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«طاقة الرياح فر�سة للبنان»
ندوة يف جامعة القدي�س ي��سف
نظم كر�صي الرتبية على املواطنة البيئية والتنمية امل�صتدامة
 موؤ�ص�صة دي��ان  ،Dianeيف جامعة القدي�س يو�صف وبالتعاونم��ع امل��رك��ز اللبناين حلفظ ال�ط��اق��ة ،ن��دوة بعنوان «ط��اق��ة ال��ري��اح:
فر�صة للبنان» ،يف اأودي�ت��وري��وم فران�صوا با�صيل يف ح��رم البتكار
والريا�صة ،طريق ال�صام ،يف ح�صور م�صوؤولني من اجلامعة وح�صد
من املعنيني واملهتمني.
يف ب��داي��ة ال �ن��دوة ،األ�ق��ت امل�صوؤولة العلمية والإداري� ��ة يف كر�صي
الرتبية على املواطنة البيئية والتنمية امل�صتدامة ريتا احلاج كلمة
با�صم مدير الكر�صي الربوف�صور فادي احلاج قالت فيها« :تنظيمنا
ل�ل�ن��دوة ال �ي��وم ي��دل ع�ل��ى اله �ت �م��ام ال ��ذي ت��ول�ي��ه ال�ك��ر��ص��ي ملو�صوع
الطاقة املتجددة واأهميته بالن�صبة لقت�صاد وبيئة بلدنا وهما ل
تنق�صهما ال�صم�س اأو املوارد املائية اأو الهواء».
ا�صافت« :بالن�صبة اإىل اخلطة الوطنية للطاقة املتجددة وهي
ت�صعى لزيادة ح�صة هذه الطاقة من جممل اإنتاج الكهرباء اإىل 12
يف املئة بحلول �صنة  35 ،2020يف املئة منها �صتنتج من الطاقة
ال�صم�صية ،و 27يف امل�ئ��ة م��ن ال�ط��اق��ة امل��ائ�ي��ة ،و 21يف امل�ئ��ة من
الطاقة الع�صوية ،و 17يف املئة من طاقة الرياح� ،ص ُي�صاهم اإنتاج
هذه الطاقة يف تخفيف ن�صب التلوث ،وهو اإنتاج ُم�صتدام �ص ُي�صاعد
ع�ل��ى ال��ص�ت�ق��الل�ي��ة ال�ط��اق��وي��ة ل�ل�ب�ن��ان ،مب��واج�ه��ة ال��زي��ادة العاملية
لأ�صعار امل�صتقات النفطية والأزمات ال�صيا�صية».
من جهتها ،اعتربت امل�صت�صارة يف املركز اللبناين حلفظ الطاقة
اأي��ري��ن بوكلر أان��ه «بعد الأزم ��ات البرتولية وال�صراعات ال�صيا�صية
واحل� � ��وادث ال �ن��ووي��ة وال �ت �ح��دي��ات ال �ك��ربى امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��الح�ت�ب��ا���س
احل� ��راري ،قللت ب �ل��دان ك�ث��رية وع�ل��ى راأ��ص�ه��ا الحت ��اد الأوروب � ��ي من
ا�صتثماراتها يف ال��وق��ود الأح�ف��وري وزادت ال�صتثمارات يف الطاقة
امل��ت��ج ��ددة ،ال���ص�م���ص�ي��ة وامل��ائ �ي��ة وال �ه��وائ �ي��ة وغ ��ريه ��ا .وتكت�صب
ه��ذه ال�صتثمارات اأهمية م��ن حيث أان�ه��ا فر�صة لنمو القت�صاد ،اإذ
إان�ه��ا ت�صمح بالتوظيف املنتج يف نقلة ط��اق��وي��ة غ��ري م�ل��وث��ة .كما
اأنها ت�صجع الأب�ح��اث والب�ت�ك��ارات التكنولوجية التي تخلق الف
الوظائف وت�صمح بالتقليل من ا�صترياد الطاقة».
كما حت��دث خ��الل الندوة كل من مديرة الهند�صة والتخطيط يف
املركز اللبناين حلفظ الطاقة جومانا �صايغ عن رهانات واأهداف
الطاقة املتجددة ،و�صالح طبارة عن حتديات واأهداف م�صروع طاقة
الرياح يف عكار.

