفيها من املاء، وين�ضاب الباقي على �ضطح 

الأر�ض، حاماًل معه روا�ضب الق�ضرة العلوية للرتبة.

املناطق ال�ضحراوية اأ�ضد مناطق العامل حرارة، لأنها متت�ض 

ما  كثرًيا  ال�ضيف  ففي  اآخ��ر،  مكان  اأي  من  اأكرث  ال�ضم�ض  ح��رارة 

خالل  تنخف�ض  ثم  ترتفع حرارة النهار يف ال�ضحراء اإىل 38° م، 

احلرارة  تعتدل  ال�ضتاء  ف�ضل  ويف  25°م،  اإىل  الليل  �ضاعات 

وترتاوح ما بني 10° و21°م.

اأكرب �ضحراء يف العامل على الإطالق هي ال�ضحراء الكربى يف 

اأ�ضرتاليا  اإفريقيا ال�ضمالية، حيث تتجاوز م�ضاحتها م�ضاحة قارة 

وت�ضاهي تقريبًا م�ضاحة الوليات املتحدة.

�ضطح  م�ضتوى  حتت  م��رتًا   86 عند  امل�وت  وادي  �ضحراء  تقع 

الوليات  يف  انخفا�ضًا  الأك���رث  املنطقة  ب��ال��ت��ايل  وه��ي  ال��ب��ح��ر، 

املتحدة. 

اأمريكا اجلنوبية اأكرث مناطق العامل  اأتاكاما يف  تعد �ضحراء 

جفافا. ففي اأجزاء منها، مل ت�ضقط قطرة مطر بني عامي 1570 

و1971 ، اأي على مدى 401 �ضنة. 

الحياة في الصحراء

النباتات الصحراوية
تتاأثر النباتات ال�ضحراوية هنا وهناك طيلة الفرتات اجلافة، 

اأماكن  يف  املتوافر  القليل  امل��اء  من  �ضيء  على  للح�ضول  وت�ضعى 

وجوده، ثم ل تعي�ض منها �ضوى بع�ض النباتات التي اأخذت كفايتها 

وتذبل  واأخ��رى،  نبتة  بني  وا�ضعة  الثغرات  تكون  ولذلك  امل��اء،  من 

النباتات التي مل حت�ضل على املاء الكايف.

اأمريكا  ففي  اجلوفية،  املياه  من  املاء  النباتات  بع�ض  متت�ض 

مثال، يوجد �ضجر امل�ضكيت الذي ميت�ض املاء على عمق 12م، حتت 

الأر�ض، واأ�ضجار اأخرى تختزن كميات من املاء يف اأوراقها وجذورها 

وجذوعها، مثل نبات ال�ضبار ليحتفظ مباء الأمطار فينتفخ �ضاقه، 

فاإذا جف املاء منه يتقل�ض وينكم�ض. وتبقى بع�ض النباتات يانعة 

اأوراقها  بعد هطول الأمطار لفرتة ق�ضرية بف�ضل املاء املخزن يف 

وجذوعها.

املاء  يتوافر  �ضقطت  ف��اإذا  امل��اء.  من  كثرًيا  الأوراق  ت�ضتهلك   

للجذع، وهناك اأ�ضجار اأخرى لها اأوراق دقيقة جًدا، فال ت�ضتهلك اإل 

قلياًل من املاء املتوافر يف اجلذع، وتبقى النبتة يانعة بني مو�ضمني 

من الأمطار. وبعد �ضقوط الأمطار، تتفتح الأزهار باألوانها الزاهية، 

وتورق الأ�ضجار وتخ�ضر، فت�ضبح م�ضاحات ال�ضحراء جميلة، ثم ل 

تلبث الأزهار اأن تذبل بعد توقف الأمطار.

  الصبّار الشائك
الأ�ضالك  من  �ضياج  مقام  ال�ضبار  نبتة  يف  الأ���ض��واك  تقوم 

ال�ضائكة. فهي ت�ضون النبتة ومتنع معظم احليوانات من اأكلها.

ي�ضل  قد  ال�ضبار.  نباتات   اأطول  هي  العمالقة  وال�ضاغوارو  

جمال  اأرب��ع��ة  ارت��ف��اع  على  يزيد  م��ا  اأي  م���رتًا،   12 اإىل  ارتفاعها 

جمتمعة! 
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تطور الصحراء وتغيرها
عر�ض  دائ��رت��ي  ب��ني  م��ا  ال�ضحراوية  الأرا���ض��ي  معظم  تقع   

ال�ضغط  مناطق  يف  اأي  ال�ضتواء،  خط  وجنوب  �ضمال  15°و°35 

اجل���وي امل��رت��ف��ع، ح��ي��ث ت��ه��ب ال��ري��اح ب����اردة ث��م ت��دف��اأ. وتتكون 

مناطق ال�ضغط املرتفع بحركة الرياح فوق الأر�ض، فالهواء الدافئ 

ينبعث من خط ال�ضتواء ويهب �ضماًل وجنوًبا. وكلما ارتفع الهواء 

قّلت درجة حرارته، وتت�ضاقط منه قطرات الرطوبة فوق املناطق 

املجاورة خلط ال�ضتواء. فاإذا بلغ الهواء م�ضتوى دائرة عر�ض °15 

وهكذا  جديد،  من  في�ضخن  الهبوط  يف  ياأخذ  جنوب�ًا،  اأو  �ضماًل 

تتكون حالت اجلفاف يف ال�ضحراء.

ومتيل اإىل حالة اجلفاف اأي�ض�ًا كل املناطق التي تف�ضلها املرتفعات 

عن �ضاطئ البحر، ذلك لأن الرياح التي تهب من البحر تفقد رطوبتها، 

نحو  �ضفح اجلبال  تنخف�ض على  ثم  فتربد  القمم،  فوق  ارتفعت  كلما 

الأرا�ضي الداخلية، وكلما انخف�ضت ارتفعت درجة حرارتها، ومن ثم 

جتف. ومن هذا الهواء الدافئ اجلاف يتكون ظّل املطر وهو منطقة 

ال�ضمالية  اأمريكا  ال�ضحراوية يف  الأرا�ضي  اأن  العلماء  ويعتقد  جافة. 

تكّونت من اأرا�ٍض مماثلة قبل اآلف ال�ضنني، ومنذ ذلك العهد الغابر مل 

يحدث اأي تغيري يف العوامل الطبيعية املكونة لل�ضحراء.

حيث  املناطق.  ه��ذه  انت�ضار  على  عملت  الإن�����ض��ان  ي��د  اأن  اإل 

ت�ضببت يف اإتالف املاليني من امل�ضاحات الزراعية �ضنويًا � وكلها من 

نتيجة  وذلك   � ال�ضحراوية  لالأرا�ضي  املتاخمة  اخل�ضبة  الأحزمة 

اجلائر،  والرعي  الأ�ضجار،  وقطع  الأر���ض،  بخدمة  الهتمام  عدم 

وفتح املناجم.

الرتبة  لإت���الف  لو�ضع ح��د  الإج����راءات  بع�ض  ات��خ��ذت  وق��د   

اخل�ضبة وزحف ال�ضحراء عليها وا�ضرتجاع ما تلف منها، ومن بني 

هذه الإج��راءات، غر�ض الأ�ضجار يف الأرا�ضي القاحلة للحد 

الرتبة،  الرمال على  تت�ضبب يف زحف  التي  الرياح  تاأثري  من 

ومن ثم حتويل جمرى الرياح عن املحا�ضيل الزراعية، واتباع 

ال�ضبار  نباتات  بع�ض  تكون  الأ���ض��واك،  عن  عو�ضًا  اأن��ه  كما 

مموهة حتى ل تلفت انتباه احليوانات. 

الحيوانات الصحراوية
ت�ضتمل احليوانات ال�ضحراوية على عدد كبري من احل�ضرات 

اإىل ال�ضحراء  والعناكب والزواحف والطيور والثدييات. كما تفد 

بعد �ضقوط الأمطار، حيوانات برية مثل الأيائل )حيوانات �ضاكنة(. 

النهار  الظليلة طوال  الأماكن  اإىل  فتلجاأ  ال�ضخمة  اأما احليوانات 

اآخر  ويعو�ض مباء  فوق جلودها،  املاء  يتبخر  اإذ  اأج�ضامها،  فتربد 

من املاأكولت التي تتغذى بها، وت�ضاف اإليها مياه اأخرى اإذا وجدت 

يف بع�ض املنخف�ضات، وكذلك فاإن عملية اله�ضم ت�ضيف املاء يف 

امل�ضدر  هذا  من  ت�ضتفيد  التي  الإبل  مثل  احليوانات  بع�ض  ج�ضم 

كما  اأ�ضهر.  لعدة  ماء  بدون  البقاء  اجلمل  في�ضتطيع  املهم،  املائي 

اإن �ضنام  لتوليد الطاقة يف ج�ضمه، حيث  اآخر  اأن للجمل م�ضدًرا 

اجلمل م�ضتودع لكميات كبرية من ال�ضحم، وبا�ضتطاعته اأن يعي�ض 

اأن  كما  ال�ضروري.  امل��اء  من  ج�ضمه  جف  اإذا  الطاقة  ه��ذه  على 

كل  على  يح�ضالن  فهما  املاء،  ي�ضربان  ل  الكنغر  والفاأرة  الريبوع 

حاجتهما من املاء من بذور النباتات وغريها من املواد الغذائية.

  الجمل
ي�ضتطيع اجلمل اأن ي�ضري لأيام عدة من دون ماء وحتى لأ�ضابيع 

ليتغذى بها.  بالع�ضارة  املليئة  النباتات  له بع�ض  تتوافر  اأن  �ضرط 

عندما يح�ضل اجلمل على املاء، فبو�ضعه اأن ي�ضرب اأكرث من 100 

ليرت يف غ�ضون 10 دقائق.

ال�ضنام،  الوحيد  العربي  اجلمل  هو  الأول  نوعان:  واجلمال 

والثاين هو اجلمل ذو ال�ضنامني اأو القرعو�ض من اآ�ضيا. 
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 النوم بمحاذاة 
الشاحن الكهربائي

خطر ...

يبعد  ���ض��ري��ر  ع��ل��ى  ت��ن��ام  ك��ن��ت  اإذا 

هاتفك  �ضاحن  عن  مرت  ن�ضف  من  اأقل 

اأو عن  ب��ال��ك��ه��رب��اء،  امل��و���ض��ول  اخل��ل��وي 

الهاتف  )مثل  اآخ��ر  كهربائي  حمول  اأي 

احلالة،  ه��ذه  يف  ف��اأن��ت،  الال�ضلكي(، 

معر�ض ب�ضكل مبا�ضر لأ�ضعة م�ضابهة يف 

�ضدتها لتلك املنبعثة من خطوط اجلهد 

النا�ض  من  الكثري  اأن   علمًا  الكهربائي، 

هاتفهم  ل�ضحن  الليل  �ضاعات  ي�ضتغلون 

ال�ضرير،  مب��ح��اذاة  في�ضعونه  اخل��ل��وي، 

وكي ي�ضتخدموه اأي�ضًا ك�ضاعة منبهة.

اإذًا يف حال اأن امل�ضافة بني ال�ضاحن 

ال�ضاحن  وب���ني  ع���ام،  ب�ضكل  واجل�����ض��م 

ن�ضف  عن  تقل  خا�ض،  ب�ضكل  والراأ�ض، 

مرت، فالأمر يكون م�ضابهًا للنوم مبا�ضرة 

وح�ضب  الكهربائي.   اجلهد  خط  حتت 

احلقل  م��ق��دار  ي�ضل  الأ���ض��ع��ة،  خ���رباء 

نحو  اإىل  ال�ضاحن  مبحاذاة  املغناطي�ضي 

 30 م�ضافة  ويف  جاو�ض«.   »ميلي   1000

املغناطي�ضي  احلقل  مقدار  ي�ضل  �ضم، 

اإىل 3-4  »ميلي جاو�ض«.  اأما يف م�ضافة 

ن�ضف مرت، فاإن قيمة احلقل املغناطي�ضي 

ت�ضل اإىل ما دون 2 »ميلي جاو�ض«، وهو 

امل�ضتوى امل�ضموح به ح�ضب اأغلب املعايري 

العاملية.  لذا، فاإن امل�ضافة الدنيا املو�ضى 

بها هي ن�ضف مرت من ال�ضاحن املو�ضول 

بالكهرباء.

التعر�ض املتوا�ضل  اأن  ومن املعروف 

قد  ج��او���ض«  »ميلي   2 على  تزيد  لأ�ضعة 

بال�ضرطان،  الإ�ضابة  احتمال  من  تزيد 

املغناطي�ضي  للحقل  التعر�ض  اأن  علمًا 

الكهرباء،  �ضبكة  بذبذبة  الليل،  اأثناء  يف 

اإنتاج  ع��ن  اجل�����ض��م  ت��وق��ف  يف  يت�ضبب 

ُه��ورم��ون »م��ال��ت��ون��ني« ال�����ض��روري لعمل 

جهاز املناعة يف اجل�ضم. 
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المجلة ا�لكترونية

موقعنا  بتصفح  البيئة  حماية  في  مهنا  ساهم 
ا�لكتروني عوضًا عن استهالك الورق بهدف صون 

مقدرات بيئتنا الجميلة .


