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وقوفا للنشيد الوطني

ندوة عن المياه والتغيرات بنقابة المهندسين:
وضع الخطط االستباقية لتالفي ا�ضرار

السلطات  يلزم  املناخي  والتغري 
املعنية ان تعي أهمية حسن إدارة 
التطورات  املوارد املائية ومواجهة 
الناتجة عن التغري املناخي ووضع 
االرضار  لتاليف  االستباقية  الخطط 
وهذا  تحصل  ان  ميكن  التي 
السياسات  صناع  عىل  يتوجب 

واملخططني املعنيني».
«يف  تابت  النقيب  قال  جهته  من 
لبنان تتعرض املوارد املائية للضغط 
السكاين  والنمو  املناخ  تغري  مع 
العمراين  والتوسع  املتسارع، 
املطرد، وضعف النمو االقتصادي، 
استثامر  وعدم  املياه  إدارة  وسوء 
واإلدارة  والتلوث،  املتساقطات، 
للمياه، وتشكل هذه  الفعالة  غري 
عىل  كربى  تحديات  الضغوطات 

املدى الطويل».
ادارها  حوارية  جلسة  عقدت  ثم 
املجلس  لدى  املشارك  الباحث 
واملركز  العلمية،  للبحوث  الوطني 
الوطني لالستشعار عن بعد شادي 
يف  «االرتفاع  ان  مؤكدا  الله،  عبد 
درجات الحرارة يساعد يف ترسيع 
ستتقلص  بحيث  الثلوج  ذوبان 
بحوايل  الثلجي  الغطاء  مساحة 
تساقط  مستوى  وسريتفع   ٪٤٠
وانخفاض  مرت   ١٩٠٠ اىل  الثلوج 
 ٪٢٠ حوايل  التساقطات  معدل 

حوايل العام ٢٠٤٠
ثم قدمت االختصاصية يف هندسة 
جامعة  يف  املائية  واملوارد  البيئة 
السمرا  رينالدا  الحريري  رفيق 
املناخي  التغري  أثر  عن  محارضة 

عىل املوارد املائية يف لبنان.
وقدم مستشار السياسات املناخية 
اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  يف 
فاهاكن  لبنان  يف  البيئة  ووزارة 
اتجاه  عن  محارضة  كباكيان 
املرتبط  لبنان  وتحقيق  والتزام 
وطنيا  املحددة  باملساهامت 

.(NDC)
اما مستشارة وزيرة الطاقة سوزي 
االسرتاتيجية  فتناولت  الحويك 
وزارة  وضعتها  التي  الوطنية 
الطاقة واملياه والتي اكدت العمل 
عىل التخفيف من استعامل املياه 
السطحية  املياه  باتجاه  الجوفية 
من  واالستفادة  واملتساقطات، 
والعمل  الزراعة  يف  الجبلية  الربك 

عىل التغذية الجوفية».

نظمت جمعية إبراهيم عبد العال 
يف  املهندسني  نقابة  مع  بالتعاون 
والتغيري  «املياه  ندوة عن  بريوت 
املناخي»، وذلك من ضمن سلسلة 
ندواتها الفصلية، يف القاعة الرئيسة 
بريوت،  يف  املهندسني  نقابة  يف 
ممثال  عودة  ناجي  حضور  يف 
منصور  والتجارة  االقتصاد  وزير 
ممثلة  حويك  سوزي  بطيش، 
وزيرة الطاقة واملياه ندى بستاين، 
النائب طوين  ممثلة  أنطون  سناء 
عادل  السابق  الوزير  فرنجية، 
محمد  السابق  النائب  حمية، 
إبراهيم  جمعية  رئيس  قباين، 
نارص  السابق  النائب  العال  عبد 
الله، رئيس اتحاد املهندسني  نرص 
جاد  املعامر  النقيب  اللبنانيني 
املعهد  التنفيذي يف  املدير  تابت، 
كاننو،  هشمي  للمياه  املتوسطي 
جامعة  يف  الهندسة  كلية  عميد 
جعارة،  فادي  الدكتور  القديس 
النقابة  مجلس  أعضاء  من  وعدد 
املهندسني  من  وحشد  بريوت  يف 

واملهتمني.
بعد النشيد الوطني وكلمة عريف 
متى،  ميشال  املهندس  الحفل 
«عن  ملحة  فقدم  جعارة  تحدث 
العال  عبد  إبراهيم  دور مؤسسة 
انطلقت  التي  املستدامة  للتنمية 
أصدقاء  «جمعية  اسم  تحت 

إبراهيم عبد العال».
ثم ألقى نرص الله كلمة رأى فيها 
املياه  بني  الوثيق  الرتابط  «ان 
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