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بالتن�سيق مع ال�شئون ال�صحية

تنفيذ خطة مراقبة �سري التخل�ص
من املخلفات الطبية يف امل�شاعر املقد�سة

ب ��د�أت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة (�سيبكو للبيئة) بتنفيذ خ�ط��ة ح��ج ع��ام
1434ه� �ـ  ،وال�ت��ي مت �إع��داده��ا قبل مو�سم احل��ج،
وتت�ضمن اخلطة االحتياجات الرئي�سية لتنفيذ
الأعمال ,حيث ينفذ برنامج مراقبي ال�شركة ل�سري
تطبيق الربنامج داخل املن�ش�آت ,ملتابعة تنفيذ خطة
�سري املخلفات الطبية ,والت�أكد من الوفاء بالتزامات

ال�شركة ل�شركائها لتقدمي �أف�ضل اخلدمات حلجاج
بيت الله احلرام  ,وو�ضعت اخلطة بعني االعتبار
عامل توقيت ،وخطط الطوارئ ،بالإ�ضافة �إىل �أنها
راعت توفري الكميات والأعداد املنا�سبة �سواء من
للكوادر الب�شرية �أو التجهيزات الفنية.
واجلدير بالذكر �أن ال�شركة تقوم �سنويا ب�إيفاد
بعثة لإدارة وتنفيذ خطط ال�شركة بامل�ست�شفيات

�صحة ال�شرقية تتعاقد مع ال�شركة لإتالف
الأدوية املنتهية ال�صالحية
قامت �إدارة ال�شئون ال�صحية باملنطقة
ال�شرقية بتعميد ��ش��رك��ة �سيبكو للبيئة،
ب� ��إت�ل�اف ج �م �ي��ع الأدوي � � ��ة وامل �� �س �ت �ل��زم��ات
ال�صيدالنية املنتهية ال�صالحية ،مب�ستودعات
�إدارة الإم��داد واملن�ش�آت الطبية التابعة لها
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يف جميع حمافظات املنطقة ال�شرقية.كما
قامت جامعة امللك في�صل بالأح�ساء ،بتعميد
ال�شركة ب�إتالف امل��واد الكيميائية اخلطرة
املنتهية ال�صالحية للتخل�ص منها بالطرق
البيئية الآمنة.

واملراكز ال�صحية يف امل�شاعر املقد�سة ،وتت�شكل
ه��ذه البعثة م��ن رئ�ي����س ل�ه��ا ،وع ��دد م��ن ال �ك��وادر
الب�شرية امل�ؤهلة ،لإجن��از تلك املهام والتي تبد�أ
�أعمالها بتاريخ 1434/12/01ه �ـ ،وت�ستمر لغاية
ان �ت �ه��اء م��و��س��م احل ��ج ,ت�سبقها ف�ت�رة التح�ضري
واال�ستعداد من وقت مبكر لنيل �شرف خدمة حجيج
بيت الله.

العمل على �إن�شاء حمطة معاجلة للمياه اخلطرة
الناجتة من املدن ال�صناعية بتقنية �أملانية

�شرعت ال�شركة بالعمل على �إن�شاء حمطة معاجلة
للمياه اخلطرة الناجتة من امل��دن ال�صناعية بطاقة
تقدر �سعتها  20مرت مكعب يف اليوم.
وت��أت��ي ه��ذه اخلطوة وفق ًا للخطط التطويرية
التي تقوم بها ال�شركة حفاظ ًا مكانتها يف الريادة

البيئية التي و�صلت لها.
ي��ذك��ر �أن ال�شركة �ست�ستخدم يف ه��ذه املحطة
التقنية الأملانية ,حيث تتميز هذه التقنية يف كونها
تعمل بطرق تقنية جديدة م�ستخدمة التيار الكهربائي
والبيولوجي مع ًا ملعاجلة املياه اخلطرة.

تطبيق برنامج الرقابة املكثفة مبدينة امللك عبد اهلل
الطبية مبكة املكرمة من خالل فريق (�سيبكو للبيئة)

ا�ستمرت برامج ال�شركة للتدريب امل�ستمر برفع
كفاءة تطبيق املن�ش�آت الطبية للربنامج الوطني لإدارة
وجمع ونقل ومعاجلة املخلفات الطبية ،والتي �أثبتت
فعاليتها وحتقيق نتائج متقدمة بالربنامج وه��و ما

جعل ال�شركة تتبنى دع��م �أعمالها وتو�سيع نطاقها،
لت�شمل املدن الطبية من خالل تطبيق برنامج الرقابة
الفنية لتطبيق الفرز ال�سليم بالتعاون مع املدينة الطبية
مبدينة امللك عبد الله الطبية بالعا�صمة املقد�سة.

(�سيبكو للبيئة) تنفذ برنامج
تطبيق املخلفات الطبية والبلدية
مبواقع م�ست�شفيات وزارة الدفاع
بامل�شاعر املقد�سة

�أ� �س �ن��دت وزارة ال��دف��اع ممثلة
ب�إدارة اخلدمات الطبية مب�ست�شفى
ال� �ق ��وات امل���س�ل�ح��ة ،م �ه��ام تطبيق
الربنامج الوطني لإدارة املخلفات
ال�ط�ب�ي��ة ل���ش��رك��ة �سيبكو للبيئة،
وذل��ك مبواقعها مبنى للم�ست�شفى
املتنقل امل �ي��داين وم�ست�شفى دقم
ال��وب��ر ,وي ��أت��ي ذل��ك ا��س�ت�م��رارا ملا
تقدمه ال�شركة م��ن خدماتها بهذا
املجال ,كما قامت ال�شركة بتقدمي
خدمة النقل والتخل�ص من املخلفات
البلدية بتلك امل��واق��ع ,وي��أت��ي ذلك
ن�ت�ي�ج��ة ن �ي��ل ��س�ي�ب�ك��و ل�ل�ب�ي�ئ��ة ثقة
عمالئها مبا تقدمه من خدمات.

(�سيبكو للبيئة) ت�ستنفر
�أعمالها �إيذانا لت�شغيل
حمطة اجلوف خالل �شهرين
م� ��ن خ��ل��ال خ� �ط ��ط ال �� �ش��رك��ة
التو�سعية وا�صلت �شركة �سيبكو
للبيئة �أعمالها الإن�شائية ،لإن�شاء
حمطة معاجلة املخلفات الطبية
مبنطقة اجل��وف لأول م��رة ,حيث
و�صلت �أعمال ال�شركة �إىل املراحل
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ,وم��ن امل�ت��وق��ع �أن ي�ب��د�أ
الت�شغيل التجريبي يف غ�ضون
� �ش �ه��ري��ن ,وي� ��أت ��ي �إن �� �ش��اء حمطة
معاجلة متكاملة ب��اجل��وف ،نظر ًا
مل��ا ن �ت��ج ع��ن درا�� �س ��ات ق��ام��ت بها
ال���ش��رك��ة باملنطقة،حيث خل�صت
نتائج الدرا�سة �إىل وج��ود حاجة
�إىل وج��ود حمطة معاجلة تخدم
املنطقة اجلغرافية الكبرية التي
تتمتع بها اجلوف.
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خالل رعاية �سموه اختتام فعاليات «ر�سالة خ�ضراء بيد املحبة

النائب الثاين يتوج دخول اململكة مو�سوعة غيني�س العاملية ب�أكرب

الر�سالة تعد من اجلهود الوطنية الكربى املميزة يف جمال التوع
رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل
�سعود النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�شار واملبعوث
اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني  -حفظه اهلل  ،مبقر الغرفة
التجارية ال�صناعية بجدة ،حفل تد�شني �أكرب لوحة وفاء يف
وكان يف معية �سموه لدى و�صوله مقر احلفل �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر عبدالعزيز ب��ن فهد ب��ن مقرن بن
عبدالعزيز و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد
بن مقرن بن عبدالعزيز ومعايل امل�ست�شار امل�شرف العام
على مكتب �سمو النائب الثاين الأ�ستاذ عبدالعزيز بن
�صالح احلوا�س.
وبعد �أن �أخذ �سموه مكانه يف احلفل بد�أ احلفل املعد
لهذه املنا�سبة بتالوة �آيات من القر�آن الكرمي.
عقب ذل��ك �ألقى �سمو النائب الثاين كلمة فيما يلي
ن�صها:
ب�سم الله وال�صالة وال�سالم على ر�سول الله ..
�أ�صحاب ال�سمو � ..أ�صحاب املعايل� ..أيها احل�ضور
الكرمي
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نعي�ش ه��ذه الأي ��ام ف��رح��ة ال��ذك��رى ب��ال�ي��وم الوطني
لبالدنا الغالية التي تعترب فر�صة تاريخية �سعيدة يتذكر
فيها املواطن ال�سعودي بكل فخر واعتزاز الإجناز الذي
حت�ق��ق ع�ل��ى ي��د ج�لال��ة امل�غ�ف��ور ل��ه امل�ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز بن
عبدالرحمن  -رحمه الله  -الذي وحد هذا الكيان و�أر�سى
�أرك��ان��ه حتى �أخ��ذت بالدنا مكانها بني ال��دول الإ�سالمية
والعربية وال�ع��امل �أجمع  ،حيث ت ��ؤدي دور ًا قيادي ًا يف
جميع النواحي ال�سيا�سية واالقت�صادية.
لقد تابع �أبناء امللك عبدالعزيز امللوك  -رحمهم الله-
م�سريته م��ن بعده �إىل �أن ت��وىل �سيدي خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز� -أيده الله  -مقاليد
احلكم ال��ذي يبذل ق�صارى جهده يف ما من �ش�أنه رفعة

النائب الثاين يلقي كلمة

الوطن وا�ستقراره وموا�صلة الإجنازات م�ستمد ًا العون
من الله ومعتمد ًا على �سواعد �أبنائه الذين �ضربوا �أروع
املثل يف �صدق الوالء والإخال�ص لله ثم ملليكهم ووطنهم.
�إننا نعي�ش اليوم مثا ًال حي ًا من �أمثلة �إخال�ص �أبناء
الوطن وتكاتفهم وامل�ساهمة احلقيقية يف املحافظة على
مكت�سباته وحتطيم الأرق��ام القيا�سية العاملية يف جانب
مهم من جوانب احلياة �أال وهو املحافظة على البيئة.
�إذا حتدثنا عن لغة الأرق��ام ف�إن عر�ض لوحة « ر�سالة
خ�ضراء ب��أي��دي املحبة وال��والء» وم��ا ا�شتملت عليه من
ب�صمات لأبناء وبنات هذا الوطن للتعبري عن املحافظة
على بيئته ولإثبات ما يكنونه من حب ووفاء لقائد �أخل�ص
لهم وتفانى يف رف�ع��ة بلدهم حمطمني ال��رق��م القيا�سي
العاملي ملو�سوعة غين�س للأرقام القيا�سية العاملية خلري

�سموه يتو�سط احل�ضور
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العامل ،وهي لوحة «ر�سالة خ�ضراء ب�أيدي املحبة والوالء »،
مقدمة من ال�شعب ال�سعودي �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  -مبنا�سبة
ذكرى اليوم الوطني الثالث والثمانني للمملكة.
دليل على ذلك.لقد بادر عدد من �أ�صحاب ال�سمو الأم��راء
وال ��وزراء وكبار ال�شخ�صيات من رج��ال �أعمال و�إع�لام
ومواطنني بو�ضع ب�صمة �أياديهم يف �صورة تعك�س مدى
حر�ص اجلميع على امل�شاركة يف هذا العمل كتعبري �صادق
على حبهم ملليكهم ولوطنهم واالهتمام باملحافظة على
نظافة بيئتهم.
م��ن اجلميل �أن ي�صادف تد�شني ه��ذه اللوحة �أي��ام
الوطن وما يعي�شه �أبنا�ؤه من ذكرى عزيزة على قلوبهم:
اليوم الوطني  ،يوم الوحدة  ،يوم ال�صفاء والوفاء.
وال يفوتني بهذه املنا�سبة �أن �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات با�سمي وا�سم كافة �أفراد ال�شعب ال�سعودي
ملقام �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني  ،و�سمو �سيدي ويل
عهده الأمني  -حفظهما الله� -سائال املوىل العلي القدير
�أن يدمي على بالدنا نعمة الأمن واال�ستقرار و�أن يوفقنا
جميع ًا ملا يحبه وير�ضاه.
كما �أ�شكر �شركة تقنية البيئة املحدودة ( �إنتك ) القائمة
على هذه احلملة وكل من �أ�سهم ب�إجناح هذه الفكرة.
وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك �ألقى رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة التجارية
ال�صناعية بجدة �صالح بن عبدالله كامل كلمة �أكد فيها �أن
رعاية �سمو النائب الثاين للحفل تتوج اجلهود الكبرية
التي بذلها القائمون على اللوحة التي دخلت مو�سوعة
غين�س للأرقام القيا�سية ،والتي جاءت كتعبري �صادق عن
احلب والوالء خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز �آل �سعود حفظه الله.
وقال �صالح كامل � « :أن هذا امل�شروع الوطني يبعث

�سمو النائب الثاين �أثناء التكرمي

والوالء»

رب لوحة بيئية يف العامل

عية البيئية باململكة
 ١٢مليون �سعودي
يهدون املليك �أكرب لوحة
بيئية يف العامل
�سيبكو للبيئة
ت�شرفت بالرعاية
الذهبية لهذه الر�سالة
�ان �إن�سانية كبرية منها حيث تتجلى يف
بر�سائل وم�ع� ٍ
م�ضمونها معاين املحبة والوفاء من ال�شعب �إىل املليك،
كما تعرب عن روح التالحم من خالل جمع �شرائح كبرية
من املجتمع ال�سعودي م�سئولني ووزراء ورج��ال �أعمال
ومواطنني يف لوحة واحدة ا�ستخدمت فيها مواد �صديقة
للبيئة ورفع م�ستوى الوعي البيئي يف املجتمع من خالل
تكري�س ثقافة االهتمام باللون الأخ�ضر».
و�أ�ضاف  :احتفلنا يوم االثنني املا�ضي بذكرى اليوم
الوطني الثالث والثمانني  ,وم��ا زلنا بعد ثمانية عقود
ن�ستمد العبقرية ال�سديدة من امللك عبدالعزيز رحمه الله
بتوحيد البالد على راية الإ�سالم  ,ومن خالل هذا الكرنفال
الوطني نعرب عن الوفاء للوطن وقيادته احلكيمة ويف
مقدمتها خادم احلرمني ال�شريفني حفظه الله.

دينا النهدي تت�سلم �شهادة اعرتاف مو�سوعة جيني�س

الأمري مقرن �أثناء التكرمي ومعه دينا النهدي �صاحبة فكرة الر�سالة اخل�ضراء

�إثر ذلك �ألقت �صاحبة الفكرة دينا النهدي كلمة بينت
فيها �أن ع��دد الب�صمات يف ه��ذه اللوحة التي تعد �أك�بر
ل��وح��ة يف ال�ع��امل بلغت  1.200.800ب�صمة لأ�صحاب
ال�سمو الأمراء وللم�سئولني ولل�شخ�صيات العامة ولرجال
و� �س �ي��دات الأع� �م ��ال ول�ل�م��واط�ن�ين ول �ط�لاب اجل��ام�ع��ات
واملدار�س ،م�شرية �إىل �أن حمكم مو�سوعة جيني�س �أعلن
عن ك�سر الرقم القيا�سي العاملي لأكرب لوحة خ�ضراء يف
العامل الذي و�صل من قبل لـ 6470م.2
و�أفادت �أن القما�ش الذي ن�سجت منه اللوحة م�صنوع
من القطن بن�سبة  ، %100والأل ��وان امل�ستخدمة خالية
م��ن الكيماويات ال���ض��ارة بالبيئة ،و�أن اللوحة عبارة
عن خريطة اململكة العربية ال�سعودية باللون الأخ�ضر
وحدودها الياب�سة باللون الأ�صفر �أما حدودها البحرية
فباللون الأزرق .و�أب��ان��ت �أن موقع تنفيذ �أك�بر ر�سالة
خ�ضراء يف ا�ستاد �إدارة الرتبية والتعليم يف حمافظة
ج��دة؛ حيث مت فتح ب��واب��ات امللعب الريا�ضي لعدد من
الرحالت املدر�سية بالتعاون مع �إدارة الرتبية والتعليم،
وتنظيم عدد من الرحالت اجلامعية مع و�ضع �آلية م�شاركة
العديد من ال�شخ�صيات البارزة يف املجتمع وامل�شاهري يف
عملية و�ضع ب�صمة اليد .و�أو�ضحت النهدي �أن عدد الطلبة
والطالبات من مدار�س البنني والبنات فاق  56000طالب
وطالبة من جميع املراحل ،و�أن عدد ال��زي��ارات امل�سائية
للعائالت وف�ئ��ات املجتمع املختلفة ف��اق  64080زائ��ر ًا
وزائرة يف امللعب الريا�ضي.

دينا تلقي كلمة

عقب ذل��ك �شاهد �سموه واحل���ض��ور فيلم ًا وثائقي ًا
احتوى على ثالثة عرو�ض  ،عر�ض عن (الر�سالة اخل�ضراء
ب�أيدي املحبة والوالء) ،وعر�ض عن احلملة الوطنية (يد ًا
بيد) التي ا�ستمرت على مدار (� )6أ�شهر وانتهت بلوحة
طولها (� )10آالف مرت  ،وعر�ض عن الربنامج العلمي
اخلا�ص باحلفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية
و�صون مقدراتها.
بعد ذل��ك ك��رم �سمو النائب ال�ث��اين اجل�ه��ات املنظمة
والراعية للحفل منها �شركة �سيبكو للبيئة متمثلة مبعايل
رئي�س جمل�س املديرين والذي كانت جهة الرعاية الذهبية
لهذا امل�شروع ،ثم ت�سلم �سموه هدية تذكارية بهذه املنا�سبة
م��ن ال�شركة �سلمها ل�سموه م�سئول ال�ع�لاق��ات العامة
والتوعية حممد عو�ض عطية.
عقب ذلك �شرف �سموه م�أدبة الع�شاء التي �أقيمت بهذه
املنا�سبة.
وق��ال �سمو النائب ال�ث��اين يف ت�صريح لل�صحفيني
عقب احلفل� :إن احلملة جت�سد دالالت عميقة وت�ؤكد على
االنتماء والوالء من قبل ال�شعب ال�سعودي خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه
الله ,وتكر�س ن�شر املفاهيم العامة يف الوعي البيئي يف ظل
امل�شاركة الكبرية من قبل الوزراء وامل�سئولني واملواطنني
رجا ًال ون�ساء و�أطفا ًال مبا يعك�س �أهمية احلملة وحتقيق
�أهدافها الوطنية .و�أثنى �سموه على اجلهود التي بذلتها
�صاحبة املبادرة دينا النهدي التي هدفت �أي�ض ًا من خاللها
لتعميق الفكر البيئي وغر�س ثقافة ال�سلوك العام.
ح���ض��ر احل �ف��ل ك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ين ون�خ�ب��ة م��ن رج��ال
الأعمال.
�سبق احلفل اخلتامي احتفالية غري م�سبوقة مبركز
رد �سي م��ول بجدة تواكب ًا مع الإع�لان عن دخ��ول �أكرب
ل��وح��ة خ�ضراء يف ال�ع��امل مو�سوعة جيني�س ل�ل�أرق��ام
القيا�سية ،والتي يهديها ال�شعب ال�سعودي �إىل خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز ،مبنا�سبة
ال �ي��وم ال��وط�ن��ي ال�ث��ال��ث وال�ث�م��ان�ين ،تعبريا ع��ن احلب
وال��والء ال��ذي يكنه ال�سعوديون ملليكهم املفدى .ح�ضر
االحتفالية العديد من امل�سئولني وال�شخ�صيات العامة
وجمهور غفري جت��اوز عددهم � 80أل��ف �شخ�ص ،حيث
مت الإعالن عن ختام حملة «يد ًا بيد» للحفاظ على البيئة
واعتماد ممثل مو�سوعة جيني�س للوحة التي جتاوز
طولها � 10آالف مرت.
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نعم القريات ..مثال يحتذى
يف التخل�ص الآمن من النفايات الطبية

عبداهلل فالح الرويلي
نعم �إنها حماية البيئة التي نعي�ش بها ويربى
على �أر�ضها �أبنائنا ،فكيف ال نحر�ص على نقائها
و�صفائها ،ونحن بعون الله قادرون ..وا�سمحوا
يل �أن �أحتدث عن مدينتي القريات ذات الأجواء
الرائعة واملتاخمة للحدود الأردنية يف �شمال
اململكة ،و�أنا احد �أبنائها ،فكيف ال �أتغنى بها
وبجمالها وابذل ق�صارى جهدي مع زمالئي
للحفاظ على بيئتها اجلميلة !!
نعم لقد ا�ستطاعت �صحة القريات خالل
الع�شر �سنوات املا�ضية التدرج مبثاليه يف
تطبيق برنامج التخل�ص الآمن النفايات الطبية،
وذلك بدء من �إن�شاء وتطوير هذا الربنامج عرب
�إدارة ال�صحة الوقائية بوزارة ال�صحة والقائمني
على الربنامج منذ خطواته الأوىل.
ولقد عا�صرت تطبيق الربنامج منذ كان عبارة
عن جلنة يف م�ست�شفى القريات العام �إىل �آخر
مراحله اليوم ،واملتمثلة ب�إدارة متكاملة ب�صحة
القريات ت�شرف على تطبيق العقد املتكامل مع
ال�شركة املتخ�ص�صة والرائدة يف هذا املجال
ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة.
وذلك بدعم وتوجيه واهتمام من �سعادة مدير
�صحة القريات احمد العلي الذي �أعطى اهتمام
بالغ يف هذا اجلانب �ساعد على تطوير الربنامج
للو�صول �إىل هذه املرحلة املتقدمة واجلميلة.
نعم ا�ستطعنا اليوم الو�صول �إىل مرحله �أن
تكون �شركة �سيبكو م�سئولة ب�شكل كامل عن
التخل�ص الآمن من النفايات الطبية ،وذلك من
خالل توفري جميع م�ستلزمات الربنامج والعمالة
والنقل والتخل�ص منها� ،إ�ضافة �إىل الرقي الذي
مل�سناه من خالل تقدمي هذه اخلدمة وال�سعي
الدائم للتطوير .وكذلك تنظيمها الدورات
التدريبية امل�ستمرة التي تقيمها وزارة ال�صحة
ممثلة يف ال�صحة الوقائية و�إدارة الربنامج بني
فرته و�أخرى ،لت�شمل جميع مناطق اململكة ومنها
القريات.
ويف اخلتام لنا �أن نعلم بان االهتمام
بال�ش�ؤون والق�ضايا البيئية ميثل انعكا�سا �صادقا
للتطور واحلداثة على �شتى الأ�صعدة احليوية.
ومن جديد �أقول نعم حلماية البيئة  ..ونعم
للجهود املخل�صة التي بذلت يف هذا ال�سبيل ..
ونعم لكل فكره �أو م�شروع ي�سعى لنقاء بيئتنا
وجمال طبيعة �أر�ضنا التي نعي�ش عليها.
من من�سوبي �صحة القريات -
�صحفي بجريدة الريا�ض
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يف لقاء لها على قناة العربية

وزيرة البيئة امل�صرية :حظر التجول خف�ض التلوث البيئي
 %50والطن الواحد من القمامة �سيوفر  7وظائف لل�شباب
م���ش�يرة �إىل �أن ��ه خ�ل�ال الأع� ��وام
ق ��ال ��ت ال ��دك� �ت ��ورة ل�ي�ل��ى
ً
املا�ضية دائما ما كنا ن�ستعني بنظم
�إ���س��ك��ن��در ،وزي�� ��رة ال��دول��ة
ال تتنا�سب مع طبيعة م�صر.
ل �� �ش ��ؤون ال�ب�ي�ئ��ة� ،إن ن�سبة
و�أو�ضحت د� .إ�سكندر �أن م�صر
التلوث البيئي بالقاهرة ال
ُ
ت �ع��د م��ن �أك�ب�ر ال� ��دول يف ال�ع��امل
تليق �أبد ًا بعا�صمة جمهورية
ا�ستخدام ًا لإعادة تدوير القمامة،
م�صر العربية ،م�شرية �إىل �أن
منوهة ب�أن �سيا�سية دفن القمامة
تطبيق حظر التجوال �أدى
بباطن الأر�ض يفقدها قيمتها.
الن�خ�ف��ا���ض ال �ت �ل��وث البيئي
بن�سبة .%50
وطالبت د�.إ�سكندر املواطنني
و�أ��ض��اف��ت �إ�سكندر خالل
بف�صل قمامة املنازل على جز�أين،
حوارها مع الإعالمي حممود
الأول  :لبقايا امل�أكوالت ،والثاين:
د .ليلى ا�سكندر
ال��ورواري بربنامج «احلدث
لباقي القمامة ،ولفتت يف الوقت
امل���ص��ري» ع�بر �شا�شة العربية احل ��دث ،م�ساء ذاته �إىل �أن الطن الواحد من القمامة �سيوفر 7
اخلمي�س 2013/09/26م� ،أن «بع�ض م�صانع وظائف لل�شباب قبل الذهاب للم�صانع الكربى.
القطاع العام ت�ساهم يف تلوث مياه النيل؛ لكن
و�أبانت د� .إ�سكندر �أن �أوىل خطوات التدوير
ي�صعب حما�سبتها ،و�أه��م ميزة ل��وزارة البيئة هي ف�صل مكونات القمامة ،م�شددة يف الوقت
كونها تقود االتفاقيات الدولية حول التغريات ذاته على �أن مبادرة نظافة القاهرة� ،ستنطلق
املناخية� ،أنها متتلك كم ًا من املعرفة غري متوفر عقب �إجازة عيد الأ�ضحى املبارك ،م�شرية �إىل
لدى بع�ض الوزارات».
�أن دور الوزارة يقت�صر على تقدمي ا�ست�شارات
ويف ذات الإط��ار � ،أ��ش��ارت د� .إ�سكندر �إىل قيمة للمحافظني للبدء يف �أعمال النظافة.
�أن م�صر �ستوقع يف عام  2015م  ،على اتفاقية
و�أو�ضحت �أن م�شكلة ال�سحابة ال�سوداء
دولية تق�ضي بدفع �ضريبة على الكربون.
ي�ت���س�ب��ب ف �ي �ه��ا ع � ��ادم ال� ��وق� ��ود يف امل �ن��اط��ق
د.
قالت
وح��ول مو�ضوع انت�شار القمامة،
جار يف التعامل
العمل
أن
�
إىل
�
ملفتة
احل�ضرية،
ٍ
�إ�سكندر �« :إن خطة مواجهة م�شكلة انت�شار معها من خالل طرح مناق�صات كبرية للتخل�ص
القمامة تعتمد ب��الأ��س��ا���س على خ��دم��ة الفقراء من «ق�ش الأرز» بطريقة �سليمة ال ت�سفر عنها
يف الق�ضاء على القمامة يف ال�شارع امل�صري» .م�شاكل بيئية.

ت�شمل  90م�ست�شفى ومركز �صحي

(�سيبكو للبيئة) توقع عقد مع وزارة ال�صحـة ال�سودانيـــــــ
وق�ع��ت ال���ش��رك��ة ال���س�ع��ودي��ة ال�سودانية
حل �م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة م��ع وزارة ال���ص�ح��ة مبقر
ال��وزارة بوالية اخلرطوم ،عقد عمل و�شمل
التوقيع م��ع ع��دد  40م�ست�شفى حكومي و
 50م��رك��ز �صحي من��وذج��ي ،وي�ت��م مبوجب
العقد التخل�ص من املخلفات الطبية ،حيث مت
االلتزام ببدء العمل الفوري للم�شروع خالل
م��دة ال ت�ت�ج��اوز � 3أ��ش�ه��ر م��ن ت��اري��خ توقيع
العقد.
وقد �شرف التوقيع الربوفي�سور م�أمون
حم�م��د ع�ل��ي ح�م�ي��دة وزي ��ر ال���ص�ح��ة ب��والي��ة
اخلرطوم وال�سيد يعقوب املبارك م�صطفي

وال�سيد حممد احلافظ ممثلني عن مكتب ال�سيد
الوزير وكل من الدكتور  :جنم الدين حممد
احمد املجذوب مدير الإدارة العامة لل�صيدلة
وممثل عن مدير عام الوزارة والدكتور بابكر
حممد علي مدير الإدارة العامة للطب العالجي
والدكتور اجمد عبيد �سيد احمد مدير الإدارة
العامة للطب الوقائي والدكتورة �إينا�س عبد
العزيز مديرة الإدارة العامة للرعاية ال�صحية
الأول �ي��ة ب��الإن��اب��ة وممثل الإدارة القانونية
الأ�ستاذة الر�سالة حممد علي ومدير عام فرع
�شركة �سيبكو للبيئة يف ال�سودان املهند�س
�سامل �صالح �سامل.

ان�ضمام العديد من امل�ست�شفيات �إىل قائمة العمالء
امل�ستفيدين من اخلدمات التي تقدمها ال�شركة
للمن�شئات الطبية يف ال�سعودية وتون�س
ام �ت��داد لتو�سع
ن � � �ط� � ��اق �أع � � �م� � ��ال
ال���ش��رك��ة يف جم��ال
م �ع��اجل��ة ال�ن�ف��اي��ات
ال�ط�ب�ي��ة يف جميع
م��دن وق��رى اململكة
العربية ال�سعودية،
مت ان�ضمام العديد
م ��ن امل���س�ت���ش�ف�ي��ات
�إىل قائمة العمالء امل�ستفيدين من اخلدمات التي تقدمها ال�شركة
للمن�شئات الطبية ،كما مت التعاقد يف اجلمهورية التون�سية مع
م�ست�شفى البوعزيزي للإ�صابات واجلروح البليغة ،بطاقة 200
�سرير ،وم�ست�شفى منزل بورقيبه بطاقة � 200سرير ،و�سيتم بدء
الت�شغيل الفعلي لهذه املن�ش�آت يف نوفمرب 2013م.

يف ا�ستف�ساء وزعته على عمالئها

«�سيبكو للبيئة» حت�صل على ن�سبة
عالية من ر�ضا عمالئها
يف عملية م�سح ميداين اجرته (�سيبكو للبيئة ) لعينة
ع�شوائية من عمالئها اظهرت النتائج ارتفاع معدالت ر�ضا
العميل ،وت�سعى �سيبكو للبيئة �سنويا لإجراء ا�ستفتاء
لقيا�س ر�ضاء عمالئها وتلم�س احتياجاتهم واال�ستفادة من
تطوير خدماتها من خالل مالحظات العمالء ودرا�ستها.

ـــــة للتخل�ص من املخلفات الطبية

الطاقة املتجددة � -سر االهتمام -
(احللقة الثانية)
�صالح بن حممد ال�شهري
كيف ميكن �أن يوفر العامل م�صدر ًا للطاقة يكفى لت�سعة مليارات ن�سمة يف عام 2050م؟
هناك خطوتني متالزمتني يجب �إتباعهما حلل هذه امل�شكلة ( :اخلطوة الأوىل) تتمثل
يف ا�ستغالل الطاقة املتوفرة حالي ًا بطريقة عقالنية ،وطريقة �سليمة بعدم هدر �أية جزء
منها  ،وذلك من خالل �إتباع �سيا�سات تر�شيد اال�ستهالك وا�ستخدام الأجهزة التي ت�ستهلك
الطاقة بكفاءة عالية � ،إن هذه اخلطوة �سوف تزيد من عمر الطاقة التقليدية ،ولن حتل
امل�شكلة ب�شكل كامل ،ولكنها بالت�أكيد �ست�ؤدي �إىل تقليل كمية النق�ص يف الطاقة ،الطاقة
اجلديدة التي حتتاجها الب�شرية ،و�إطالة عمر الطاقة التقليدية املتوفرة .
�أما (اخلطوة الثانية) فهي البحث عن م�صادر جديدة للطاقة  ،وا�ستغالل جميع
م�صادر الطاقة البديلة املتوفرة حاليا ا�ستغال ًال �أمثال  .ولكن يجب �أن ن�أخذ بعني االعتبار
�أن امل�صادر البديلة يجب �أن تكون م�ستدامة  ،وان ال ت�ؤثر �سلبيا على املناخ  ،لأننا ال نريد
�أن نوفر طاقة للأجيال القادمة مع (موروث بيئي قاتل)  ،بيئة مليئة بالغازات ال�ضارة
�أو املخلفات النووية التي قد ت�ؤثر على الإن�سان � ،سواء كان الت�أثري بطريقة مبا�شرة �أو
غريمبا�شرة ( التنوع احليوي ) مث ًال .
ولكن كيف نبد�أ ؟
تعترب ال�شم�س امل�صدر الرئي�س ملعظم م�صادر الطاقة املتجددة واملعروفة حالي ًا  ،فعلى
�سبيل املثال املحرك الرئي�س للرياح هو اختالف درجات حرارة الأر�ض الناجت عن حرارة
ال�شم�س  ،وكذلك احلال بالن�سبة للنباتات  ،ف�إنتاج غذائها ال يتم �إال من خالل وجود �أ�شعة
ال�شم�س � .أما الطاقة ال�شم�سية والتي يق�صد بها هنا الطاقة التي ت�صل مبا�شرة من �أ�شعة
ال�شم�س فهي �أهم م�صادر الطاقة املتجددة .
ولكن هل ي�صل للأر�ض ما يكفى من الطاقة ال�شم�سية ل�سد احتياجات العامل ؟
تعترب املنطقة العربية وخ�صو�ص ًا ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �أهم مناطق يف
العامل التي يتوفر فيها هذا امل�صدر .وميكننا القول ب�أن كمية ال�شعاع ال�شم�سي ال�ساقط
على م�سافة (500كم) يف ال�صحراء العربية ،تكفى ل�سد احتياجات العامل عام 2050م .
ولكن ما هي العوائق التي متنع ا�ستغالل هذه الطاقة ؟
هناك عوائق تكنولوجية وعوائق اقت�صادية� .أما العوائق التكنولوجية فتتمثل يف
نقطتني ،الأوىل  :مازالت كفاءة حتويل الطاقة ال�شم�سية �إىل طاقة كهربائية متدنية
ن�سبيا ،فهي يف �أح�سن �أحوالها ال تتعدى ( ، )%30لذلك هناك �أبحاث تقوم بالأ�سا�س على
درا�سة كيفية رفع هذه الكفاءة.
وهناك م�ؤ�شرات وتطورات تكنولوجية جيدة وعديدة يف هذا املجال .منها �أن
كفاءة اخلاليا الكهرو�ضوئية ،و�صلت حاليا �إىل ما يقارب  ، %25علم ًا ب�أنها كانت يف
ال�سبعينات من القرن املا�ضي ال تتعدى � .%6أما العائق الثاين فمرجعه �إىل عدم توفر
هذه الطاقة ،ونق�صد هنا يف الطاقة  ،هي  ( :ال�شم�سية والرياح ) ،على مدار اليوم �أو
على مدار العام ،علما ب�أننا نحتاج �إىل ا�ستعمال الطاقة على مدار ال�ساعة  ،ولتحقيق ذلك
البد من تخزين الطاقة  .ويتم حاليا تخزن الطاقة � -إما على �شكل طاقة حرارية �أو طاقة
كهربائية �أو مائية  ،ويف جميع احلاالت ما زال البحث جار على الطريقة املثلى والأقل
تكلفة .
�أُنهي مقايل هذا بالقول بان الله �سبحانه وتعاىل وهب املنطقة العربية ب�أكملها،
والتي تقع يف مناطق ( ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ) ،هذا الدور يف حياة الب�شرية
من خالل النفط والطاقة ال�شم�سية وعلى �أبناء هذه املنطقة �أن يقرروا بان يكونوا العبني
�أم متفرجني� .أقول هذا لأن عملية ا�ستغالل هذه امل�صادر قد بد�أت لأن �أمن الب�شرية يعتمد
عليها ،والعامل ال ينتظر يف هكذا ق�ضايا .وحتى نكون العبني �أ�سا�سيني ،يجب علينا
دعم و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات البحثية وال�صناعية املتخ�ص�صة يف هذا املجال ،وكذلك تطوير
وت�شجيع القطاع اخلا�ص ،وبناء القدرات يف املنطقة العربية ،وهذا كله ال يتم �إال من
خالل خطة �إ�سرتاتيجية و�آليات عمل حمددة ووا�ضحة املعامل وبرامج زمنية حمددة .
نائب الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة
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نحو اال�ستغالل الأمثل لل�صرف ال�صحي
م .عادل �سامل باديب
ُ
العربي من �أق�صاه �إىل �أدناه من �شحٍّ كب ٍري يف املياه ،خا�صة
الوطن
يعاين
ُّ
ري من الدول العربية تلج�أ
الدول التي تفتقر �إىل مرور �أنهار على �أرا�ضيها .وكث ٌ
كم�صدر ال�ستخراج املياه ،لكن هذا امل�صدر حمكوم عليه يف املنظور
�إىل الآبار
ٍ
ين�ضب؛ ب�سبب �شحِّ الأمطار ،والزيادة املطردة يف ال�سكان ،ومن
القريب �أن
َ
ث ّم ثقافة اال�ستهالك اجلديدة .يف كثري من الدول العربية ،وخا�صة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،ت�ستعني ل�س ِّد هذه الفجوة عن طريق حتلية مياه البحر؛
وهي تقنية درجت على ا�ستخدامها الدول اخلليجية الأخرى.
وي ّت�ضح جليًّا �أن هناك م�شكالت يف كل الأحوال ،تظهر على ال�سطح ،وا�ضعني
يف االعتبار � ً
أي�ضا التغيري املناخي العام على الكرة الأر�ضية.
�إن دول منطقتنا تعاين مثل دول �أخرى عديدة على نطاق العامل من �صعوبات
توفري الكميات الكافية من املياه ل�س ِّد احتياج �شعوبها.
ال حاجة بنا للتذكري ب �� َّأن �سد الفجوة يف �إم��داد ال�سكان ،وامل�شروعات
التنموية يف دول اخلليج واململكة ع��ن طريق حتلية مياه البحر ،لكن من
م�ساوئها ارتفاع تكلفة الإنتاج ،فعملية التحلية حتتاج لوقود ،وطاقة بتكلفة
مرتفعة جدا ،وبالتايل ف�� ّإن ال��دول املطبّقة لهذه الآلية ،تلج�أ �إىل الدعم املادي
لتمكني املواطن العادي من �شراء املياه وا�ستهالكها ب�أ�سعار معقولة ،وكذلك �سد
الفجوة يف التكاليف املرتفعة للإنتاج.
هناك م�شكالت على املدى الق�صري والطويل يف توفري الكميات املنا�سبة من
املياه لل�شعوب� ،سواء �أكان ذلك من املياه اجلوفية� ،أو املياه املحالة ،ف�ض ًال عن
�أن ا�ستهالك املياه بكميات كبرية �أ ًّي��ا كان م�صدرها ،ينتج عنه �صرف �صحي،
وبالتايل ف�إن دول املنطقة عامة وال�سعودية خا�صة� ،أ�صبحت تعاين كذلك من
م�شكلة موازية �أال وهي مياه ال�صرف ال�صحي.
تتجمع مياه ال�صرف ال�صحي من م�صادر عديدة ،فهناك مياه ال�صرف ال�صحي
الناجمة عن اال�ستخدام املنزيل ،كما �أن هناك مياه ال�صرف ال�صحي الناجتة عن
امل�صانع� ،إ�ضافة �إىل �صرف مياه الأمطار .بذا تتكون مياه ال�صرف ال�صحي
من املواد الع�ضوية ال�سائلة من املنازل ،واملطاعم وامل�ست�شفيات والأحوا�ض
ويتم التخ ّل�ص من كل هذه مبجملها عن طريق �أنابيب ال�صرف� ،أمّا يف املناطق
ال�صناعية ،فت�ضم مياه ال�صرف املخ ّلفات ال�سائلة اخلطرة من �إنتاج امل�صانع.
�إن معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ،عبارة عن عملية تنقية لهذه املياه من
ال�شوائب ،واملواد العالقة ،وامللوّ ثات ،واملواد الع�ضوية؛ لت�صبح �صاحلة لإعادة
اال�ستخدام (غري الآدمي)� ،أو لتكون �صاحلة للتخ ّل�ص منها يف املجاري املائية،
دون �أن ت�سبّب تلوّ ثا لها.
نحن ال زل�ن��ا ال ن�ستغل م�ي��اه ال�صرف اال�ستغالل الأم �ث��ل ،حيث ال نقوم
مبعاجلتها ب�شكل �صحيح .فاجلميع يدرك متامًا �أنه �إذا جرى التخ ّل�ص من مياه
ال�صرف ال�صحي دون معاجلة ،ب�إلقائها يف البحر� ،أو ارتكاب خط�أ ا�ستخدامها
لري املنتجات الزراعية� ،أو حفظها داخل الأر���ض ،ف�إنها �ستت�سبب يف انت�شار
امليكروبات الناقلة للأمرا�ض عن طريق اال�ستحمام� ،أو ال�شرب� ،أو تناول
املنتجات ،وكذلك فيما يتعلق ب�صب مياه ال�صرف ال�صحي يف البحر ،ف�إن
امليكروبات العالقة تقوم بتحليل امل��واد الع�ضوية ،م�ستنفدة من الأك�سجني
الذائب يف املياه ،فهي مادة ال غنى عنها للكائنات احلية ،وغيابه ي�ؤدّي �إىل موت
ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
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الأحياء املائية كالأ�سماك والق�شريات ،فيما يُ�سمّى بظاهرة الإفناء احليوي.
�إن حماربة ق�ضية ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي يف ري و�سقيا الب�ساتني
وامل ��زارع ،م�ستمرة بال ه��وادة من ِقبل اجلهات املعنية ،حيث �إن ري حقول
اخل�ضراوات ومزارع الفواكه من مياه ال�صرف ال�صحي الآ�سنة �أمر حم َّرم حمليًّا
ودوليًّا ،و�ضررها ال يخفى على الإن�سان.
ك ِّل هذه الأ�سباب ،علينا �أن َ
ندرك �أن معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ب�شكل
�سليم �سيوفر املياه للري ،ولال�ستخدامات ال�صناعية على الأقل ،على الرغم من
درجة نقاوة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ،كما يف بع�ض التجارب العاملية،
والتي و�صلت �إىل م�ستوى املياه ال�صاحلة لل�شرب.
وب�إلقاء نظرة على كميات املياه امل�ستهلكة ،ح�سب طاقات معامل التحلية
مبوجب �آخر تقرير �صدر من امل�ؤ�س�سة العامة لتحليه املياه خالل عامي -1433
1434هـ ،املوافق 2013-2012م ،جند �أنها و�صلت �إىل 955مليون مرت مكعب
يوميًّا من املياه ،بزيادة مطردة بحواىل � %7.8سنويًّا ،كما ي�شري تقرير م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي �إىل �أن الطاقة اال�ستيعابية ملعاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي يف اململكة تبلغ قرابة  840مليون مرت مكعب يوميًّا .ويتم ت�شغيل %80
من هذه الطاقة لإنتاج قرابة  672مليون مرت مكعب يوميًّا .ال يتم اال�ستفادة من
هذه املياه املعاجلة �إ ّال مبقدار  123مليون مرت مكعب يوميًّا؛ ومبا �أن ما يتم
�إنتاجه يوميًّا من مياه التحلية يبلغ  -كما �أ�سلفنا 955 -مليون مرت مكعب يوميًّا،
بذا ي�صبح الفارق بني الإنتاج والتدوير هو تقريبًا  823مليون مرت مكعب من
املياه املهدرة غري امل�ستفاد منها� ،إذ يُعاد التخ ّل�ص منها �إمّا يف باطن الأر�ض� ،أو
بالتخ ّل�ص الع�شوائي يف ال�شواطئ املحيطة باملدن ال�ساحلية ،ويف ك ِّل الأحوال،
ف�إنه ينتج من الهدر بهذه الطرق التي ذكرناها كارثة بيئية �أدّت وت�ؤدّي �إىل تلوّ ث
املياه اجلوفية وال�شواطئ ،وتلوّ ث املياه اجلوفية امل�ستخدمة يف الزراعة،
بالإ�ضافة �إىلالت�أثري على الرثوة ال�سمكية ،وتلوّ ث البيئة البحرية ،وال�شواطئ
املحيطة باملدن ال�ساحلية .كما �أن التلوّ ث قد ي�صل �إىل املياه التي ت�ستخرج من
الآبار ،وبالتايل ميتد ت�أثريه ال�سلبي على الرقعة الزراعية ،ممّا يقود بال�ضرورة
�إىل الزيادة املطردة يف ا�سترياد املنتجات الزراعية من اخلارج ،وهي منتجات
مبقدور �أرا�ضينا الزراعية �إنتاجها وبجودة عالية ،ل��وال ه��ذه العقبات التي
تت�سبب فيها م�شكلة عدم املعاجلة املثلى ملياه ال�صرف ال�صحي.
�إن معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي بطريقة �سليمة  -على الأق��ل للكميات
�أعاله� -سي�ؤدّي �إىل توفري مياه للري ،وزيادة الإنتاج الزراعي ،ومياه للقطاع
ال�صناعي ،والتعامل املوازي لإنتاج الأ�سمدة.
الب��د من التح ّكم من اال�ستمرار يف الهدر ،وتقليل النفقات �سعيًا لتوفري
م�صادر مياه نقية ال�ستخدام الإن�سان لكافة �أن�شطته االقت�صادية .وامل�أمول من
كافة القطاعات احلكومية واخلا�صة �أن تعمل معًا يف جتان�س وتن�سيق ،لتحقيق
هذا احللم الوطني ب�أ�سرع وقت ممكن.
وقفة:
(وت�ستمر عجلة التنمية).
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