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تنفيذ ًا مع الأمر امللكي الكرمي

تغيري �أيام العطلة الأ�سبوعية
للجمعة وال�سبت
تنفيذا للأمر امللكي الكرمي الذي �أعلن عنه م�ؤخرا بتغيري العطلة الأ�سبوعية
�إىل يومي اجلمعة وال�سبت بد ًال من اخلمي�س واجلمعة �أ�صدر مدير ال�شئون
الإداري��ة ب�شركة �سيبكو للبيئة الأ�ستاذ� /سعود الزهراين تعميم ًا ملوظفي
ال�شركة يفيد به تغيري العطلة الأ�سبوعية �إىل يومي اجلمعة وال�سبت على �أن
ت�ستمر الورديات على ما هو عليه يف املحطات التابعة لل�شركة ،لذا �سوف يكون
الدوام الر�سمي لل�شركة يف كافة املناطق والفروع من الأحد حتى اخلمي�س من
ال�ساعة الثامنة �صباح ًا حتى الرابعة والن�صف ع�صرا.

تركيب نظام �أك�سدة حرارية جديدة للمخلفات ال�صناعية بتقنية بريطانية
� �ض �م��ن ب ��رن ��ام ��ج ال��ت��ط��وي��ر امل �� �س �ت �م��ر ب �� �ش��رك��ة
(�سيبكو للبيئة)� ،سيتم تركيب نظام �أك�سدة حرارية
ح��دي��ث وم�ت�ط��ور للتخل�ص م��ن املخلفات ال�صناعية
اخل �ط��رة �ضمن جممع معاجلة املخلفات ال�صناعية
اخلطرة التابع لل�شركة والقائم مبنطقة اجلحفة برابغ.
وي ��أت��ي ذل��ك �ضمن اتفاقية ��ش��راك��ة ا�سرتتيجية بني
(�سيبكو للبيئة) و�شركة  INCINER8الربيطانية
ت�سعى ال�شركة من خاللها �إىل تطبيق �أف�ضل التقنيات
العاملية يف جمال التخل�ص الآمن من املخلفات اخلطرة.
والنظام هو  A8000م�صنع وفق املعايري العاملية
يف هذا املجال وهو ي�ستخدم يف �أكرث من  90بلد حول
العامل ،ومعتمد من الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية
البيئة ال�سعودية  ،ويتميز النظام ب�أن جميع االنبعاث
الناجت منه ،هي يف احل��دود الآمنة وامل�سموح بها يف
دول االحت��اد الأوروب��ي وذل��ك وفق املعاير الأوروبية
والأمريكي.
اجلدير بالذكر �إن �شركة  ، INCINER8هي �شركة
بريطانية متخ�ص�صة يف �صناعة هذه الأنظمة ،والتي
ت�ستخدم يف �إتالف �أنواع خمتلفة من املخلفات ت�شمل
املخلفات ال�صناعية اخلطرة ،املخلفات البلدية ،خملفات
احليوانات النافقة ،وكذلك �إت�لاف ترميد امل�خ��درات،
ولديها عدد كبري من العمالء يف �أكرث من  90دولة حول
العامل.
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خوجة ي�ضع ب�صمته
على لوحة «ر�سالة خ�ضراء»
امل�شروع �سيتوج برعاية الأمري مقرن
وبح�ضور حمكم غيني�س لدخول املو�سوعة

(ر�سالة خ�ضراء) هدية حمبة
خلادم احلرمني ال�شريفني مطبوعة ب�أيادي ال�شعب
وت�ساهم يف رفع الوعي البيئي للمجتمع
و�ضع معايل وزير الثقافة والإعالم الدكتور عبدالعزيز خوجة،
ب�صمة يده على لوحة (ر�سالة خ�ضراء ) ب�أيدي املحبة والوالء ،واللوحة
تعد �أول م�شروع �ضمن احلملة الوطنية (يدا بيد) التي �ستختتم �أعمالها
يف حفل كبري ،يرعاه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز
يف اليوم الوطني ،وبح�ضور حمكم غيني�س لدخول ا�سم اململكة العربية
ال�سعودية يف �أ�شهر مو�سوعة من خالل �أكرب لوحة مطبوعة ب�أيدي ال�شعب
مهداة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله،
تعبري ًا عن حبه ووالءه.
وتهدف احلملة �إىل املحافظة على نظافة البيئة ،وتقدمي ر�سالتها
البيئية وم�س�ؤوليتها االجتماعية جتاه الوطن الغايل ،كما تهدف �إىل
حتقيق رقم قيا�سي عاملي جديد يف مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية
العاملية ،وذلك بعمل �أكرب لوحة مب�ساحة تزيد عن ثمانية �آالف مرت مربع،
مطبوعة ب�أيادي ال�شعب مبواد م�ستخدمة �صديقة للبيئة؛ لتقدميها كهدية

د .خوجة ي�ضع ب�صمته على لوحة «ر�سالة خ�ضراء»
رمزية خلادم احلرمني ،تعبري ًا عن حمبة ال�شعب ال�سعودي له ومدى
والئهم ،و�أي�ض ًا لرفع م�ستوى الوعي البيئي يف املجتمع من خالل تكري�س
ثقافة االهتمام بالبيئة ..وقد ت�شرفت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة (�سيبكو للبيئة) مب�شاركتها كراعي ذهبي يف هذا امل�شروع العاملي
ال�ضخم (يد ًا بيد) .كما �شارك �أربعة من الفنانني الت�شكيليني ال�سعوديني
البارزين يف هذه الر�سالة النبيلة ،وهم ( :نهار مرزوق و�أحمد النجار
وعجيب يو�سف عجيب ونبيل طاهر )  ،يف ر�سم اخلطوط الرئي�سة يف
اللوحة ،وهي عبارة عن خارطة اململكة العربية ال�سعودية.
ومت اختيار موقع تنفيذ �أكرب ر�سالة خ�ضراء يف �إ�ستاد �إدارة الرتبية
والتعليم يف حمافظة جدة؛ حيث مت فتح بوابات امللعب الريا�ضي لعدد
من الرحالت املدر�سية وذلك بالتعاون مع �إدارة الرتبية والتعليم لو�ضع
طبعات �أيادي طلبة وطالبات التعليم العام ،كما قام عدد من طلبة وطالبات
اجلامعات بو�ضع طبعات الأيادي على الر�سالة.

عدد من طلبة وطالبات التعليم العام يطبعون ب�صماتهم
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ر�ؤية الإ�سالم يف احلفاظ على البيئة
ُتع َّرف البيئة ( )Environmentيف العلوم احلديثة ب�أنها هي �إجمايل
الأ�شياء التي حتيط بنا ،وت�ؤثر علي وجودنا ووجود الكائنات احلية علي �سطح
الأر�ض مت�ضمنة املاء والهواء والرتبة واملعادن واملناخ والكائنات �أنف�سها ،كما
ميكن و�صفها ب�أنها جمموعة من �أنظمة مت�شابكة لدرجة التعقيد ،ت�ؤثر علينا
وحتدد بقائنا يف هذا العامل وميكن تق�سيم البيئة ،وفق تو�صيات م�ؤمتر دويل
عقد با�ستوكهلم� ،إىل ثالثة عنا�صر هي:البيئة الطبيعية والبيئة البيولوجية
والبيئة االجتماعية وتدخل �ضمن الأخرية البيئة ال�صناعية ،التي �صنعها
الإن�سان من عمار �سكني و مزارع و م�صانع و�شبكات طرق وات�صاالت وغريها.
يتعجب غري امل�سلمني فيما قرءوه من ن�صو�ص من �أن ديننا احلنيف كان
هو ال�سبّاق للتوعية باحلفاظ على البيئة فقد �أوىل الإ�سالم البيئة و�ضرورة
احلفاظ عليها عنايته الفائقة ففي القر�آن الكرمي نقر�أ قوله تعاىل ( َو َال ُت ْف ِ�سدُو ْا
فيِ الأَ ْر ِ�ض َب ْع َد ِ�إ ْ�ص َال ِحهَا َذ ِل ُك ْم َخيرْ ٌ َّل ُك ْم ِ�إن ُكن ُتم ُّم�ؤْ ِم ِننيَ) .وقوله تعاىل ( َو َال
ين)  .وقوله تعاىل ( َولاَ َتب ِْغ الْ َف َ�سا َد فيِ ْ أَ
َت ْع َث ْو ْا فيِ الأَ ْر ِ�ض ُم ْف ِ�سدِ َ
ال ْر ِ�ض ِ�إ َّن ال َّل َه
لاَ ي ُِح ُّب المْ ُ ْف ِ�سدِ َ
ين)  .وهكذا ندرك النهي ال�صريح البائن ب�أال نف�سد يف الأر�ض
بعد �إ�صالحها  ،فالأمر الإلهي هنا يتعلق بالنهي عن �إف�ساد بيئة الأر�ض ال الف�ساد
مبعناه ال�شامل.
�أما املفهوم الإ�سالمي للبيئة فهو �شامل ،فالبيئة وفق املنظور الإ�سالمي
تعني الأر�ض ومن وما عليها  ،فهو ي�ض ّم ك ّل املخلوقات من كائنات وكل مكونات
الطبيعة من بحار و�أنهار وجبال ونبات وحيوانات وح�شرات ،و�إن هذه
املخلوقات ّ
�سخرها الله �سبحانه وتعاىل للإن�سان.
ومتتد هذه ال�شمولية ،لت�شمل الإن�سان نف�سه ،وال�سماء وما ينزل منها على
الأر�ض ،ونظرة ديننا احلنيف للبيئة نظرة �أعمق و�أو�سع ،حيث طالب الإ�سالم
الإن�سان �أن يتعامل مع البيئة من منطلق �أنها ملكية عامة .ففي القر�آن الكرمي
َا�س َت ْع َم َر ُك ْم ِفيهَا) ،ومن كتب
نقر�أ الآية التي تبني ذلك ( ُه َو �أَ ْن َ�ش�أَ ُك ْم ِم َن ْ أ
الَ ْر ِ�ض و ْ
التف�سري نفهم �أن املعنى هو ( �أي جعلكم عمارا تعمرونها وت�سكنون بها ،وهذا ال
يت�أتى �إ ّال ب�أمريـن� :أولهما� :أن تبقي ال�صالح على �صالحه وال تف�سده ،والثاين:
�أن ت�صلح ما يف�سد وتزيد �إ�صالحه).
وقد فطن الدين الإ�سالمي �إىل اخلراب الذي ي�سببه ال�سعي الأخرق غري
ّ
املر�شد للإن�سان يف البيئة مما يف�ضي �إىل تلوثها ،و لذا جاء التنبيه يف الآية
الكرمية قبل قرن �ألف و�أربعمائة �سنة من حديث �إن�سان القرن الع�شرين عن
التلوث البيئي ،حيث قال تعاىلَ :
(ظ َه َر الْ َف َ�سا ُد فيِ الْبرَ ِّ وَالْب َْح ِر بمِ َا َك َ�سبَتْ
َ
َ
َ
ا�س ِليُذِ ي َق ُه ْم َبع َ
َّ
ْ
ْ�ض ا َّلذِ ي ع َِملُوا ل َعل ُه ْم َي ْر ِجع َ
ُون) ،فعبارة «ظ َه َر الف َ�سادُ»
�أَيْدِ ي ال َّن ِ
فيما تقول التفا�سري تت�ضمن ك ّل املعاين املادية واملعنوية التي تنتج عن �سلوك
الإن�سان التخريبي يف الطبيعة واملجتمع ،والتلوّ ث مبعناه الوا�سع �أقرب �إىل
مفهوم الف�ساد ،وقد تقدم لفظ الرب على البحر ت�أكيد ًا للحقيقة التي باتت جليلة
الآن؛ وهي �أن ن�شاط الإن�سان الذي ي�صاحبه التلوّ ث يبد�أ يف الرب �أو ًال ،ثم ميت َّد
�إىل البحر.
وقد اهتمت ال�سنة النبوية املطهرة بالبيئة و �إ�صحاحها ،حيث وردت الكثري

اللوحة مطبوعة ب�أيادي ال�شعب لتقدميها
كهدية حمبة ووالء خلادم احلرمني ولرفع
م�ستوى الوعي البيئي يف املجتمع
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من الأحاديث النبوية التي تلفت نظر امل�سلم �إىل االهتمام بها كالدعوة لغر�س
الأ�شجار وحمايتها ،وعدم قطعها لغري م�صلحة عامة ،من ذلك على �سبيل املثال
قول الر�سول الكرمي «�إن قامت ال�ساعة ويف يد �أحدكم ف�سيلة ف�إن ا�ستطاع �أن ال
تقوم ح َّتى يغر�سها فليغر�سها»
ومن ذلك حديث برواية �أن�س ابن مالك يقول فيه الر�سول �صلى الله عليه
و�سلم« :ما من م�سلم يغر�س غر�س ًا �أو يزرع زرع ًا في�أكل منه طري� ،أو �إن�سان� ،أو
بهيمة �إال كان له به �صدقة» .وقوله �صلى الله عليه و�سلم« :ما من �إن�سان يقتل
ع�صفور ًا فما فوقها بغري حقها �إ ّال �س�أله الله ع ّز وجل عنها يوم القيامة ،قيل:
يا ر�سول وما حقها؟ قال :حقها �أن يذبحها في�أكلها ،وال يقطع ر�أ�سها فريمي به»
وقد حر�ص الإ�سالم على النظافة ،وجعل املحافظة عليها من الإميان.عن �أَ ِبي
مالك الأَ ْ�شع َِريِّ قال :قال ر�سول عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم ُّ :
«الطهُو ُر َ�ش ْط ُر
إميان»؛ فنظافة الثوب والبدن واملكان من عالمات الإميان.
ال ِ
النبي �صلى الله
عن
جابر
عن
روي
فقد
الراكد،
املاء
يف
يبال
أن
�
كذلك
ونهى
ّ
يجري ُث َّم َي ْغ َت ِ�س ُل فيه».
عليه و�سلم َقال« :ال َيبُو َلنَّ �أَحَ ُد ُك ْم يف املاءِ الدَّائم الذي ال ِ
وقال �صلى الله عليه و�سلم  « :ات ّقوا املالعن الثالث قالوا وما املالعن يا ر�سول
الله؛ قال �« :أن يعقد �أحدكم يف ظ ّل ي�ستظل فيه �أو يف طريق �أو يف نقع ماء»
رواه �أ�صحاب ال�سنن»  .ومن ذلك احلديث ال�شهري عن الرفق باحليوان عن ابن
عمر ر�ضي الله عنهما قال :قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم «دخلت امر�أة
ال ّنار يف ه ّرة ربطتها ،فلم تطعمها ،ومل تدعها ت�أكل من خ�شا�ش الأر�ض«.ومن
ال ّتعاليم التي جاء بها الإ�سالم يف املحافظة على البيئة ،ما �سبق زمانه ،حتى
�إن املرء يف ع�صرنا ليده�ش له ،وهو املحافظة على �أجنا�س املخلوقات احليَّة
من الفناء واالنقرا�ض ،وجند ذلك �صريح ًا يف حديث ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم الذي يقول يف �صراحة وجالء« :لوال � ّأن الكالب �أمّة من الأمم لأمرتُ
بقتلها»
هذا احلديث النبوي ال�شريف ي�شري �إىل حقيقة كونية ق َّررها القر�آن الكرمي،
وهي � ّأن الكائنات احليَّة الأخرى  -غري العاقلة  -لها كينونتها االجتماعيّة
اخلا�صة ،التي متيِّزها عن غريها ،وتربط بع�ضها ببع�ض .وبتعبري القر�آن
ّ
الكرمي  :ك ٌّل منها �أمّة مثلنا .ومن الأحاديث الدالة على حر�ص النبي حممد
(�صلى الله عليه و�سلم )على حماية البيئة ومكوناتها ،و�صاياه التي �أو�صى
بها جي�شه يف غزوة م�ؤتة وهو يت�أهب للرحيل« :ال تقتلوا امر�أة ،وال �صغريًا
ر�ضيعًا ،وال كبريًا فانيًا ،وال حترقوا نخ ًال ،وال تقلعن �شج ًرا ،ال تهدموا بيو ًتا» ،
وقد ت�أ�سى �أبو بكر ال�صديق ر�ضي الله عنه بالنبي �صلى الله عليه و�سلم عندما
بعـث جيو�ش ًا �إىل ّ
ال�شــام ،فخرج ي�شيـع يزيد بن �أبي �سفيان ،فقال له يو�صيه�:إين
ّ
تقطعن �شجر ًا
�أو�صيك بع�شر :ال تقتل �صب ّي ًا ،وال امر�أة ،وال كبري ًا هرم ًا ،وال
تغرقن نخالً،
ّ
ّ
مثمر ًا ،وال تخ ّر ّ
تعقرن �شاة وال بعري ًا �إلاّ مل�أكله ،وال
بن عامر ًا ،وال
وال حترق ّنه ،وال تغلل ،وال جتنب».
الرتاث الإ�سالمي يزخر مب�ؤلفات عديدة حول البيئة من ذلك كتاب الكندي
«ر�سالة يف الأبخرة امل�صلحة للجو من الوباء ،ور�سالة يف الأدوية امل�شقية من
الروائح امل�ؤذية” ،وكتاب ابن املربد “فنون املنون يف الوباء والطاعون»،

«انتهاج ال�سلوك البيئي ال�سليم
يف احلفاظ على البيئة»
�صالح بن حممد ال�شهري
وكتب ابن �سينا بالتف�صيل يف كتابه «القانون» عن تلوّ ث املياه ب�شكل عام
وكيفية معاجلة هذا التلوّ ث لت�صبح املياه �صاحلة لال�ستعمال ،كما �أنه و�ضع
�شروطا تتعلق بطبيعة املاء والهواء امل�ؤثرين يف املكان عند اختيار موقع
ما لل�سكنى.
�أما الرازي فقد ن�شد �سالمة البيئة عندما ا�ست�شاره ع�ضد الدولة يف
اختيار موقع مل�ست�شفى ببغداد ،فاختار الناحية التي مل يف�سد فيها اللحم
ب�سرعة .وكتب ابن قيم اجلوزية يف كتابه “الطب النبوي” ف�صال عن
الأوبئة التي تنت�شر ب�سبب التلوّ ث الهوائي ،واالحرتاز منها وجند للبيئة
ورعايتها عالقة باحلج  ،وحترمي ال�صيد ،وقطع النباتات ونحوها ممِ َّا
يت�صل مبا ي�سمى (البيئة املحمية).
و �صنف حممَّد بن �أحمد التميمي يف القرن الرابع الهجري (العا�شر
امليالدي) كتابا كامال عن التلوّ ث البيئي ،و�أ�سبابه و�آثاره وطرق مكافحته
والوقاية منه ،وف�صل احلديث فيه عن ثالثية الهواء واملاء والرتبة ،وتبادل
التلوّ ث بني عنا�صرها ،وجعل عنوانه“ :مادة البقاء يف �إ�صالح ف�ساد
الهواء والتحرز من �ضرر الأوباء ،ومل ي�ستعر�ض التميمي يف كتابه �أ�سباب
ملوثات الهواء فقط بل طرح حلو ًال لكيفية معاجلة ف�ساد الهواء ،وذلك عن
طريق �إيقاد النريان و�إحراق املواد ذات الروائح العطرية.
وخال�صة ملا تقدم ميكننا القول �إن الرتاث الإ�سالمي �سبق يف و�ضع
ت�شريعات حمكمة لرعاية البيئة وحمايتها من �آفات التلوّ ث والف�ساد ور�سم
منهجها يف مبد�أين هما :درء املفا�سد وجلب امل�صالح وبذل اجلهود التي من
�ش�أنها �أن حتقق ذلك .وكلما دققنا النظر يف ن�صو�ص ال�شريعة الإ�سالمية
و�صفحات الرتاث الإ�سالمي وجدنا منهجا �إ�سالميا حكيما ينهى عن التلوّ ث
والف�ساد بكل �صوره و�أ�شكاله.
تناول الفقه الإ�سالمي عقود ًا مهمة ،تت�صل با�ستثمار الأر�ض مثل :عقد
ال�سلم واملزارعة وامل�ساقات و�إحياء الأر�ض املوات ،ممِ َّا يعترب دلي ًال بين ًا
على �أن الإ�سالم قد �أوىل عناية لهذه املوارد الطبيعية وبيئة الأر�ض التي
نعي�ش عليها .ومن الكتابات احلديثة يف ع�صرنا ميكننا �أن ن�شري �إىل ال�شيخ
يو�سف القر�ضاوي وكتابه «رعاية البيئة يف ال�شريعة الإ�سالمية « الذي ذكر
فيه �أن هناك ثمانية ركائز �إ�سالمية لرعاية البيئة هي :الت�شجري والتخ�ضري
والعمارة والتثمري والنظافة والتطهري واملحافظة على املوارد واحلفاظ
على �صحة الإن�سان والإح�سان بالبيئة واملحافظة على البيئة من الإتالف
وحفظ التوازن البيئي» .
ولي�س �أدل على العناية بالبيئة لغايات جمالية تن�سيقية من ما ورد يف
الأثر عن الر�سول الكرمي �صلى الله عليه و�سلم قوله ( �إن الله جميل يجب
اجلمال) ،وهكذا يت�ضح لنا �أن الإ�سالم �أحاط مبو�ضوعات البيئة الع�صرية
كلها �إحاطة تامة قبل �أكرث من �أربعة ع�شر قرن ًا ،مما يدل على �أن هذا الدين
القومي غنما جاء خلري الب�شر يف بيئتهم التي حباهم الله بها.

�أ�سرة التحرير

مل يقت�صر حتذير الله �سبحانه وتعاىل عباده من الف�ساد  ،يف قوله عزل
وجل َ
ا�س ِليُذِ ي َق ُه ْم َبع َ
ْ�ض
«ظ َه َر الْ َف َ�سا ُد فيِ الْبرَ ِّ وَالْ َب ْح ِر بمِ َ ا َك َ�سبَتْ �أَيْدِ ي ال َّن ِ
ُ
ا َّلذِ ي عَمِ لوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُعونَ » (الروم  ،)41 :بل بني لنا طريق ال�صواب  ،فقال
�سبحانه ( ُق ْل �أَ َم َر َربِّي ِبالْق ِْ�س ِط) �أي العدل واالعتدال يف الأمور كلها دون
�إفراط وال تفريط  ،وقد كان التطبيق العملي الإ�سالمي لهذه املبادئ العامة
مثا ًال يُحتذى به يف كل جيل .
ومما ال �شك فيه �أن النه�ضة ال�صناعية  -مبا فيها من فوائد ُ -تعد ال�سبب
الرئي�س يف تلوث البيئية  ،وللإن�سان كذلك دور فاعل يف �إيجاد الكثري من
امل�شاكل البيئية  ،وذلك بتغيريه الرتكيبة الطبيعية للعنا�صر املكونة للبيئة
نتيجة ال�ستخداماته املتعددة  ،ونتيجة ا�ستنزافه للموارد الطبيعية بطريقة
غري متوازنة  ،بعد �أن �أخل بت�صرفاته غري امل�سئولة بالتوازن البيئي  ،عن
عمد �أحيان ًا ودون ق�صد �أحيان ًا �أخرى .
ومن هنـا  ،ف�إن امل�س�ؤولية تقع على الإن�سان الذي يجب �أن يعمل جاهداً
للتغلب على هذا اخللل الذي �أوجده قبل فوات الأوان  ،و�إعادة التوازن
للبيئة حتى ي�ستطيع العيّ�ش ب�سالم ويف جو بيئي �سليم ونظيف .
ومن هذا املنظور ،ت�أتي �ضرورة تنمية الوعي البيئي عند الفرد من
خالل الرتبية البيئية .فم�ساهمة الرتبية عموم ًا ون�شر املعلومات اخلا�صة
بها من منطلق التعريف بامل�شكالت البيئية والدعوة �إىل ا�ستخدام مواردها
ا�ستخدام ًا غري هدمي ،كل هذا ي�شكل �أهمية بالغة .ومبا �أن ذلك كله من �صنع
الإن�سان نف�سه وما دام الأمر كذلك ،فال بد من حماية هذه البيئة من الإن�سان
ذاته .وهذا يتطلب تنمية الوعي البيئي لديه .
لقد �أ�صبحت التوعية البيئية من �أهم التحديات التي تواجه عاملنا اليوم،
وهذه املواجهة �سيكون النجاح فيها مرياث ًا لأجيالنا القادمة  ،و�سيكون
حكمهم قا�سي ًا علينا �إذا ما تهاونا يف املحافظة لهم على هذا املرياث  .ونظر ًا
لتدين م�ستوى الوعي البيئي لدى �شرائح مخُ تلفة من املجتمع  ،فقد �أ�صبحت
الرتبية والثقافة البيئية �أحد املتطلبات امللحة لزيادة الوعي البيئي لدي
املواطنني ،كما �أن للتعليم البيئي والثقافة البيئية والإعالم البيئي دور هام يف
تر�سية وتر�سيخ ال�سلوك البيئي ال�سليم ،ودفعه للحد �أو التقليل من الأخطار
الناجمة عن اال�ستخدام غري ال�صحيح للموارد البيئية ،كما �أن التعليم البيئي
والثقافة البيئية والإعالم البيئي تعترب مكونات �أ�سا�سية للو�صول لربامج
فاعلة للوعي البيئي .فاملق�صود بالتعليم البيئي �إيجاد كوادر «�سيا�سية،
اقت�صادية ،فنية وعلمية» قادرة على التعامل مع امل�شاكل البيئية املُختلفة� .أما
الثقافة البيئية فيق�صد بها �إيجاد وعي عام بالبيئية على م�ستوى ال�شعب،
وغالب ًا ما يوجه للطبقة املثقفة والعاملة على حدٍ �سواء وذلك من خالل الكتب
والن�شرات واملقاالت العلمية املُب�سطة وعقد الندوات و�إلقاء املحا�ضرات
وا�ستغالل املنا�سبات البيئية �سواء كانت وطنية �أم �إقليمية �أم دولية .بينما
الإعالم البيئي ي�شمل كافة طبقات ال�شعب لطرح �أفكار حمددة ،كما �أن �أ�سلوب
طرح هذه الأفكار البد و�أن يكون متغري ًا ليُنا�سب كافة امل�ستويات ،وهذا الأمر
يحتاج �إىل �إعداد برامج تدريبية خا�صة لإيجاد مثل هذه الكوادر الإعالمية
الهامة ،بهدف تنمية االجتاهات البيئية ال�صحيحة ،كما �أن لهذه املكونات
دورا �أ�سا�سيا يف معاجلة معظم امل�شكالت البيئية ،التي �أ�صبحت خطر ًا يهدد
احلياة على الكرة الأر�ضية  .ومن �أكرب هذه امل�شكالت على م�ستوى العامل
م�شكلة التلوث الذي له �أثر �سلبي وا�ضح على �صحة الإن�سان  .فال بُد من
غر�س الإح�سا�س بامل�س�ؤولية لدى الفرد واملجتمع جتاه املحافظة على البيئة
وحمايتها  ،وبالتايل حتقيق النتائج الإيجابية امل�ستهدفة على املدى البعيد .
نائب الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة
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�إن�شاء حمطة معاجلة
للزيوت الناجتة من
م�صايف تكرير البرتول
تعمل �إدارة الت�صنيع والتطوير التقني
على و�ضع اللم�سات النهائية لتد�شني حمطة
معاجلة الزيوت الناجتة من م�صايف وتكرير
البرتول والتي تعتمد على تقنية Decanter
 Centrifugeاخلا�صة بف�صل الزيوت اخلام
عن الروا�سب العالقة بها ،ومن املتوقع تد�شني
ه��ذه اخل��دم��ة ل���ش��رك��ات ال �ب�ترول وم�شتقاته
وامل�صانع املنتجة للمخلفات اخل�ط��رة خالل

ال��رب��ع الأخ�ي�ر م��ن ع��ام 2013م يف حمافظة
رابغ ،والتي �سوف متكن ال�شركة من الريادة
يف هذا الن�شاط احليوي والهام معتمده على
خرباتها للمحافظة على البيئة ال�صناعية.
وتعترب هذه التقنية من التقنيات امل�ساملة
للبيئة التي ت�ساعد على التخل�ص من النواجت
البرتولية من �شركات امل�صايف ،عالوة ب�أن هذه
التقنية حتد من عمليات التلوث ،بدال من تركها

يف املرادم ال�صناعية دون معاجلة ،كما �أن هذه
التقنية لها القدرة على معاجلة كميات بحجم
ي�صل �إىل �أكرث من  5مرت مكعب يف ال�ساعة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن (�سيبكو للبيئة) يف
ط��ور احل�صول على تقنيات م�ساندة ملعاجلة
الزيوت والتي من خاللها يتم ت�ضمني جميع
نقاط معاجلة املخلفات اخلطرة الناجتة من
ال�شركات البرتولية.

�إميانا منها مبفهوم الأمن وال�سالمة

ال�شركة تبد�أ تنفيذ �شبكة كامريات
ملراقبة املرافق التابعة لها

تدريب موظفي
ال�شركة على نظام
�إدارة اجلودة
ال�شاملة
تعتزم �إدارة ال�شركة بتطبيق
نظام �إدارة اجلودة ال�شاملة

Total Quality Management

�إميانا بتطبيق مفهوم الأمن وال�سالمة ،قامت ال�شركة
ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة)،
ب�ترك�ي��ب �أح� ��دث �شبكة ك��ام�ي�رات م��راق �ب��ة ح ��ول مبنى
الإدارة العامة بجدة والذي من خالله يتم مراقبة م�صنع
البال�ستيك ،امل�ستودعات ،مداخل وخمارج ال�شركة ،حيث
تعمل الكامريات بنظام  ، 7/24وذل��ك ل�ضمان ممتلكات
ال�شركة واملراقبة خ��ارج اوق��ات ال��دوام ،وع��دم احلاجة
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لوجود م�شرفني على املوقع بعد انتهاء الدوام الر�سمي،
كما يوجد يف املوقع اكرث من  20كامريا ،موزعة داخل
املباين وخارجها ،ويتم تخزين هذه املقاطع والفيديوهات
بقر�ص تخزين خارجي ذو �سعة كبرية ،للرجوع له عند
احلاجة ،وتعتزم ال�شركة تعميم هذه التجربة على جميع
من�ش�أتها ومرافقها املنت�شرة على م�ستوى اململكة ،لتكمل
تنفيذ م�شروع �شبكة املراقبة التقنية املتكاملة.

على جميع موظفي ال�شركة،
وه� ��و ت ��وج ��ه �إداري ب�ع�ي��د
امل � � ��دى ،ي �ع �ت �م��د ع �ل��ى ر� �ض��ا
العميل والتح�سني امل�ستمر
للعمليات واجلودة والكفاءة،
ح�ي��ث �سيحقق ه��ذا ال�ن�ظ��ام،
ث�ل�اث ف��وائ��د رئي�سية ه��ام��ة،
وتتمثل يف تخفي�ض التكاليف
وتقليل الوقت ال�لازم لإجناز
املهام وحتقيق اجلودة بر�ضا
العميل.
ومن املتوقع �أن يتم البدء
يف تنفيذ ال�ن�ظ��ام يف ال��رب��ع
الأول م ��ن ال� �ع ��ام 2014م
و�� �س ��وف ي���س�ه��م ال �ن �ظ��ام يف
ت� �ع ��زي ��ز ال� �ع� �م ��ل اجل��م��اع��ي
ل�ل�م��وظ�ف�ين وق ��د مت تر�شيح
املوظفني يف قطاع الت�شغيل
ك �م��رح �ل��ة �أوىل ل �ل �ت��دري��ب
وامل��رح�ل��ة الثانية على بقية
موظفي ال�شركة.

بدء التطبيق الإلزامي للعزل احلراري على املباين اجلديدة
تنظم وزارة املياه والكهرباء يف الفرتة املقبلة
ل �ق��ا ًء يف م��دي�ن��ة اخل�ب�ر ،مبنا�سبة ب ��دء التطبيق
الإل��زام��ي للعزل احل��راري يف املباين اجلديدة يف
املنطقة ال�شرقية ،وي�أتي ذلك يف �إطار خطة لتعميم
تطبيقه يف جميع م�ن��اط��ق امل�م�ل�ك��ة ،ب�ع��د �أن مت
تطبيقه يف مدينة الريا�ض ،كمرحلة �أوىل ،يف
�شهر ربيع الآخر املا�ضي بتطبيق ا�ستخدام
ال�ع��زل احل ��راري على امل�ب��اين اجل��دي��دة،
تنفيذا للأمر ال�سامي.
وي�سعى اللقاء الذي يقام بالتعاون مع
املركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة ،وال�شركة
ال���س�ع��ودي��ة ل�ل�ك�ه��رب��اء� ،إىل التعريف
باخلطوات التي اتخذت لتطبيق الأمر
ال���س��ام��ي ،ال�ق��ا��ض��ي ب��ا��س�ت�خ��دام ال�ع��زل
احل��راري ب�شكل �إلزامي ،والت�أكيد على
�أن الكهرباء لن ت�صل لأي مبنى جديد،

ت�صدر ل��ه رخ�صة اع�ت�ب��ار ًا م��ن ال�ت��اري��خ الإل��زام��ي
ال��ذي �ستحدد بدايته خالل الربع الثالث من العام
� ،2013إال بعد الت�أكد من ا�ستخدام العزل احلراري
يف امل �ب �ن��ى ،ب�ن��ا ًء

على ما اتفق عليه بني فريق عمل قطاع الكهرباء،
ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،واملت�ضمن قيام
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ب�إجراء الك�شف ،للت�أكد
من تطبيق ا�ستخدام العزل احل ��راري ،واالل�ت��زام
بالقيم املعتمد للعزل ،من طريق زي��ارات ميدانية
خالل مراحل البناء ،يقوم بها فنيون م�ؤهلون لهذا
الغر�ض.
و�أكدت درا�سات علمية �أن تطبيق العزل احلراري
يف املباين ي��ودي �إىل خف�ض ا�ستهالك املكيفات من
الكهرباء بن�سبة ت�صل �إىل � ،%50إ�ضافة
�إىل فوائد �أخرى حتققها .فيما ال تتجاوز
كلفة تطبيق العزل احلراري يف املباين 5
يف املائة من �إجمايل كلفة املبنى ،وميكن
ا� �س�ترداده��ا خ�ل�ال م��دة ت�ت�راوح ب�ين 3
�إىل � 5سنوات ،نتيجة التوفري يف قيمة
فاتورة الكهرباء ال�شهرية.

مجتمع سيبكو
بق�شان يف قف�ص الزوجية

احتفل الزميل /حممد بق�شان ،املهند�س البيئي يف
�إدارة الت�شغيل واملعاجلة يف حفل زفافه يف �أحد فنادق
مدينة جدة و�سط فرحة الأهل والأ�صدقاء وزمالء العمل،
و�أعرب العري�س عن بالغ فرحته بهذه املنا�سبة ،تهانينا
و�ألف مربوك مع متنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح.
ترقية �سعد ال�شهري

متت ترقية الزميل � /سعد ال�شهري ،على وظيفة مدير
الت�شغيل والنقل� ،ألف مربوك وم�ستقبل م�شرق.
الزبيدي مديرا ملكتب الع�ضو املنتدب

(نظام تتبع املركبات) �ألف مربوك ونتمنى لها التوفيق
وال�سداد.
تعيني ماجد اجلدعاين

مت تعيني ال�سيد /ماجد اجلدعاين ،على وظيفة من�سق
�إداري ب ��إدارة ال�شئون الإداري ��ة متنياتنا له بالتوفيق
والنجاح.
عقد قران عالء حب�ش

اح �ت �ف��ل ال��زم �ي��ل ع�ل�اء ح �ب ����ش ،م �ن��دوب الت�سويق
والتح�صيل يف �إدارة الت�سويق وتطوير الأعمال بعقد
قرانه يف �أحد القاعات الكربى يف مدينة جدة ،تهانينا
للعرو�سني و�ألف مربوك .

متت ترقية الزميل /حممد الزبيدي ،لوظيفة مدير
مكتب الع�ضو املنتدب ،و�ألف مربوك مع �أمنياتنا القلبية
بالتوفيق والنجاح امل�ستمر والرقي دوما.

تعيني علي عبداهلل بنه

متت ترقية الزميل ر�أف��ت ح��ادي �إىل وظيفة رئي�س
ق�سم �إدارة الإ�سطول ،مربوك املزيد من التقدم.

�أ�سامة علي حمد

مت تعيني ال�سيد /حممد ف��رج �شهارة ،على وظيفة
رئي�س ق�سم امل�ستودعات متنياتنا القلبية له بالتوفيق.

يا�سر ها�شم ح�سن

مت تعيني ال���س�ي��د /م ��ازن ال���ص�ي�خ��ان ،ع�ل��ى وظيفة
حما�سب روات��ب ب� ��إدارة ال�شئون الإداري ��ة متنياتنا له
بالتوفيق والنجاح.

تعيني �أمل بق�سم مراقبة الإ�سطول

ر�أفت حادي رئي�س ق�سم الإ�سطول

تعيني حممد فرج �شهارة

تعيني مازن ال�صيخان حما�سب

ترقية بيان حلبي لرئي�سة ق�سم تتبع املركبات

مت ترقية  /بيان حلبي لوظيفة رئي�سة ق�سم GPRS

مت تعيني ال�سيد /علي عبدالله بنه ،بوظيفة من�سق
�إداري ب�إقليم املنطقة الغربية نتمنى له التوفيق والت�ألق
امل�ستمر.
مت تعيني ال�سيد� /أ��س��ام��ة علي ح�م��د ،على وظيفة
رئي�س تطوير التطبيقات والربامج متنياتنا القلبية له
بالتوفيق.
مت تعيني ال�سيد /يا�سر ها�شم ح�سن ،على وظيفة
كيميائي ب ��إدارة ت�شغيل املعاجلة متنياتنا له بالتوفيق
والنجاح.
مت تعيني � /أم ��ل اجل��دع��اين ،ع�ل��ى وظ�ي�ف��ة مراقبة
عمليات  GPRSنتمنى لها التوفيق والنجاح والتميز
الوظيفي.
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للحديث عن دور ال�شركة الرائد يف منطقة ال�شرق الأو�سط

ا�ست�ضافة ال�شركة يف القناة الريا�ضية ال�سعودية

ا��س�ت���ض��اف��ت ال �ق �ن��اة ال��ري��ا��ض�ي��ة
ال���س�ع��ودي��ة يف ب��رن��اجم�ه��ا �صباحك
وطن �شركة (�سيبكو للبيئة) ،متمثلة
يف مدير الت�شغيل والنقل الأ�ستاذ/
�سعد ال�شهري ،حيث حتدث عن دور
ال�شركة ال��رائ��د يف م�شاريع حماية
البيئة يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط،
ومنها على �سبيل املثال ولي�س احل�صر
�إدارة ونقل ومعاجلة النفايات الطبية
واخلطرة وال�صناعية والبلدية وخدمات املراقبة والتفتي�ش البيئي ،بالإ�ضافة �إىل
درا�سات تقييم الأثر البيئي و�إدارة الأ�سب�ستو�س وخدمات التبطني للمرادم.

اندماج �شركتي تايلور و�سيلرز الربيطانيتني
مت الإع�لان عن اندماج �شركتي تايلور  Taylorو �سيلرز ،sellers
�أك�بر منتجي ح��اوي��ات النظافة يف بريطانيا ،حيث مت توقيع اتفاقية
مبوجبها ت�ستحوذ �شركة تايلور على �شركة �سيلرز ،لت�صبح بذلك �أكرب
منتج للحاويات املجلفنة يف دول االحت��اد الأوروب��ي .اجلدير بالذكر �أن
�شركة (�سيبكو للبيئة) تربطها
عالقات وطيدة بال�شركتني من
خالل اتفاقيات تفاهم �أ�صبحت
مبوجبها ( �سيبكو للبيئة) الوكيل احل�صري لل�شركتني ،وت�سعى ال�شركة
من خالل هذه العالقة �إىل تطوير تقنيات جمع وفرز املخلفات البلدية يف
اململكة ،حيث تقدم ال�شركة جمموعة من املنتجات عالية اجلودة م�صنعة من
مادة الأ�ستيل املجلفن املقاوم لل�صد�أ والت�آكل وفق �أعلى املعايري الأوروبية
.EN 840 Standard

بهدف رفع م�ستوى �أداء العاملني

تكثيف الن�شاط التدريبي للعاملني يف قطاع �إدارة
النفايات الطبية داخل املن�ش�آت

جانب من دورات التدريب يف �إحدى امل�ست�شفيات الكربى

انتهجت ال�شركة تطبيق نهج التدريب املكثف ،والذي يهدف �إىل رفع م�ستوى
�أداء العاملني ب�أعمال جمع ونقل النفايات الطبية داخل املن�ش�أت الطبية ،وبح�سب
النتائج الأولية لقيا�س هذه الأن�شطة� ،أظهرت التقدم امللمو�س بتطبيق الربنامج
الوطني لإدارة املخلفات الطبية .لذا ف�إن ال�شركة �ستتو�سع بتطبيق هذا النهج
لي�شمل كافة مناطق اململكة ،حيث يعتمد هذا النهج على �إجراء التدريب لكل من�ش�أة
طبية ب�شكل مكثف من خالل تواجد مراقبات الربنامج داخل املن�ش�أة ،لتو�ضيح
�أخطاء الربنامج وت�صحيحها ميدانيا ،والت�أكد من عدم تكرارها ،وهو الأ�سلوب
التدريبي احلايل املعتمد بعد �أن كان يتم عمله ب�شكل جماعي.
ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة

�ص ب 3394 .جدة  21471اململكة العربية ال�سعودية
هاتف + 966 )2(2899108 :فاك�س+966 )2( 2885510:
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البيئة وخدمة املجتمع
م .عادل �سامل باديب
الهم الأكرب لدول العامل قاطبة هو �صحة مواطنيها  ،ب�سبب
تفاقم املخاطر البيئية  ،وهي خماطر ي�شارك همومها احلكومات
وجمتمعاتها وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية قاطبة.
�إن منظمات املجتمع املدين دورها حمدود� ،إذ �أن حركتها منوطة
بقدراتها ومواردها املالية  ،وهي منظمات �أهدافها الرئي�سية غري
بيئية  ،فيما عدا تلك التي توجه ر�سالتها نحو �إ�صحاح البيئة .
و�أهداف القطاع اخلا�ص الرئي�سية ربحية يف الأ�سا�س  ،ولو �أن
�شركات القطاع اخلا�ص � ،شرعت بلهف نحو جني الأرباح وحدها ،
و�أغفلت ما دون ذلك يف جمتمع هي تعي�ش فيه وبني �أركانه  ،حلدثت
فجوة بني هذه امل�ؤ�س�سات االقت�صادية وبني املجتمع .
نحن نعلم �أن منطقة اخلليج واململكة العربية ال�سعودية من
�ضمنها تعاين من معدل �إطالق غاز ثاين �أك�سيد الكربون ب�سبب
الإنتاج العايل للنفط ؛ ف�ض ًال عن ال�صناعات التحويلية التي تلبي
حاجات �أ�سا�سية ال غنى عنها ،مثل حتلية املياه ومواد الت�صنيع
والبناء  ،كل هذا يجعل املواطن يف اخلليج يتعر�ض ملعدالت عالية
من التلوث ح�سب امل�ؤ�شرات العاملية للتلوث البيئي .
لقد فطنت �شركات القطاع اخلا�ص �إىل �ضرورة امل�ساهمة يف
جانب معترب من م�شكالت جمتمعها بتخ�صي�ص موارد مقتطعة من
الأرباح ملا بات يعرف حديث ًا بامل�سئولية االجتماعية جتاه املجتمع
احلا�ضن لها  ،من خالل ما ي�سمى بربامج " خدمة املجتمع " .
�إن قطاع حماية البيئة  ،هو جزء من �شركات القطاع اخلا�ص ،
بل وكون الن�شاط الذي يقوم به  ،يعترب ن�شاط �شامل وهام وب ّناء
لتطوير املجتمع من خالل التحفيز على �إتباع �سيا�سات بيئية �سليمة
يف حميط الأعمال ال�صناعية  ،الزراعية  ،التجارية  ،كافة مما يعك�س
�سالمة �أدائه  ،وبالتايل ت�أثري ذلك على املجتمع قاطبة  ،من ناحية ،
ومن جهة �أخرى الرتكيز على رفع م�ستوى الوعي البيئي للمجتمع
من خالل غر�س مفهوم حماية البيئة .
نحن يف ( �سيبكو للبيئة ) مل نغفل عن �إبراز هذا الن�شاط الهام
وهو ( خدمة املجتمع )  ،من خالل ر�صد ميزانيات لربامج التوعية
البيئية ،وخدمة املجتمع ال�سعودي ،ورفع م�ستوى الوعي البيئي ،
ب�أفكار طموحة ت�صل للهدف املن�شود بخطى وا�ضحة غري حمتملة
الت�أويل .
�إن الدولة رعاها الله مل ولن تتوانى يف دعم و�إنفاق موارد هائلة
يف جماالت حماية البيئة من خالل عقود النظافة الكبرية واجلبارة
يف مدن اململكة ،حيث ُخ�ص�صت ن�سبة من هذه العقود لتنفق على
برامج التوعية البيئية وخدمة املجتمع.
�سوي ًا ويد ًا بيد �سنجعل الوطن �أنظف و�أجمل �أر�ض على هذا
الكون .
الع�ضو املنتدب
Saudi Gulf Environmental Protection Company
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