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بيئة

تقرير :احمليطات سابع أكبر اقتصاد على األرض
أصدر الصندوق العاملي لصون الطبيعة ( )WWFتقريرا جديدا احتسب قيمة مياه العالم بنحو  24تريليون دوالر (التريليون
يساوى  1000بليون) ،ما يجعلها سابع أكبر اقتصاد على األرض .التقرير املعنون "إنعاش اقتصاد املحيطات" يندرج إنجازه في
سياق حملة لتوجيه السياسيني وقادة األعمال لينظروا إلى املحيطات كميدان عمل واستثمار مشترك للحفاظ على االستدامة.
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ملحق أسبوعي من إعداد :سميرة الشناوي

اخلميس
 14ماي2015
العدد7523 :

احليطي بالفنيدق واملضيق

«أل نينيو» قادم

اجتماع عربي لصون املها

ق��ام��ت ال��وزي��رة امل�ن�ت��دب��ة املكلفة بالبيئة حكيمة ال�ح�ي�ط��ي ،ي��وم اإلث�ن��ني امل��اض��ي ،ب��زي��ارة
ميدانية تفقدية ملحطة معالجة املياه املستعملة (تامودا باي ) بالجماعة القروية العليني
باملضيق ومشروع توسعة وإعادة تأهيل املطرح العمومي الجديد لجمع النفايات بالفنيدق.
واطلعت الوزيرة على مراحل وط��رق املعالجة الثالثية بمحطة املياه املستعملة باملضيق التي
ت�ع��ال��ج ي��وم�ي��ا  31أل��ف م�ت��ر م�ك�ع��ب م��ن امل �ي��اه املستعملة وت�غ�ط��ي ح��اج�ي��ات ن�ح��و  170أل��ف نسمة،
واملخصصة لتصفية املياه القادمة من املعالجة البيولوجية قبل التطهير وإعادة استخدام املياه
للري أو صرفها في وادي نيكرو ،وك��ذا ط��رق معالجة الحمأة البيولوجية السميكة إلنتاج الغاز
الحيوي .كما تفقدت ا الحيطي مشروع توسعة وإع��ادة تأهيل املطرح العمومي لجمع النفايات
بالفنيدق الذي كلف غالفا ماليا يقدر بنحو  40مليون درهم وسيشغل في يوليوز القادم،ويندرج
في اطار تأهيل املدينة بمشاريع تنموية مستدامة ومندمجة تحترم املواصفات والشروط البيئية.

يقول علماء إن ظ��اه��رة «أل نينيو» املناخية ،التي تتسبب ف��ي فيضانات وجفاف
ف��ي م�ن��اط��ق مختلفة م��ن ال�ع��ال��م ،ب��دأت بالتشكل ف��ي امل�ن��اط��ق االس�ت��وائ�ي��ة م��ن املحيط
الهاديء .وتتوقع دائرة األنواء الجوية األسترالية أن تكون الظاهرة هذه املرة «مؤثرة جدا».
وتتكون ظ��اه��رة «أل نينيو» نتيجة الخ�ت��الف درج��ات ال�ح��رارة ف��ي مياه املحيطات .ورغ��م أن
«أل نينيو» الجديد ما زال في مراحله األولى ،فلديه مع ذلك القدرة على التسبب في ظروف
مناخية متقلبة في شتى أرج��اء العالم .وك��ان علماء أمريكيون قد أعلنوا في أبريل املاضي
أن «أل نينيو» قد تكون بالفعل ،ولكنهم وصفوه بأنه «ضعيف» .ولكن العلماء األستراليني
قالوا إن النماذج التي درسوها تشير إلى أن الظاهرة قد تشتد اعتبارا منسبتمبر فما بعد.
وقال ديفيد جونز ،مدير شعبة مراقبة الطقس والتوقعات املناخية في مكتب األنواء الجوية
األسترالي ،للصحفيني« ،هذه ظاهرة نينيو حقيقية ،وليست بالضعيفة».

احتضنت أب��و ظبي اإلم��ارات�ي��ة االج�ت�م��اع ال�خ��ام��س للجنة التنسيقية لصون
املها العربي ،الذي يهدف إلى تعزيز وتحقيق أهداف املبادرة اإلقليمية لحماية
املها العربية واملحافظة على بيئاتها ومواطنها الطبيعية ،وتعزيز التنسيق اإلقليمي
وال �ت �ع��اون امل �ش �ت��رك ،واالت �ف��اق ع�ل��ى خ��ارط��ة ال �ط��ري��ق ل�ل�ب��رام��ج امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وامل �ب��ادرات
االستراتيجية لألمانة العامة لصون املها العربي .وحضر االجتماع ممثلون رفيعو
امل�س�ت��وى م��ن ال ��دول األع �ض��اء ،ح�ي��ث ت�م��ت دع��وة امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة وسلطنة
ع�م��ان وق�ط��ر وال�ك��وي��ت وال�ب�ح��ري��ن واألردن وال �ع��راق وال�ي�م��ن وس��وري��ا ودول ��ة اإلم ��ارات
العربية املتحدة للحضور االجتماع .وناقش االجتماع الجهود املشتركة التي تبذلها
األمانة العامة لحماية املها العربي وصونه في دول االنتشار ،كما تم تسليط الضوء
على املوقع اإللكتروني الذي تم إطالقه مؤخرا بعد تجديده وخارطة الطريق للبرامج
املستقبلية.

«آفاق الطاقة والتحديات البيئية في منطقة سوس ماسة درعة» موضوع الدورة الثامنة مللتقى الطاقة والبيئة

طلبة ( )ENSAبأكادير يقاربون رفقة خبراء آثار التغير املناخي على املوارد

> محمد التفراوتي
منذ سنة  2007دأب الطلبة املهندسون
ب��امل��درس��ة ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �ع �ل��وم ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة
بأكادير ( )ENSAعلى عقد ملتقى سنوي
م�خ�ص��ص ل�ل�ط��اق��ة وال�ب �ي�ئ��ة ،ح�ي��ث يلتئم
امل�ه�ن��دس��ون امل�ت�خ�ص�ص��ون وامل�ت�خ��رج��ون
ل��دراس��ة م�خ�ت�ل��ف امل �ح��اور وامل��وض��وع��ات
املتنوعة التي تندرج ضمن اهتماماتهم
ال� ��دراس � �ي� ��ة .وي� � ��روم ه� ��ذا امل �ل �ت �ق��ى ت �ب��ادل
األف� �ك ��ار واآلراء ال�ع�ل�م�ي��ة وت �ح �س��ني رؤى
امل �ه �ن��دس��ني و أط ��ر امل�س�ت�ق�ب��ل ف��ي ق�ض��اي��ا
البيئة والتنمية .
وأضحى قطاع الطاقة ضمن انشغاالت
القطاعات املعنية خصوصا مع استمرار
الطلب على الطاقة ،مما يستوجب جعل
املشاريع البحثية الجديدة غنية ومفيدة،
ت�ش�ك��ل ب��دائ��ل م �ب �ت �ك��رة ت �ل �ب��ي ال �ح��اج �ي��ات
املتزايدة مع احترام املعايير املحددة في
إطار إستراتيجية حماية البيئة.
وش �ك��ل ه� ��ذا امل �ل �ت �ق��ى ف ��ي دورت � ��ه ل �ه��ذه
ال �س �ن��ة ف��رص��ة س��ان �ح��ة ل�ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء
ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف ال �ت �ح��دي��ات ال��رئ �ي �س �ي��ة م��ن
ق �ب �ي��ل إدارة ال� �ن� �ف ��اي ��ات وم �ع��ال �ج��ة م �ي��اه
الصرف الصحي وتغير املناخ .
وتناول مجموعة من الخبراء بالشرح

والتحليل بعض املشاريع املتنوعة التي
ت �ش �م��ل ال �ط ��اق ��ة وت �غ �ي��ر امل� �ن ��اخ وال �ق �ط��اع
ال �ب �ي �ئ��ي ب �م �ن �ط �ق��ة س � ��وس م ��اس ��ة درع � ��ة،
وت ��أث� �ي ��ره ��ا ع� �ل ��ى ال � �ق � �ط ��اع االق � �ت � �ص ��ادي
واالج � �ت � �م� ��اع� ��ي وال � �س � �ي� ��اس ��ي وال� �ث� �ق ��اف ��ي
واألكاديمي.
واس � �ت � �ع� ��رض ع� �ب ��د ال� ��رح � �م� ��ان ع� �م ��ور،
رئ�ي��س ل�ج�ن��ة ال�ب�ي�ئ��ة ب�ج�ه��ة س��وس ماسة
درع � ��ة ،م �ج �ه��ودات ال �ج �ه��ة ع �ل��ى م�س�ت��وى
امل �ح��اف �ظ��ة ع ��ل ال �ب �ي �ئ��ة واآلف � � ��اق ال ��واع ��دة
للطاقة في جهة سوس ماسة درع��ة التي
تشهد ت�ط��ورا ملفتا ع�ب��ر ان �خ��راط الجهة
ف��ي م�خ�ت�ل��ف ال �ب��رام��ج ال �ط��اق �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة
متناوال البرامج البيئية املبرمجة وتطور
النجاعة الطاقية بالجهة .
وأك� � ��د م �ح �م��د واك� ��ري� ��م م ��دي ��ر امل ��درس ��ة
الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير على
أه �م �ي��ة ت �ع��زي��ز ق � ��درات ال �ط �ل �ب��ة م ��ن خ��الل
ال � �ت� ��واص� ��ل م� ��ع خ � �ب� ��راء ف� ��ي ت �خ �ص �ص��ات
دراسية دقيقة تؤهل الستيعاب مختلف
املعارف والتكنولوجيات الحديثة .
وأف� � � � ��اد ال � �ب� ��روف � �س� ��ور ع� �ب ��د ال �ل �ط �ي��ف
ال� �خ� �ط ��اب ��ي رئ � �ي� ��س ال �ج �م �ع �ي ��ة امل �غ��رب �ي��ة
ل� �ل� �ع� �ل ��وم ال� �ج� �ه ��وي ��ة ( )AMSRوأس � �ت� ��اذ
امل��درس��ة الوطنية للمهندسني الغابويني
أن امل� �غ ��رب ي ��واج ��ه ره � ��ان ت �غ �ي��ر امل� �ن ��اخ .

ف �م �ن��ذ ع ��دة ع �ق��ود ت �ش �ه��د ال� �ب ��الد س�ل�س�ل��ة
من سنوات الجفاف وارت�ف��اع في درج��ات
ال�ح��رارة ،مما يشير إل��ى تغير في املناخ.
وق� ��د أج ��ري ��ت ال� ��دراس� ��ات ت ��دع ��م ف �ك ��رة أن
امل�ن��اخ يتغير ف��ي امل�غ��رب وسيتغير أكثر

في املستقبل ،مع توقعات مماثلة بشكل
عام لتلك التي تقدمها الهيئة الحكومية
ال��دول �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ب�ت �غ �ي��ر امل� �ن ��اخ ()IPCC
ف � ��ي ن� �ه ��اي ��ة ال � � �ق � ��رن .وي � �ج� ��ب أخ� � ��ذ ب �ع��ني
االع �ت �ب��ار امل �خ��اوف امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��آث��ار تغير

املناخ ،ومسألة هشاشة البنية السكانية
وال� �ب� �ي� �ئ ��ات االج �ت �م ��اع �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
والطبيعية.
وتتفاقم هذا الهشاشة من خالل العمل
اإلن�س��ان��ي ال��ذي غالبا م��ا ي�ف��رض أوض��اع
تشغيل غير مناسبة ،يضيف الخطابي،
م �ث��ل م �ج��ال امل � ��وارد امل��ائ �ي��ة ال ��ذي يعتمد
ع �ل��ى ال �ت �س��اق �ط��ات امل �ط��ري��ة وي �ع��ان��ي م��ن
ت �غ �ي��رات اس �ن��وي��ة ق��وي��ة وع� ��دم االن �ت �ظ��ام
امل�ك��ان��ي للتساقطات .وت�ت��رك��ز ح��وال��ي 50
ف��ي امل��ائ��ة م��ن حصة التساقطات على 15
في املائة من املساحة الكلية للبالد.
ذلك أن تغير املناخ يؤدي إلى انخفاض
ه�ط��ول األم �ط��ار ،م��ع مخاطر ف�ت��رة جفاف
طويلة ،مما ق��د ي��ؤدي إل��ى تفاقم الوضع
املائي باملغرب الذي صنف من بني  20بلد
منهك على مستوى توفر املوارد املائية.
ويؤكد الخطابي أن باإلضافة إلى ندرة
امل �ي��اه ال�ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا أن ت�ت�ف��اق��م بسبب
ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ ،ف��إن زي ��ادة وك �ث��اف��ة وت�ن��وع
األم �ط��ار ت �ق��ود ن�ح��و ح ��دوث ال�ف�ي�ض��ان��ات
وال�ع��واص��ف املحلية القوية وال�ت��ي غالبا
م��ا تكون سببا ف��ي الفيضانات السريعة
والعنيفة.
وم� � � � ��ن األم � � �ث � � �ل� � ��ة ال� � � � � �ب � � � � ��ارزة ،ي� �ض� �ي ��ف
ال�خ�ط��اب��ي ،م�ن�ط�ق��ة أوري �ك��ا ال �ت��ي ش�ه��دت
فيضانات مهولة سنة  .1995ث��م منطقة
الحاجب سنة  1997واملحمدية وسطات
ف� ��ي س� �ن ��ة  2002و ك � ��ذا ج � �ن ��وب ووس� ��ط
املغرب في نوفمبر سنة  ،2014إذ تسببت
ال � �ف � �ي � �ض ��ان ��ات ف � ��ي خ � �س ��ائ ��ر ك � �ب � �ي ��رة ف��ي
املمتلكات واألرواح البشرية.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ت��م ت�ط��وي��ر م�ش��روع
التكيف مع تغير املناخ من خ��الل اإلدارة
امل �ت �ك��ام �ل��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ �ي��ة ودف� ��ع م�ق��اب��ل
ال �خ��دم��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة ( )GIREPSEوال ��ذي

أشجار عمالقة بسوس تتربع على عرش الغابات
> رشيد فاسح

ف��ي إط� ��ار م�ه��ام�ه��ا ال�ب�ي�ئ�ي��ة ،ق��ام��ت جمعية
بييزاج ،مع مطلع فصل الربيع الحالي ،بجولة
ت�ف�ق��دي��ة ل��إط��الع ع�ل��ى ال��وض��ع ال�ب�ي�ئ��ي لبعض
امل� �ج ��االت ال �غ��اب��وي��ة ب�م�ن�ط�ق��ة س ��وس وأك ��ادي ��ر
الكبير ،وذلك بتعاون مع االأطر االدارية ملديرية
امل �ي��اه وال �غ��اب��ات ب��اك��ادي��ر إدوت� �ن ��ان ،ح�ي��ث ق��ام
م�م�ث�ل��و ال�ج�م�ع�ي��ة ب�م�س��ح أرض� ��ي ع �ل��ى األق� ��دام
للتعرف على حالة األشجار والغابات واألحزمة
الخضراء اإليكولوجية باملنطقة ،وذلك بكل من
غ��اب��ة امل ��زار امل �ج��اورة مل�ص��ب ن�ه��ر س��وس وال�ت��ي
تعتبر رئ��ة اك��ادي��ر الكبير االيكولوجية ،وغابة
األرك� � ��ان ب�م�ن�ط�ق��ة ال �ت��ام��ري ،وغ ��اب ��ات ال �ع��رع��ار
وال �خ��روب واألرك ��ان باملناطق الجبلية الكادير
ادوت � �ن ��ان .وم ��ن خ ��الل ه ��ذه امل �ع��اي �ن��ة ت �ب��ني ب��أن
ال�غ��اب��ات ف��ي حالة جيدة واس�ت�ع��ادت حيويتها
خ� �ص ��وص ��ا م� �ح� �م� �ي ��ات األرك � � � � � ��ان ،وم �ح �م �ي ��ات
األوك ��ال� �ي� �ب� �ت ��وس وب� ��اق� ��ي ال � �غ ��اب ��ات ب��امل �ن��اط��ق
الجبلية.
وت ��أت ��ي ه� ��ذه امل � �ب� ��ادرة م ��ن ج�م�ع�ي��ة ب �ي �ي��زاج
لحماية البيئة ف��ي إط ��ار ال�ت�ع��اون امل�ش�ت��رك مع
م��دي��ري��ة امل �ي��اه وال �غ��اب��ات وم �ك��اف �ح��ة ال�ت�ص�ح��ر
ب� ��"اك ��ادي ��ر ادوت � �ن � ��ان" و"ان � ��زك � ��ان -اي� ��ت م �ل ��ول"،
خ �ص��وص��ا ل �ت �ف��ادي م �ش��اك��ل ح ��رائ ��ق ال �غ��اب��ات،
والقيام بالرصد والتتبع لبعض السلوكات التي
يمكن الحد منها بتفعيل دور املجتمع املدني في
الحفاظ على الثروة الغابوية املحلية وأدوارها
االي� �ك ��ول ��وج� �ي ��ة وال �ب �ي �ئ �ي��ة ب��امل �ن �ط �ق��ة ف� ��ي زم ��ن
ال�ت�غ�ي��رات امل�ن��اخ�ي��ة ،وزح��ف التصحر وظ��واه��ر
الجفاف والحد من حرائق الغابات املهولة.
وم� � ��ن خ� � ��الل ت� �ل ��ك امل� �ع ��اي� �ن ��ة ،اط � �ل ��ع ن �ش �ط��اء
الجمعية على نوعية األشجار وحالتها البيئية
وت �ط��وره��ا ،وق��د أث ��ار ان�ت�ب��اه أع �ض��اء الجمعية

ت��واج��د ش�ج��رة ضخمة وع�م��الق��ة ب�ج��وار مصب
ن �ه ��ر س � ��وس ال �ج �ه ��ة ال �ج �ن ��وب �ي ��ة ،ح �ي ��ث ت �ب��رز
ج ��ذوره ��ا ك� �ج ��ذوع أش� �ج ��ار ت �م �ت��د إل� ��ى ض�ف��اف
الوادي ،وعرض قطرها قد يصل إلى  2mونصف
الى  3mتقريبا ومحيط دائرتها قد يصل من 7
إل��ى  8أمتار ،وعلوها ق��د يصل م��ا ب��ني  20إلى
 26متر .املؤسف أن الشجرة مهددة باالنجراف
نظرا لتواجدها بالقرب من ضفاف نهر سوس،
وه��و م��ا يفسر اس�ت�ف��ادة ه��ذه ال�ش�ج��رة م��ن امل��اء
بشكل كبير ساهم في نموها بشكل لهذا الحجم
الضخم ،وتعتبر لحدود الساعة أضخم شجرة
في جهة سوس ماسة درعة ،وربما باملغرب ككل،
من نوع "األوكاليبتوس" بدوارها اإليكولوجية
واالقتصادية.
وع �ن��د ت �ب��ادل امل �ع �ل��وم��ات وال� �ص ��ور ،وردت �ن��ا
م�ع�ل��وم��ة ب�ي�ئ�ي��ة م��ن خ ��الل امل �ه �ن��دس ف��ي امل �ي��اه
وال �غ��اب��ات سعيد امل��راب��ط ب�ت��واج��د إح ��دى أكبر
أش� �ج ��ار األرك� � � ��ان ب��ال �ع��ال��م ب �ج �م��اع��ة ال �ت��ام��ري
ب� ��دوار (ب ��وف ��رودو) ش �م��ال أك��ادي��ر ب �ح��وال��ي 65
ك�ل��م ،محيطها ال��دائ��ري يبلغ  7أم�ت��ار وقطرها
مترين ،وعلوها حوالي  15متر ،وهو اكتشاف
م �ه��م خ �ص��وص��ا أن ش �ج��ر االأرك� � � ��ان ال ي�ت�ع��دى
ه��ذه ال�ح��دود كما أن��ه ل��م يسبق ألح��د أن تعرف
على هذا االكتشاف املهم لألركان خصوصا في
م�ج��ال البحث العلمي لتاريخ األرك ��ان وأدواره
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة واالي� �ك ��ول ��وج� �ي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
الثقافية.
وتعتبر ه��ذه األش �ج��ار ت��راث��ا مهما يتوجب
ح�م��اي�ت��ه وت�ع�م�ي��ق ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ح��ول��ه ،كما
ت�س�ت�ح��ق ال ��زي ��ارة ل��رب��ط ال �ص �ل��ة ب ��ني ال�ط�ب�ي�ع��ة
واإلنسان وزيادة الوعي بأهمية حماية البيئة.
كما أن شجرة األرك��ان بمنطقة (ب��وف��ردو) يجب
أن تدخل خانة ( ارقام غينيس القياسية) كأكبر
شجرة أركان في العالم.

ي �ن �ش��د ت �ط��وي��ر وس ��ائ ��ل إع � � ��ادة ال �ت �ف �ك �ي��ر
ف��ي اإلدارة امل �ت �ك��ام �ل��ة ل �ل �م �ي��اه ف��ي س�ي��اق
ت �غ �ي��ر امل � �ن� ��اخ .وي �م �ك��ن ت �ح �ق �ي��ق ذل� ��ك م��ن
خ��الل تحسني ال �ق��درة ع�ل��ى تكيف ال�ن��اس
وم ��رون ��ة ال �ن �ظ��م اإلي �ك��ول��وج �ي��ة م ��ن خ��الل
دم � ��ج وض � ��ع امل � �ن� ��اخ واألدوات ال �ق��ائ �م��ة
ع�ل��ى ال �س��وق (م�ث��ل دف��ع م�ق��اب��ل ال�خ��دم��ات
ال� �ب� �ي� �ئ� �ي ��ة) وف� � ��ي ال� �س� �ي ��اس ��ة ع� �ب ��ر خ �ط��ط
ع�م��ل ب�ي�ئ�ي��ة وت �ن �م��وي��ة .وي �ت��م ت�ن�ف�ي��ذ ه��ذا
املشروع البحثي في حوض تانسيفت من
قبل الجمعية املغربية للعلوم اإلقليمي
( )AMSRو ب ��ال� �ش ��راك ��ة م ��ع ال� �ع ��دي ��د م��ن
املؤسسات الوطنية والدولية.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه اس� �ت� �ع ��رض ال� �ب ��روف� �س ��ور
دن ��ون ال �ص �ي �ف��اوي ،أس �ت��اذ ب��اح��ث بكلية
العلوم بعني الشق الدار البيضاء ،تجربة
امل� �غ ��رب ع �ل��ى م �س �ت��وى االن �ت �ق ��ال ال �ط��اق��ي
وال�ت�ق�ن�ي��ات امل�س�ت�خ��دم��ة وك ��ذا تطبيقات
تحلية مياه البحر.
وت � �ح� ��دث ال � �ص � �ف� ��اوي ع� ��ن ال� �ت� �ح ��دي ��ات
الكبيرة الثالث التي يعرفها العالم والتي
تتجلى ف��ي أم��ن اإلم ��دادات وتغير املناخ
ثم التنافسية ،مستعرضا مجاالت تدبير
م�ش�ك�ل��ة ال �ط��اق��ة وامل� �ي ��اه وك �ي �ف �ي��ة ت�ط��وي��ر
ال�ت�ق�ن�ي��ات ف��ي امل �ج��ال م��ن ق �ب��ل م�ه�ن��دس��ي
املغرب ونتائج نقل التكنولوجيا ..
وت � �ن ��اول امل �ه �ن ��دس ال �ش �ي��خ ال �خ��رش��ي،
رئيس قسم بالجماعة الحضرية أكادير،
م �ج��ال ت��دب�ي��ر ال �ن �ف��اي��ات ب�ج�م��اع��ة أك��ادي��ر
وب�ع��ض امل�ظ��اه��ر البيئية بمدينة أك��ادي��ر
ومختلف املساعي التي تستهدف حماية
البيئة وج��ودة الحياة ،وم�ج��االت تدبير
امل � �س� ��اح� ��ات ال � �خ � �ض� ��راء م� ��ع االس� �ت ��دام ��ة
وكفاء ة الطاقة والصرف الصحي السائل
وإعادة استخدام املياه العادمة ثم مراحل
إدارة النفايات باملدينة.
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