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إطالق مشروع ""USJ verte
املحارق ليست حالً وتضر البيئة

المرحلة األولى تبدأ في أحرام الجامعة.

ُ
أط�ل�ق��ت أم��س ال�م��رح�ل��ة األول��ى
م� ��ن م � �ش� ��روع ""USJ verte
المتعلقة ب ��إدارة ف��رز النفايات
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ،م��ن ق�ب��ل ك��رس��ي
التربية على المواطنة البيئية
والتنمية المستدامة لمؤسسة
"دي��ان" ،في رعاية وزي��ر البيئة
طارق الخطيب ممثال بالدكتور
جوزف األسمر ،وحضور رئيس
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال� �ب ��روف � �س ��ور س�ل�ي��م
دك � ��اش ال �ي �س ��وع ��ي ،م��ؤس �س��ة
ورئيسة "دي ��ان" دي��ان��ا فاضل،
م��دي��ر ال�ك��رس��ي ال��دك�ت��ور ف��ادي
ال�ح��اج ،وم�س��ؤول��ة دائ��رة الحياة
ال�ط��ال�ب�ي��ة ف��ي ال �ج��ام �ع��ة غ�ل��وري��ا
ع � � �ب � ��دو وج � � �م � ��ع م � � ��ن ال � �ط� ��الب
والمهتمين.
وت �ح��دث��ت ف��اض��ل ع ��ن "ع ��زم
الحكومة على إنشاء محارق لحل
مشكلة النفايات" ،معتبرة أن
"هذا الحل يجعل من ثقافة فرز
النفايات أكثر أهمية وض��رورة
م �ل �ح��ة ،إذ ي �ج��ب ع ��دم ح ��رق أي
علبة ك��رت��ون أو زج��اج��ة أو علبة
م� �ع ��دن� �ي ��ة أو ب��الس �ت �ي �ك �ي��ة أو
بطارية أو أدوات الكترونية".
من جهته ،أش��ار دك��اش في
ك�ل�م�ت��ه إل ��ى "ث��الث��ة م�س�ت��وي��ات
ت �س �ت��رع��ي ان �ت �ب��اه �ن��ا ف� ��ي ه ��ذا
المشروع .األول يتعلق بضرورة
أن تجد الهيئات المحلية أفضل
ال �س �ب��ل ل �م �ع��ال �ج��ة ال �ن �ف��اي��ات،
وذلك تحت سقف الخير العام.
لذلك ال نستطيع التخلص من

ال�ن�ف��اي��ات عبر حرقها ألن ذلك
يضر بصحة مجتمع بأكمله".
اضاف" :أما المستوى الثاني،
فيتعلق بنشر الثقافة البيئية
في مختلف مؤسسات الجامعة
والعمل على إنشاء بنية تحتية
ت� �ح� �ت ��رم ال �ب �ي �ئ��ة ف� ��ي األح� � � ��رام.
ويبقى المستوى الثالث الناتج
عن قدرة الجامعة على أن تكون
القدوة في مجتمعها".
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أهمية وضرورة ملحة

من جهته ،قدم الحاج شرحا
ل�ل�م��رح�ل��ة األول� ��ى م��ن ال�م�ش��روع
المتعلقة بفرز النفايات ،فأشار
إل��ى "ت��وزي��ع مستوعبات للفرز
ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف األح� � ��رام ،ل��درس
ح�ج��م ون ��وع م��ا ي�ج�م��ع ف�ي�ه��ا من
م �خ �ل �ف��ات .ك �م��ا س �ي �ص��ار خ��الل
السنة الحالية إلى إطالق حمالت
ت��وع�ي��ة ع�ل��ى ال �ف��رز م��وج�ه��ة إل��ى
الطالب والموظفين".
وأشارت عبدو إلى أن "دائرة
ال �ح �ي��اة ال�ط��ال�ب�ي��ة ف��ي ال�ج��ام�ع��ة
س� �ت� �ت ��ول ��ى ح � �م� ��الت ال �ت ��وع �ي ��ة
على ال�ف��رز ،كما ستشرف على
نشاطات بيئية أخرى".

