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حا�صلة على االعرتافات الدولية يف اجلودة 
اأيزو 14001 يف اجلودة البيئية 

اأيزو 18001 يف ال�صحة وال�صالمة املهنية 
اأيزو 9001 يف اجلودة االإدارية واملالية

تعرب  وال  اأ�صحابها  راأي  عن  تعرب  املن�صورة  والبحوث  املقاالت 
بال�صرورة عن راأي اأو توجه ل�صركة �صيبكو للبيئة
ال�صتقبال م�صاركاتكم ومقرتحاتكم ناأمل التوا�صل 

من خالل الربيد االإلكرتوين
PR@Sepcoenvironment.com �سركة م�ساهمة مقفلة 
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اخلليجية  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال�����ص��رك��ة  ���ص��ارك��ت   
فعاليات  يف  للبيئة(  )�صيبكو  البيئة  حلماية 
معر�ض وور�صة عمل مكافحة العدوى بح�صور 
املدينة  مبنطقة  ال�صحية  ال�����ص��وؤون  ع��ام  مدير 
ال�صغري,  اإبراهيم  بن  اأحمد  الدكتور  امل��ن��ورة 
الذي تقيمه اإدارة ال�صحة العامة ب�صحة املدينة 
وذلك  العدوى,  مكافحة  ب��اإدارة  ممثلًة  املنورة, 
حيث  امل��ن��ورة  باملدينة  ال�صحية  اخليمة  مبقر 
اأي��ام, يهدف  ا�صتمر خم�صة  الذي  املعر�ض  كان  
ال�صحي  ال��ك��ادر  فئة  م��ن  العاملني  توعية  اإىل 
مكافحة  اإج��راءات  م�صتلزمات  بجميع  باملنطقة 
العدوى ويف ختام املعر�ض مت ت�صليم درع �صكر 
لل�صركة قام با�صتالمه ممثل ال�صركة مدير اعمال 

املنطقة ال�صمالية ال�صيد/ في�صل  احلارثي.

بالتعاون مع ال�سئون ال�سحية
 مبنطقة املدينة املنورة

�شيبكو للبيئة ت�شارك
 يف فعاليات معر�ض وور�شة 

عمل مكافحة العدوى

تطوير نظام تتبع مركبات 
�شيبكو للبيئة

قامت ال�صركة ال�صعودية اخلليجية حلماية البيئة )�صيبكو 
اح��دى  خ��الل  م��ن  امل��رك��ب��ات  تتبع  اج��ه��زة  للبيئة(بتحديث 
وقد  امل��ت��ط��ورة  النظم  ه��ذه  بتقدمي  املتخ�ص�صة  ال�صركات 
ا�صتحدثت عدة مزايا اإ�صافية تعمل على اأ�صطول ال�صركة يف 
تنفيذ م�صاريعها وياأتي ذلك يف �صعي ال�صركة امل�صتمر لتعزيز 

جودة تطبيق خططها باأعلى املعايري ووفق احدث االأنظمة.





�صاركت ال�صركة ال�صعودية اخلليجية حلماية 
جامعة  م��ع  بالتعاون  للبيئة(  )�صيبكو  البيئة 
تبو فعاليات اليوم العاملي للدفاع املدين ت 
�صعار )االإعالم ....وقاية( بح�صور �صعادة وكيل 
اإمارة منطقة تبو االأ�صتاذ / مد بن عبدالله 

احلقباين.
املدين  الدفاع  مدير  ا�صتقباله  يف  ك��ان  حيث 
عاي�ض  ب��ن  م�����ص��ت��ور   / ال���ل���واء   ت��ب��و مبنطقة 

احلارثي ومدراء االإدارات احلكومية وول يف 
املعر�ض املعد يف هذه املنا�صبة الذي احتوى على 
العامة  وال�صالمة  واالإن��ق��اذ  االإفاء  عن  اأجنحة 
ويف  الثقيلة  وامل��ع��دات  االل��ي��ات  ع��ر���ض  و�صهد 
نهاية احلفل كرم راعي احلفل اجلهات امل�صاركة 
اإمارة  املدين �صعادة وكيل  الدفاع  كما كرم مدير 

منطقة تبو بهدية تذكارية بهذه املنا�صبة .
مبنطقة  امل��دين  الدفاع  مدير  جهته  من  وعرب 

اإمارة  وكيل  �صعادة   لت�صري �صروره  عن   تبو
ا�صتمرت  التي  الفعاليات   افتتا  تبو منطقة 
اأيام ت�صمل تويع ن�صرات ومطويات  مدة ثالث 
واإل��ق��اء ��ا���ص��رات يف امل��دار���ض واجل��ام��ع��ات 
وي��ارة  ال�����ص��وارع  يف  توعوية  ل��وح��ات  وعمل 
امل��دار���ض واجل��ام��ع��ات وي���ارة ��ال امل��دار���ض 
م��راك��ز ال��دف��اع امل���دين وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى اأع��م��ال 

االإفاء واالإنقاذ واالإ�صعاف .

�شيبكو للبيئة 
ت�شارك يف

 اليوم العا 
دا للدفا

احلدث  يف   01  /    /  19 املوافق  ال�صبت  يوم  للبيئة  �صيبكو  �صاركت 
املناخي  التغري  باأهمية  الوعي  رفع  اإىل  يهدف  االأر�ض" الذي  "�صاعة  العاملي 
توعوية  ر�صال  باإر�صال  للبيئة  �صيبكو  قامت  وقد  البيئة,  على  تاأثريه  ومدى 

للم�صتفيدين من خدماتها لرفع م�صتوى التوعية ملخار التغيري املناخي.
العاملي   ال�صندو تنظيم  من  نوي  ص� عاملي   ح��دث هي   االأر����ض �صاعة 

 ومال واملجتمعات  االأف���راد  ت�صجيع  خالله  يتم  للطبيعة 
ك��ات ع��ل��ى اإ���ف���اء االأ����ص���واء واالأج���ه���زة  ر�� ل وال�����صامل���ن���ا
 19 ي��وم  واح��دة   صاعة� مل��دة  ال�صرورية  ري  االإلكرتونية 
مار�ض من كل عام ال�صاعة 80م حتى 90م يف توقيت 
باأ�صرتاليا  االأر�ض يف �صيدين  �صاعة  املحلي وبداأت  الدولة 
عام 00, عندما قام  مليون منزل و موؤ�ص�صة باإفاء 
اأنوارهم ملدة �صاعة كاملة, متخذين موقفًا حامًا يف مواجهة 
تغري املنا بعد �صنة واحدة, اأ�صبحت �صاعة االأر�ض حدث 
مليون   0 على  يزيد  ما  بدعم  �صخم  بيئي   ر و  عامليًا 
لكافة  العا و هي دعوة عاملية  �صخ�ض يف  دولة حول 
االأ�صخا�ض و اجلهات و املجتمعات باأن يح�صموا اأمرهم و 
يتخذوا موقفهم اه م�صتقبلهم. اأن يظهروا الأنف�صهم اأنهم 

 و بتنمية م�صتدامة. مباين و معا قادرون على قيادة اأمورهم ب�صكل �صحي
ح�صارية عدة يف قارات العا من ا�صيا و اأفريقيا و اأوروبا, حتى االأمريكتني 
و ا�صرتاليا, يقفون يف الظالم, اأماًل باأن ت�صيء هذه ال�صاعة م�صتقبل الب�صرية. 

ويتحد الب�صر باختالف اأجنا�صهم, الأجل ال�صيء الكبري الذي يت�صاركونه وهو 
كوك االأر�ض.

من  عدد  اإن��ارة  اليوم,  هذا  م�صاء  ج��دة,  اأمانة  و  الريا�ض  اأمانة  واأفئت 
الطر وال�صوارع واللوحات االإعالنية التابعة لهما, يف اإار م�صاركتهما يف 
احلدث البيئي العاملي "�صاعة االأر�ض" للعام احلا01 م كر�صالة ت�صامنية 
تفاعلية للتعبري التوعوي الهادف اإىل احلفا على الطبيعة 

وحماية البيئة, باالإ�صافة اإىل تر�صيد ا�صتخدام الطاقة.
الريا�ض  يف  اإناراتها  اإفاء  مت  التي  املناق  و�صملت 
هي ريق امللك فهد و�ص مدينة الريا�ض, و�صارع مو�صى 
بن  اأحمد  االإم��ام  و�صارع  الريا�ض,  مدينة  �صمال  ن�صري  بن 
بكر  اأبي  بنت  عا�صة  و�صارع  الريا�ض,  مدينة   صر� حنبل 
ر مدينة الريا�ض. و�صاركت اأمانة جدة يف �صاعة االأر�ض 

باإفاء اإنارة ميدان الكرة االأر�صية ملدة �صاعة.
ويف نف�ض االإار اأفاأت اأمانة منطقة تبو االإنارة يف 
جميع �صوارع منطقة تبو ويف امليادين العامة, وذلك عند 
ال�صاعة 80 من م�صاء يوم ال�صبت 01//19م , حتى 
ال�صاعة 90, ت�صامًنا مع �صاعة االأر�ض, وما تت�صمنه من 
مع  للكهرباء  ال�صعودية  ال�صركة  احتفت  كما  الكهرباية.  الطاقة  لتوفري  دعوة 
"�صاعة االأر�ض", حيث قامت بخف�ض االإ�صاءة يف  دول العا يف االحتفال ب� 

عدد من املواقع التابعة لها ملدة �صاعة واحدة.

سار با مع العديد م اا السعودية
اا ت رلظا شدللت الدعو د شيبكو للبيئة�





 يد العة ع وما

درج��ات  واإرت��ف��اع  الرتابية  العا�صفه 
احلرارة  بالعا�صمة ال�صودانية اخلروم  
وال ايام موؤر البيئة باخلروم كانتا 
التي  املعاناة  على  ح��ي  علمي  دليل  خ��ري 
التغريات  نتيجة  ال�صودان  تها   ي��ر
 املناخية . ويف بحثها عن حلول للخرو
باتت  ال��ت��ي  الرميلة  الكثبان  ك��ارث��ة  م��ن 

����ا�����ص����ر م���دن���ه���ا 
واري�����اف�����ه�����ا ف��ي��م��ا 
ي�����ص��م��ى ب���ظ���اه���رة 
الزح ال�صحراوي 
ق����ررت احل��ك��وم��ة   ,
ان  ال���������ص����ودان����ي����ة 
 ال����ق����ف����ا ���ت���ل���ت���ق
وت��ك��ون م��ن اوا���ل 
ت�صرع  التي  ال���دول 
تو�صيات  تنفيذ  يف 

يف  انعقد  ال���ذي  بباري�ض   امل��ن��ا م��وؤ��ر 
.01 اإكتوبر  املا�صي

اخلروم  والي��ة  حكومة  نظمت  حيث 
احلكومة  برعاية  ال�صودانية  العا�صمة 
االادية موؤر البيئة االول خالل الفرتة 
ب��اخل��ر��وم  01م  م��ار���ض   )11(
لتنفيذ  والفر�ض  التحديات  ناق�صت خالله 
مبادرة حزام اخ�صر لتوفري منطقة عالة  

مليون    بغر�ض  ال�صحراوي   الزح من 
�صجرة بح�صور م�صاعد ري�ض اجلمهورية 
 ووا املهدي"   ال�صاد "عبدالرحمن 
والية اخلروم الفريق اأول ركن مهند�ض 
"عبدالرحيم مد ح�صني" ووير البيئة 
العمرانية  والتنمية  الطبيعية  وامل���وارد 
الدكتور "ح�صن عبد القادر هالل" وري�ض 
املجل�ض االأعلى للبيئة والرتقية احل�صرية 
والريفية اللواء "عمر احمد ابراهيم ر"

نخبة  ال��ي��ه  ودع����ت 
واخل��رباء  العلماء  م��ن 
ال��ب��ي��ئ��ة من  يف ����ال 
���ص��ارك��وا  دول����ة   )(
ب������������������اورا ع���ل���م���ي���ة 
ون��ق��ا���ص��ات و���ص��ع��ت��ه��ا 
احل��ك��وم��ة ك��اول��وي��ات 
م��ه��ام��ه��ا  ق����ا����م����ة  يف 
االرب��ع��ة �صنوات  خ��الل 
يف  و�صرعت   , القادمة 
اأخ�صر  حزام  مل�صروع  ويل  عن  البحث 
يغطي حوا80  كم يحي باخلروم 
 ا�صرة الزح اوف من برو عق

ال�صحراوي لها . 
م�صاحبًا  برناًا  امل��وؤ��ر  وت�صمن 
يتزامن  بيئي  معر�ض  تنظيم  يف  يتمثل 
للحديقة  ي��ارة  االفتتاحية,  اجلل�صة  مع 
 بجان  ال�صن لغابة  واأخ���رى  النباتية 

طوي اوم ب ميون سة
ملنع الت�سح 

 ايئة عقد لقال عض اامل
 مااملن و اعديدة مع ا

لدع م�سوعا اليئة بوية اوم
 املو  امل�سار م يئةو لسي�

م ا منما ا املتحدة 
واملنما الدولية وايمية والونية 

ا ال�سة.
 االت وريةمض ايساعد رم

 حسية ااملنا
ديا ونيا ل دول العامل
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رح��ل��ة ن��ي��ل��ي��ة وح��ف��ل ت���راث���ي وق��ام��ت 
بتكرمي  للبيئة  �صيبكو  الراعية  ال�صركة 
امل�����ص��ارك��ني يف امل���وؤ���ر م���ن خ���رباء 
وامل��ن��ظ��م��ات  امل��ت��ح��دة   االأ م��ن��ظ��م��ات 
ال��دول��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة وال��و��ن��ي��ة ذات 

ال�صلة.
ل��ر��ا���ص��ة  االول  ال��ت��وج��ي��ه  وك�����ان 
البديلة  الطاقات   من هو  اجلمهورية 
عن  بديال  لتكون  الت�صهيالت  كل  االمنه 
 نا وق���ال  ل��الأ���ص��ج��ار  اجل��ا��ر  القطع 
ري�ض اجلمهورية ح�صبو عبد الرحمن 
التغريات  اأن  امل��وؤ��ر  ابته  ل��دى 
املناخية اأثرت ب�صكل كبري على ال�صودان 
فيما ي�صكل الزح ال�صحراوي هاج�صا 
حلكومته ووفقا الح�صاءات املخت�صني 
فاإن معدالت الهدر املت�صارعة لالأرا�صي 
مليون   1 م��ن   ��ب��اأك تقدر  اخل�صبة, 
العقد االأخري فق . خا�صة  فدان خالل 
وان����ه ي��رتت�� ع��ل��ي��ه اث����ار اإق��ت�����ص��ادي��ة 
متمثلة يف اإنخفا�ض اإنتاجية االرا�صي 
الزراعية وتاأثريها املبا�صر على القطاع 
 من االإنتا 0 ثل التقليدي والذي
ب�صورة  يوؤثر   وبالتا ال�صودان  يف 
القومي   االإج��م��ا  ال��ن��ا على  كبرية 
 صغو� اإىل  ذل���ك  واأدى  ب��ال�����ص��ودان 
اق��ت�����ص��ادي��ة ه��ا��ل��ة ع��ل��ى امل�����وارد كما 

اإرتفاع  باأخرى يف  او  ت�صببت ب�صورة 
النزو من االري��اف اىل املدن  معدالت 
امل��دن من  ادى اىل �صغوات على  مما 

كل النواحي .
اوم ستم  البون 

امل�صاركني  البيئني  اخل���رباء  وك��ان 
ت�صتفيد  اأن  اإق��رتح��وا  ق��د  امل��وؤ��ر   يف 
املجتمعات املحلية من التجارة الدولية 
يف الكربون بتطويق اخلروم بحزام 
الكربون  اإمت�صا�ض  على  يعمل  اخ�صر 
وال���غ���اات ال�����ص��ادرة م��ن ال�����ص��ي��ارات 
وتنفيذ  ال��ك��ه��رب��اء  ت��ول��ي��د  و���ط���ات 
القادمة   �صنوات  االرب���ع  خ��الل  اخلطة 
مبيزانية ت�صل اىل )1( مليون دوالر. 
وفود  املوؤر  فيه  اإ�صت�صاف  وقت  يف 
من امل�صتثمرين الذين يربون يف بناء 

طات اإ�صتعدادا لتجارة الكربون .
وق���ال���ت اخل���ب���رية ال�����ص��ودان��ي��ة يف 
 هنا اأن  ع��ب��دون  �صمية  البيئة  ��ال 
 وهنا الكربون  لتجارة  دوليا   صو�
لديها  ال��ت��ي  للحكومات  منتظم   ص��و���
م�����ص��اري��ع ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة ل��ت��ج��ارة 
اأر�صدة الكربون حيث يتوقع ان يعمل  
ن  مليار   1 تطهري  على  امل�صروع  
ع��ل��ى االأق����ل م��ن ال��ك��رب��ون م��ن ال��غ��الف 

�صنوات, وكني  اأرب��ع  بعد  اجل��وي 
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 عقاد املومية اد ال يو
اليئ اول لتني اام 

ال�س بوية اوم
 ط يئة بدولةارة الو يو

م�سو اام اس حمور 
 ل سودان ولض لام لي

دول املنطقة

 000000 اإىل  الو�صول  من  املحلية  املجتمعات 
دوالر يف اأر�صدة الكربون.

امل�����ص��ارك��ني اىل   ��فيما دع���ا اخل����رباء االج��ان
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ص��روع وال�����ص��رب عليه 
ب�صن  ال�صودانية  احلكومة  مطالبني   , واملثابرة 
قيمة  ب�صداد  ال�صيارات  بيع  �صركات  يلزم  قانون 

)10( �صجرات عند بيعها لكل �صيارة .
ع�صفورين   اإ�صر" ال��ع��رب��ي  باملثل  وع��م��ال 
احل��زام  يتم ري  ان  البيئة  بحجر" اإق��رت خ��رباء 
االخ�صر مبياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة باالإ�صافة 
اىل تو�صيتهم باال�صتثمار يف م�صانع الإعادة تدوير 
مياه ال�صرف ال�صحي ,وبذلك يكون مت و�صع روؤية 
وا�صحة للتخل�ض من مياه ال�صرف ال�صحي  والتي 
 بطر باخلروم  البيئية  امل��ه��ددات  من  ا�صبحت 
الوقت يف  ذات  منها يف  االإ�صتفادة  واإمكانية  امنه 
اأي�صا  املوؤر  ناق�ض  ,حيث  االخ�صر  احل��زام  ري 
م��ق��رتح��ات امل�����ص��روع��ات امل��ق��دم��ة م��ن خ���رباء من 
االكادية ال�صينية واخلبري الهولندي على اأحدث 
تقنيات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي امل�صتخدمة 

يف ميل املدن واملنار الطبيعية.

عض اامل ب ا ةم
 ليئة و�سيو ليئة

الثانية  التو�صية  ج���اءت  اأخ����رى  ن��اح��ي��ة  م��ن 
ك��اول��وي��ة وه���ي ����ص���رورة و�صع  اإع��ت��ب��اره��ا  ومت 
ال��ن��ف��اي��ات  م���ن  للتخل�ض  ق��وم��ي��ة  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
البيئة  وي���ر  اع��ت��رب  فيما  واخل��ط��رة  الكيمياية 
والغابات دكتور ح�صن هالل اأن كيفية التخل�ض من 
 النفايات الطبية  اخلطرة  من امل�صاكل التي توؤر
 م�صاجع اجلهات املخت�صة اال اأنه يرى ان االورا
املقدمة و�صعت لها حلوال ت�صعى وارته لتطبيقها 
معلنا عن توقيع اإتفاقية بني املجل�ض االعلى للبيئة 
بوالية اخلروم مع �صركة �صيبكو للبيئة حيث مت 
من  عدد  بح�صور  املوؤر  ايام  ثالث  العقد  توقيع 
االتفاقية تكوين نظام  الوراء وت�صمنت االت 
وال�صناعية  الكيمياية  للنفايات  املتكاملة  االإدارة 

والطبية وال�صيدالنية والزراعية واإن�صاء وتطوير 
وم��ع��اجل��ة وت��رم��ي��م وت�����ص��م��ي��م وت�����ص��غ��ي��ل م���رادم 
البيئية  واال�صت�صارات  اأنواعها  بكافة  النفايات 
ور�صد  البيئي   ��وال��ت��دري البيئي  االأث���ر  وتقييم 
واالإدارة  املاية  امل��وارد  وج��ودة  البيئية  امللوثات 

املتكاملة للموارد الطبيعية وحمايتها
اام ال�س بوية اوم 

�سيس  ية اليئة
وير  م�صت�صار  هريو�صي  يا�صودا  ال�صيد/  قال 
االأول يف  البيئة  انعقاد موؤر  اأن  الياباين  البيئة 
ال�صودان يعز من اجلهود الدولية الرامية الإيجاد 
احللول مل�صكالت البيئة واأو�ص يف كلمته اأن بالده 
لها  وتر�صد  متعاما  اهتماما  البيئة  ق�صية   تو
ميزانيات معتربة خا�صة يف ل التغريات املناخية 
ق��دم ورق��ة  اأن���ه  مبينا  ال��ع��ا حاليا  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
للتداول حول عالقة الغابات واملياه وقال اإنه عمل 
من قبل يف ال�صودان يف ال البيئة وتعاون مع 
معهد مكافحة الت�صحر داعيا ا �صرورة الت�صدي 
اأن  واأ�صاف   العا تواجه  التي  البيئية  للتحديات 
�صت�صهم  اخلروم  بوالية  ال�صجري  احل��زام  فكرة 

يف ترقية البيئة واحلفا عليها .
 وخا البيئة  موؤر  يف  قطر  دول��ة  �صاركت 
الوكيل  ال�����ص��ادة,  مد  اأح��م��د  املهند�ض  امل��وؤ��ر 
والبيئة  البلدية  ب��وارة  البيئة  ل�صوؤون  امل�صاعد 
 ح�صرة �صاح الاإنه منذ اإ" البدولة قطر, قا
البالد  اأمري  ال ثاين,  ال�صي يم بن حمد  ال�صمو 
وارة  تقوم   ,00 الونية  قطر  لروؤية  املفدى 
البلدية والبيئة ببذل جهود حثيثة للمحافظة على 
اأهداف  قيق  اأجل  من  وتنميتها  البيئية  امل��وارد 
الركيزة البيئية للروؤية, منوها اأن تنفيذ امل�صاريع 

موؤ�صرات  اأه��م  تعترب  االأخ�صر  ب��احل��زام  املتعلقة 
الونية  اال�صرتاتيجية  تنفيذ  يف  ال��وارة   ا
مل��ح��ور امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ت��ن��وع احل��ي��وي واأ���ص��ار 
اأن  للموؤر  االفتتاحية  اجلل�صة  ابته  اأثناء 
التي  الدوحة  ربة احلزام االأخ�صر حول مدينة 
اقرتحت من خالل اخلطة العمرانية ال�صاملة لدولة 
لفان  را����ض  مدينة  ح��ول  الت�صجري   ��وخ��ط قطر 
اأه��م  م��ن  ال�صناعية  م�صيعيد  ومدينة  ال�صناعية 
بالتعاون  الدولة  نفذتها  التي  الناجحة   التجار
يف  ملمو�ض  دور  ل��ه  ك��ان  م��ا  التنمية,  �صركاء  م��ع 
اأن  احلد من تاأثري االأتربة على املدن واأكد ال�صادة 
انت�صار احلزام االأخ�صر حول املدن له دور كبري يف 
ال التكي والتخفي من اأثر التغريات املناخية 
الوارة تقوم باملحافظة  اأن  اإىل  بدولة قطر, الفتا 
نقل  خ��الل  من  القامة  اخل�صراء  امل�صاحات  على 
التنمية  مل�صاريع  املخ�ص�صة  املواقع  من  االأ�صجار 
والعمل على عدم راعة اأ�صجار دخيلة على البيئة 

القطرية.
واأ�صار ال�صادة اإىل اأن م�صروع احلزام االأخ�صر 
لي�ض  للغاية  م��ه��م  ���ور  ه��و  اخل��ر��وم  ب��والي��ة 
وذلك  املنطقة,  دول  لكل  ولكن   فح�ص لل�صودان 
ال��ق��ادم��ة.  ال��ع��ق��ود  خ��الل  التنمية   خلط بالنظر 
وقال ال�صادة اإننا ن�صار ال�صودان احتفاله بتنفيذ 
اخلروم  والي��ة  ح��ول  االأخ�صر  احل��زام  م�صروع 
امل�صاحات  يادة  بهدف  املعاجلة  املياه  با�صتخدام 
واجلفاف  ال�صحراوي   الزح ومنع  اخل�صراء 
املناخي  ال��ت��غ��ري  اث����ار  وخ��ف�����ض  ال��رتب��ة  وتثبيت 
لل�صكان  ال��غ��ذا��ي  االأم����ن  ت��اأم��ني  وامل�����ص��اه��م��ة يف 
اأه��داف  اأج��ل قيق  م��ن  الطاقة  م���وارد  وت��وف��ري 

اال�صتدامة البيئية".





 ا���ص��ت��ط��اع��ت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����ص��وؤون 
يم  ل  و�� اأن   , الق�صيم  مبنطقة  ال�صحية 
#ربيعنا �صحي مبهرجان ربيع بريدة , اإىل 
بعد   , ال�صحية  اخلدمات  من  متكاملة  منظومة 
 الربام تقدم  مميزة  �صحية  ك��وادر  هياأت  اأن 
والفعاليات يف  جناحًا متوعة على اأرجاء 

املخيم , يف تخ�ص�صات دقيقة .
 , باملنطقة  ال�صحية  ال�����ص��وؤون  ع��م��دت  فقد 
برام عالجية وتوعوية وتدريبية  اإيجاد  اإىل 
ووق���ا���ي���ة , ع��ر���ص��ت��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة اح��رتاف��ي��ة 
وبالتوا�صل املبا�صر مع الزوار , واالإجابة على 
وتقدمي   , وا�صتف�صاراتهم  ت�صاوؤالتهم  جميع 
 اجلوان جميع  يف  لهم  الطبية  اال�صت�صارات 

ال�صحية .
ربيعنا# يم  ال��زا��ر  ق��دم  تطاأ  اأن  فما 

الق�صيم  �صحة  ك��وادر  ت�صتقبله  حتى   , �صحي 
اأجنحة  م��ن  ي��ب��داأ  ال���ذي  ال���زي���ارة  ب�صيناريو 
وانتهاء  ال�صحية  والتوعية  والوقاية   العال
ب��اأج��ن��ح��ة ال��ت��دري�� وال��ت��ث��ق��ي�� وال��ف��ح�����ض , 
 الربام جميع  م��ن  ال��زا��ر  ا�صتفادة  وي�صمن 
 , والتوعوية  والوقاية  والتدريبية  العالجية 
من  الكثري  اكت�صاف  يف  اأ�صهم  ال�صيناريو  هذا 
, حيث  الزوار  لدى  املر�صية اجلديدة  احلاالت 
على  تركزت   , حالة   44 من   ��اأك عددها   بل
العالجية  والتغذية  وال�صكري  العيون  اأمرا�ض 

وفقر الدم واالأ�صنان , وارتفاع �صغ الدم.
وذك����ر م��دي��ر ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واالإع����الم 
ال�صحي اأحمد البلهان , باأن ال�صوؤون ال�صحية 
باملنطقة , �صعت اإىل تفعيل جميع الربام التي 
وا�صحة,  علمية  روؤي���ة  وف��ق   , املجتمع  تخدم 
بدعم ومتابعة من املدير العام لل�صوؤون ال�صحية 
مبنطقة الق�صيم مطلق بن ديم اخلمعلي , الذي 
اأهمية امل�صاركة يف جميع الفعاليات  يوؤكد على 
املجتمع   صرا� جلميع  ح�صورا  ت�صهد  التي 
, ل��ب��ن��اء ج��ي��ل واع����ي وت��ق��ل��ي��ل ن�����ص�� امل��ر���ص��ى 

اإىل  اإ�صافة   , جديد  مر�صية  ح��االت  واكت�صاف 
ال�صحية اخلائة   ااالأ الكثري من   ت�صحي

, وتعزيز الثقافة ال�صحية لدى املجتمع .
و�صاركت �صيبكو للبيئة باملهرجان من خالل 
وال�صحة  البيئة  �صحة  الإدارة  توعوي   برنام
 والتدري ال�صحية  التوعية  واإدارة  املهنية 
ج��اان  باملنطقة.  ال�صحية  لل�صوؤون  التابعة 

طة �صيبكو للبيئة القادمة

حلماية  اخلليجية  ال�صعودية  ال�صركة  بداأت 
مع  التعاقد  اعمال  يف  للبيئة(  �صيبكو   ( البيئة 
م�صروع  الإن�صاء  املتخ�ص�صة  ال�صركات  اح��دى 
طة معاجلة املخلفات الطبية مبنطقة جاان 
وي���اأت���ي ذل���ك ���ص��م��ن اخل��ط�� اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
كافة  ت��خ��دم  وال��ت��ي  ب��ج��اان  للبيئة  ل�صيبكو 
عن  تقل  ال  ت�صغيلية  وبطاقة  املنطقة  افظات 

 14ن يومي.

ون ال�سحية مبنطقة الق�سينية بال�سويئة وال�سحة املسحة ال دارةبالتعاون مع ا

ريد يعر ار شيبكو للبيئة ت�شارك�
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يف اشحا البيئة  

م. عادل �سامل باديب

رعاية  اإىل  ال���دوام  على  البيئة   ت��ا��
اجلهة  كونها   , ال��دول  من  واإهتمام  �صاملة 
ومن  ال��وق��ت,  ان  يف  وامل��راق��ب��ة   , عة  امل�صر
موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض , بيد اأن االإن�صان 
له  الدور االأهم يف اإ�صحاحها , فاإن هو قام 
 ف�صيقط املثلى  النموذجية  بالطريقة  به 
ثمار ما ود به البيئة من فواد جمة على 
وما  و�صرابه  وعامه  م�صكنه  ويف  �صحته 

ت�صتن�صقه رتاه .
يعي�ض االإن�صان اإما  يف املناق احل�صرية 
اأو يف املناق القروية , واإاء هذا التق�صيم 
بالبيئة.  االإن�صان  �صلة  يف  متغريات  فثمة 
احل�صرية  املناق  اأ�صحت  اململكة   ويف 
�صكان  بغالبية  االأخ��رية  العقود  يف  مكتظة 
املدينة  وبيئة   , ال�صعودية  العربية  اململكة 
 فمطلو اإ�صحاحها  اأما   , املتطلبات  �صاكة 
م�صانع  م��ن  العمل  واأم��اك��ن  م�صاكنها  يف 
 و�صوا ومتنزهاتها  و�صوارعها   ومكات
البحار يف بع�ض مدنها , وال كن للموان 
  م��ا  البيئة  م��ع  ح�صاري  ب�صكل  التعامل 
جميعه  مما  م�صلكه  يف  بيئيًا  وعيًا   يكت�ص
كي  وال��ب��ي��ت  امل��در���ص��ة  ج��ه��ود  وتت�صافر   ,
 , املن�صود  الوعي  املوان مثل هذا   يكت�ص
وقد اإلتفتت العديد من الدول مبا فيها اململكة 
توعية  ���ص��رورة  اإىل  ال�صعودية  العربية 
فيهم  م��واد تغر�ض  اإدخ��ال  الن�ضء من خالل 
بد  وال   , احل��داث��ة  ري��ق  منذ  البيئي  الوعي 
التعليم  منذ  املواد  ال�صروع يف هذه  يتم  اأن 
البيئي  الوعي   ي�صب حتى  املدر�صي  قبل 
رم��ي  ع���دم  يف  املتمثل  للتالميذ   الب�صي
املدر�صة  اأو  ال�صارع  اأو  البيت  يف  املخلفات 

جزءًا من ال�صلو اليومي للن�ضء.
وت��ت��ط��ور امل����واد ال��ت��ي ت��غ��ر���ض ال��وع��ي 
 واأ�صالي اأك��رب  جرعاتها   فت�صب البيئي 
 الطال اأع��م��ار  تقدم  مع  اأعمق  بها  االإق��ن��اع 
وال�����ص��ب��ا , ف��ال�����ص��ا ت��ك��ون ح��رك��ت��ه على 
م��ن ح��رك��ة واأداء  اأك���رب بكثري  ال��ي��وم  م���دار 
النظر يف  منه   يتطل وه��ذا  احل��دث  الطفل 

التي  لالأ�صرار  را�صدًا   , به  يقوم  م�صلك  كل 
 يتعق  كن اأن يخلفها يف البيئة اإن هو
امل��واد  يرمي  فال  عليها  املحافظة  يف  اأداءه 
البال�صتيكية احلاوية لالأعمة وامل�صروبات 
م��ن ق��واري��ر وع��ل�� واأك��ي��ا���ض وخالفها يف 
امل��ن��ت��زه��ات وع��ل��ى ال�����ص��وا�� وح��ت��ى من 
خالل نوافذ ال�صيارات , هكذا خب ع�صواء 
وتركها �صابة . وحري بنا اأن نقول اأنه من 
خالل ت�صافر جهود املدر�صة والبيت دث 
احل�صري  امل��وا��ن   صلو� يف  نوعية  نقلة 
وال���ب���دوي ال���ق���روي ع��ل��ى ال�����ص��واء , ويف 
البيئي  الوعي  يكون  امل��دن   خ��ار البيئات 
متمثاًل يف الك عن الرعي اجلار وال�صيد  
واالإ�صتعمال  اجلار   واالإحتطا املحظور 
ري املر�صد للمبيدات احل�صرية يف احلقول 
مع  التعامل  اأن  اإىل  ننوه  اأن  بنا  وجدير   ,
وال�صحراوية  اخللوية  املناق  يف  البيئة 
 فح�ص صكانها هنا� ال يقت�صر على �صلو
اإ�صتخدام  ي�صيئون  املدن  �صكان  من  فكثري   �
البيئة حني يخرجون للتنزه اأو ال�صيد دون 
املحميات  يف  الالفتات  عنه  ذر  ملا  النظر 
 للريا نهبًا  لتكون  لفاتهم  وي��رتك��ون   ,
من   فاملطلو وهكذا   , اتفق  كيفما  تنقلها 
�صكان املدن يفو نظريه من �صكان البوادي 
 ��ى م��ع ب��راماأن ي��ت��وا ��وال���ق���رى. وي��ج
تكثيفها    يج والتي  والتوعوية   التثقي
ع��رب ال��و���ص��ا��ل واالإع�����الم يف ���ص��ن ق��وان��ني 
للبيئة  املدمر   ال�صلو على  جزاءات  لفر�ض 
�صتعمل  فر�صت  اإن  اجل����زاءات  ه��ذه  فمثل 
على االإقالل من مثل هذه املظاهر اإن  يتم 

االإقالع عنها باملبادرات الذاتية.
كل  يف  االإن�صان  يكون  اأن  الرجاء  اية 
مكان قدوة للن�ضء يف اإ�صحا البيئة يف كل 
مكان , هكذا ت�صب مهمات الدول اأي�صر يف 
تكملة دورة حماية البيئة  وتقدمي اخلدمات 
ال�صحية يف بيئة معافاة تت�صافر فيها جهود 

اجلميع .   
       الع�شو املنتدب

)احللقة االأوىل(

�شيبكو للبيئة توع اتاية 
دمات مية عدا ليل 
واراات اوكمة لل�شركة

بتوقيع  للبيئة  �صيبكو  ���ص��رك��ة  ق��ام��ت   
اال�صت�صارية   املكات اأك��رب  اح��د  مع  اتفاقية 
احلوكمة  دل��ي��ل  الإع���داد  املعتمدة  و  امل��وؤه��ل��ة 
اخل��ا���ض ب��ال�����ص��رك��ة مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع نظام 
وذلك  املالية   ال�صو هيئة  نظام  و  ال�صركات 
لتعزيز  منها  وا�صتباقية  متقدمة  خطوة  يف 
تعامالتها  ع��ن   االف�����ص��ا و  ال�صفافية  م��ب��داأ 

وعالقتها مع اجلمهور.

اا طة
 �شيبكو للبيئة الامة

اخلليجية  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال�����ص��رك��ة  ب����داأت 
اعمال  يف  للبيئة(  �صيبكو   ( البيئة  حلماية 
املتخ�ص�صة  ال�����ص��رك��ات  اح���دى  م��ع  التعاقد 
املخلفات  معاجلة  طة  م�����ص��روع  الإن�����ص��اء 
�صمن  ذل��ك  وي��اأت��ي  ج���اان  مبنطقة  الطبية 
للبيئة  ل�صيبكو  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة   ��اخل��ط
بجاان والتي تخدم كافة افظات املنطقة 

وبطاقة ت�صغيلية ال تقل عن  14ن يومي .


