
الباصات والفانات تنفث السموم 

ندوة علمّية يف �ملجل�س �لوطني للبحوث لت�شكيل �أول قاعدة بيانات �شاملة 

تلّوث الهواء بلغ ذروته يف بريوت متجاوزًا معّدالت منّظمة ال�صّحة
ـــدوة علمية فــي املــجــلــس الــوطــنــي للبحوث  عــقــدت ن
العلمية حــول بحوث نوعية الــهــواء في مدينة بيروت، 
عرضت فيها النتائج التي توصلت إليها الوحدة البحثية 
املشاركة لدراسة نوعية الهواء والتي تضم مجموعة من 
اجلامعيني ذوات اإلختصاصات املتنوعة من اجلامعتني 

األميركية والقديس يوسف في بيروت. 
ــنــدوة نــائــب رئــيــس اجلــامــعــة األمــيــركــيــة في  حضر ال
بــيــروت لــلــشــؤون االكــادميــيــة احــمــد دالل، نــائــب رئيس 
جورج  العلمي  البحث  لشؤون  يوسف  القديس  جامعة 
العلمية  للبحوث  الوطني  للمجلس  العام  األمــني  عــون، 
املديرية  معني حــمــزة، والعميد رودولـــف صليبا ممثال 
التخطيط  الداخلي، ورئيس وحــدة  العامة لقوى األمــن 
هشام  والنقل  العامة  األشغال  وزارة  في  اإلستراتيجي 

مالعب وحشد من العلميني واإلعالميني. 
وتهدف وحدة البحوث املشاركة لدراسة نوعية الهواء 
عام  العلمية  للبحوث  الوطني  املجلس  أنشأها  الــتــي 
2009، إلى إنشاء مرصد وطني لقياس امللوثات الغازية 

واجلسيمات العالقة في الهواء .
  و أدى تعاون العلميني اللبنانيني مع املجلس إلى 
إمتام املرحلتني األولى والثانية من هذا املشروع والذي 
الــهــواء في  فيه على قياس ومراقبة نوعية  التركيز  مت 

مدينة بيروت اإلدارية وفقا لآلتي: 
فــي الــعــام األول، مت حتــديــد مــواقــع مراقبة امللوثات 
والطرق التي ستستخدم للكشف عنها. في عامها الثاني، 
للجسيمات  السنوية  املــعــدالت  العلمي  الفريق  أصــدر 
العالقة ذات القطر األقل من 10 ميكرومتر )PM10( واألقل 
من 2.5 ميكرومتر )PM2،5( في ثالثة مواقع مختلفة من 
العاصمة )اجلامعة األميركية في بيروت )AUB(/ثانوية 
عبد القادر )LAK(/ الليسه الفرنسية اللبنانية الكبرى 
)GLFL(( الواقعة على طول خط ميتد من الشمال الغربي 
إلــى اجلنوب الشرقي من العاصمة. كما أصــدر الفريق 

أوكسيد  ثاني  للملوث  السنوية  املعدالت  أيضا  العلمي 
النيتروجني )NO2( في 23 موقع قياس موزعة على كل 

مساحة مدينة بيروت اإلدارية )20.8 كم2(. 
إضافة إلى ذلك، مت تركيب ثالث محطات قياس مستمر 
 )NO2( مللوثات عــدة، وهي ثاني أوكسيد النيتروجني
أول   ،)O3( األوزون   ،)SO2( الكبريت  أوكسيد  ثــانــي 
أوكسيد الكاربون )CO(، اجلسيمات العالقة ذات القطر 
األقل من 10 ميكرومتر )PM10( واألقل من 2.5 ميكرومتر 
)PM2،5( وذلك في املواقع التالية في العاصمة: جامعة 
القديس يوسف في شارع هوفالن - األشرفية، اجلامعة 
األميركية في بيروت وكوليج بروتستانت الفرنسية في 

منطقة قريطم، بيروت. 
التي مت  املــلــوثــات  ملــعــدالت  النتائج  وميكن تلخيص 
النحو  على  املاضيتني  السنتني  فــي  عليها  احلــصــول 

التالي: 
ــتــلــوث بــثــانــي أوكسيد  أوال:  تـــراوحـــت مـــعـــدالت ال
لسنة  بيروت  مساحة  كامل  على   )NO2( النيتروجني 
2009 بــني 42 و82 مــيــكــروغــرام/م3 مــع مــعــدل سنوي 
و85   37 بني  ولسنة 2010  م3  ميكروغرام/   53 يناهز 
ميكروغرام/م3 مع معدل سنوي يناهز 58 ميكروغرام/ 
م3. وبناء عليه ميكن أن نستنتج أن جميع معدالت النسب 
 )NO2( النيتروجني  أوكــســيــد  ثــانــي  ملــلــوث  السنوية 
تتخطى النسبة القصوى للمعدل السنوي املسموح به 
 ( ميكروغرام/م3   40( العاملية  الصحة  منظمة  قبل  من 
وذلك على كافة مساحة بيروت اإلدارية. وقد سجلت أدنى 
هذه املعدالت خالل فصل الصيف، أما أعالها ففي فصلي 
اخلريف والربيع. وقد إرتفع املعدل السنوي لنسبة ثاني 
 2010 سنة  إلــى   2009 سنة  مــن  النيتروجني  أوكسيد 

بنسبة %10. 
 10 مــن  األقـــل  العالقة  اجلسيمات  تركيز  كــان  ثانيا: 
ميكرومتر، 55 ميكروغرام/م3 في اجلامعة األميركية، 61 

ميكروغرام/م3 في ثانوية عبد القادر و75 ميكروغرام/م3 
في الليسه الفرنسية اللبنانية الكبرى. أما اجلسيمات 
ــى 20  إل األقـــل مــن 2.5 ميكرومتر فقد وصــل تركيزها 
ميكروغرام/م3 في املواقع الثالثة. وميكن اإلستنتاج أن 
العالقة تتخطى املعدالت  املعدالت السنوية للجسيمات 
الصحة  منظمة  مــن  بها  املــســمــوح  السنوية  الــقــصــوى 
العاملية )20 مــيــكــروغــرام/م3 للجسيمات األقــل مــن 10 
ميكرومتر و10 ميكروغرام/م3 للجسيمات األقل من 2.5 
العالقة  للجسيمات   %275 إلــى   175 بنسبة  ميكرومتر( 
األقل من 10 ميكرومتر وبنسبة 100% للجسيمات العالقة 

األقل من 2.5 ميكرومتر. 
من جهة أخرى، إن تنوع مكونات هذه اجلسيمات التي 
قيست في املواقع الثالث في بيروت أظهرت أن املكون 
األســاســي لها نــاجت عن مصادر وسائل النقل من جهة 
وعن »موجات الهواء العابرة« ذات املصادر البعيدة ناقلة 
األولية  اإلستنتاجات  إن  أخــرى.  الغبار من جهة  معها 
تظهر اليوم بوضوح أن السبب الرئيسي لهذا التلوث 
هو كثافة وسائط النقل في مدينة بيروت. كما سيصار 
إلى البدء بدراسات عدة من أجل فهم العالقة بني التعرض 

لهذه امللوثات وتأثيرها على صحة اإلنسان. 
وســيــتــابــع الــفــريــق الــعــلــمــي الــقــيــاس الــيــومــي لهذه 
امللوثات الغازية واجلسيمات العالقة، ويطمح بتوسيع 
رقعة دراسته لتشمل منطقة بيروت الكبرى. إن النتائج 
التي توصل إليها الفريق تشكل أول قاعدة بيانات شاملة 
بــيــروت، جتعل منها أساسا  الــهــواء فــي مدينة  لتلوث 
والقرارات  املــبــادرات  العامة والتخاذ  التوعية  حلمالت 

الالزمة للحد من هذا التلوث. 
ولقد أعقب عرض النتائج نقاش عام حولها، كما أكد 
املشاركون على ضرورة تنسيق املشاريع املتقاربة في هذا 
املجال والتي تنفذها مؤسسات لبنانية رسمية وخاصة 

وبدعم من منظمات دولية.

الــتــخــطــيــط، والبلدية  بــهــذا  املــصــابــة 
العامة  األشـــغـــال  وزارة  لـــدى  تــســعــى 
والنقل لكي تقوم الــوزارة بوضع اليد 
على املساحات املصابة بهذا التخطيط.

بجيرو  طريق  تشريع  على:  نعمل  كما 
احلالية )طريق االمر الواقع( وقد وافق 
على  املــدنــي  للتنظيم  االعــلــى  املجلس 

خط  تنفيذ  عن  فضاًل  الرئيسي،  العام 
من محلة »املطريات« وصــواًل الى بلدة 
دلهون ومنها الــى اخلــط الرئيسي في 
جدرا، وبذلك نكون قد عملنا على تنفيذ 
30% مــن خطوط الــصــرف الصحي في 

بلدتنا.

بالبيئة واإلمنــ

خيرًا.
ــــا مــفــ كــمــا زرن

مجلس اإلمنــ
صــافــي الـــذي ابـــ

يكون  املــدنــي،ان  الطيران  ادارة  في 
الطقس  أليوم غائما جزئيا الى غائم 

وماطر مع ريــ
في  تعديل  دون  مــن  متفرقة  رعــديــة 
درجــات احلـــرارة. وجــاء في النشرة 

اآلتي: 
- احلال العامة: طقس متقلب على 
االبيض  للبحر  الــشــرقــي  احلـــوض 

املتوسط. 
- الطقس املتوقع في لبنان: 

الــيــوم  )اجلــمــعــة(: غــائــم جزئيا 
ــى غــائــم ومــاطــر مــع ريـــاح ناشطة  ال
وعــواصــف رعــديــة متفرقة مــن دون 

تعديل في درجات احلرارة. 
- السبت: غائم جزئيا مع امطار 

احلرارة. 
- احلرارة على الساحل من 7 الى 
19 درجـــة، فــوق اجلــبــال مــن -1 الى 
12 درجة، في الداخل من -1 الى 15 
درجة، في االرز من -4 الى 5 درجات. 
الــســطــحــيــة: شمالية  الـــريـــاح   -
غربية الى شمالية شرقية، سرعتها 

بني 10 الى 35 كلم/س. 
- االنقشاع: جيد اجماال. 

- الرطوبة النسبية على الساحل: 
من 30 الى 75 %. 

- حال البحر: معتدل حرارة سطح 
املاء: 18 درجة. 

- الضغط اجلوي: 767 ملم. 
- ساعة شروق الشمس: 06،33 
- ساعة غروب الشمس: 17،12 

منظمة العمل اإختتمت يف �صور

 ور�صة تدريبية عن التنمية

املشاركون في الورشة 
إختتمت منظمة العمل الدولية »ILO« في مدينة صور، ورشة العمل التدريبية 
حول »التنمية االقتصادية احمللية« والتي استمرت ملدة تسعة ايام متتالية في 
استراحة صور السياحية، وتناولت خاللها مواضيع تتعلق بالتنمية االقتصادية 
احمللية واستراتيجيتها اضافة الى ادارة املشاريع. يأتي هذا النشاط ضمن 
برنامج االنعاش االقتصادي االجتماعي في جنوب لبنان املمول من الصندوق 
اللبناني للنهوض. بالورشة التي شارك فيها ممثلون عن تسعة عشر مؤسسة 
رسمية ومن املجتمع املدني العاملة في جنوب لبنان، اضافة الى البلديات ممثلة 
باحتاد بلديات صــور. هدفت الى تعزيز قــدرات املؤسسات املشاركة من خالل 
جلسات وحلقات تدريبية مكثفة مكنت املشاركني فيها من صقل مهاراتهم االدارية 
من جهة وتفعيل دوراملؤسسة في عملية التنمية االقتصادية احمللية من جهة 
اخــرى، من خالل تعزيز مفهوم التنمية بشكل معمق يساعد على الوصول الى 

االهداف املرجوة منها. 
لــالدارة والتدريب  الدولية  املنظمة واملؤسسة  وفي اخلتام، وزع ممثلو 

الشهادات على املتدربني. 

 بيئيون اإ�صبان واأمريكيون زاروا حممية اإهدن 

تتواصل الــزيــارات الــى محمية حــرج اهــدن، حيث زارهــا اخلبير 
البيئي االميركي دافيد برغس، يرافقه من وزارة البيئة ريشارد خوري. 

وقد اثنى برغس على غنى احملمية وتنوعها البيولوجي. 
كما زارها وفد بيئي اسباني ضم مدير املركز الكاتالوني للغابات، 

وممثلون عن وزارة الزراعة ومركز الشبان املسيحيني. 
من جهة ثانية، ورد في تقرير لفريق عمل احملمية ان عدد الزوار 

تدنى في الشهرين املاضيني، اذ لم يتعد ال200 زائر. 

عر�ض ملزايا ملبات التوفري

الــطــاقــة«، استكماال  يــعــرض فــريــق عمل »املــركــز اللبناني حلفظ 
لبنان، مزايا خطة توزيع  انطلقت في شمال  التي  االولــى  للمرحلة 
الثالثة ماليني ملبة موفرة للطاقة ونشر الوعي حيالها، وشرح اليات 

التنمية النظيفة CDM، وفق البرنامج االتي: 
- العاشرة من قبل ظهر غد) السبت( في مبنى بلدية الهرمل. 

- الرابعة من بعد ظهر يوم االثنني املقبل في مبنى بلدية الشياح. 
ودعـــا املــركــز املــواطــنــني فــي اجلــنــوب والــبــقــاع واملـــن اجلنوبي 
االمور  البرنامج ومناقشة احملــاور واستيضاح  هــذا  في  للمشاركة 

كافة. 

»جهاد البناء« تطلق 

حملة غر�ض االأ�صجار 

تــطــلــق جــمــعــيــة »مـــؤســـســـة جـــهـــاد البناء 
لعام 2011،  االمنائية« حملة غــرس االشــجــار 
ضمن مشروع الشجرة الطيبة، في الثالثة بعد 
ظهر االحــد 6 احلالي، في بلدة مــارون الراس، 
برعاية رئيس املجلس التنفيذي في »حزب الله« 

السيد هاشم صفي الدين. 

حما�صرة طبية لرابطة 

اأبناء بريوت

ملناسبة يوم املريض العاملي واليوم العاملي ملرض 
السرطان تنظم رابطة أبناء بيروت محاضرة طبية 
يلقيها عضو الكلية امللكية البريطانية للجراحني د. 
باسم محمد املعاز وتتمحور احملاضرة حول مفاهيم 
ــعــاد أمــــراض الــغــدد واألورام وطـــرق الوقاية  وأب
والعالج. وذلك عند السابعة من مساء الثالثاء املقبل 

في مقر الرابطة طريق اجلديدة.
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