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حتت �شعار �« :أف�ضل تقنيات اال�ستدامة
البيئية يف �إدارة النفايات ال�صناعية»

رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة امللكية
يرعى �أعمال امل�ؤمتر البيئي الأول
مب�شاركة (�سيبكو للبيئة)

الأمري �سعود بن عبدالله بن ثنيان �آل �سعود ي�ستمع للمهند�س عادل باديب
املهند�س عادل باديب يوقع عقد �أحدث م�شاريع ال�شركة

الأمري �سعود بن عبد الله ي�سلم املهند�س زهري العواودة
درع تكرميي

حممد عطية م�سئول العالقات العامة والتوعية ب�سيبكو ي�ستلم
�شهادة �شكر وتقدير من ممثل ال�شركة املنظمة

( �سيبكو للبيئة ) تقوم بعمل
املراقبة واملراجعة البيئية
ل�شركة جوتن للدهانات
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حتت رعاية �صاحب ال�سمو الأم�ير �سعود
بن عبد الله بن ثنيان �آل �سعود (رئي�س جمل�س
�إدارة ال��ه��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة يف اجل��ب��ي��ل وي��ن��ب��ع)،
�شاركت �شركة �سيبكو للبيئة يف �أعمال امل�ؤمتر
وامل��ع��ر���ض البيئي ال����دويل الأول مبحافظة
ينبع  ،حتت عنوان «�أف�ضل تقنيات اال�ستدامة
البيئية يف جمال �إدارة النفايات ال�صناعية».
وق���ام ب��زي��ارة م��ع��ر���ض ال�����ش��رك��ة �صاحب
ال�سمو الأم�ي�ر �سعود ب��ن عبدالله ب��ن ثنيان
�آل �سعود والدكتور عالء بن عبدالله ن�صيف
(الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية بينبع) ،وكان
يف ا�ستقبالهم الع�ضو املنتدب ل�شركة �سيبكو
للبيئة املهند�س /عادل باديب وبع�ض م�سئويل
ال�شركة ،ومت عر�ض �آخر امل�ستجدات وامل�شاريع
وامل��ب��ادرات التي تقوم بها ال�شركة يف جمال
حماية البيئة باململكة والدول العربية.
ك��م��ا مت ا���س��ت��ق��ب��ال ال��ع��دي��د م��ن الباحثني
واملتخ�ص�صني ومم��ث��ل��ي امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة
و���ص��ان��ع��ي ال�����س��ي��ا���س��ات والأن���ظ���م���ة البيئية
وال�صناعيني والأو���س��اط الأكادميية وبع�ض
طالب املدار�س مبدينة ينبع ال�صناعية ،ومت
التحدث معهم عن �أحدث التطورات والتقنيات

وال���ع���رو����ض يف جم����ال ال��ن��ف��اي��ات ال�صلبة
ال�صناعية ،وتعزيز العمل نحو الإدارة البيئية
الأف�����ض��ل وط���رق التحكم بالق�ضايا البيئية،
ومت��ت الإ���ش��ادة مبعر�ض ال�شركة م��ن جميع
امل�سئولني وال�����زوار  ،ح��ي��ث �أن���ه م��ن �أف�ضل
املعار�ض امل�شاركة بامل�ؤمتر.
وعلى هام�ش �أع��م��ال امل���ؤمت��ر وق��ع �سعادة
الع�ضو املنتدب ل�شركة �سيبكو للبيئة املهند�س
ع���ادل ب��ادي��ب عقد �أح���دث م�شاريع ال�شركة،
واخل��ا���ص ب��امل��راق��ب��ة البيئية للهيئة امللكية
مبدينة ينبع ال�صناعية م��ع معايل الرئي�س
التنفيذي ال��دك��ت��ور ع�لاء ن�صيف (الرئي�س
التنفيذي للهيئة امللكية بينبع).
وم���ن ج��ه��ة �أخ����رى ت�سلم م��دي��ر املعاجلة
ال�صناعية ب�شركة �سيبكو للبيئة املهند�س
زه�ي�ر ال���ع���واودة ،درع ت��ك��رمي��ي م��ن �سموه،
وذلك لرعاية ال�شركة ودعمها لأعمال امل�ؤمتر
كما ا�ستلم م�سئول العالقات العامة الأ�ستاذ/
حممد عطية �شهادة �شكر وتقدير من ال�شركة
الربيطانية  BME GLOBALاملنظمة لأعمال
امل���ؤمت��ر وذل���ك للتن�سيق بفعالية معهم على
م�شاركة ال�شركة ب�أعمال امل�ؤمتر.

تعاقدت ( �سيبكو للبيئة ) مع �شركة جوتن للدهانات بجدة ،وذلك
للقيام ب�أعمال املراقبة واملراجعة البيئية الداخلية مل�صنعهم الواقع
مبدينة جدة ،وقد �أخذ للقيا�سات البيئية لعنا�صر البيئة الداخلية من
(هواء � ،ضو�ضاء  ،مياه � ،إ�ضاءة � ،سالمة العاملني بامل�صنع)  ،ومت
االنتهاء من �إعداد املقرتحات اخلا�صة مل�صنعهم وت�سليمهم نتائج التحاليل ومقرتحات الإ�صحاح البيئي.

البدء يف تنفيذ م�شروع املراقبة البيئية
بالهيئة امللكية يف ينبع ال�صناعية
ب���د�أت (�سيبكو للبيئة) يف تنفيذ برنامج ملراقبة البيئة
ملدينة بنبع ال�صناعية ،وال��ذي يت�ضمن مراقبة ج��ودة الهواء
املحيط ومراقبة البيئة البحرية ،وجودة مياه البحر ،ومراقبة
م�صادر امللوثات وال�صرف ال�صناعي ،ومراقبة املياه اجلوفية
يف املنطقة املحيطة ب��امل��ردم ،ومراجعة درا���س��ات تقييم الأث��ر
البيئي للمن�شات القائمة ،واملزمع �إن�شائها باملدينة ال�صناعية
مبدينة ينبع ال�صناعية ،ومتلك الهيئة امللكية للجبيل وينبع
حمطات و�أجهزة مراقبة لقيا�س عينات الهواء واملاء ،وعنا�صر
البيئة الأخرى ،ويتم ا�ستخدام بيانات هذه الأجهزة للأغرا�ض
التخطيطية والتنظيمية يف املدينة ،و�إ�ضافة �إىل ذلك التفتي�ش
البيئي ملراقبة ال��ت��ج��اوزات واالن��ح��راف��ات البيئية بامل�صانع،
و�إبالغ الهيئة امللكية عنها.

يعترب املقر الرئي�سي ملرافق ال�شركة املوزعة على م�ستوى اململكة

افتتاح مبنى الإدارة العامة اجلديد بجدة

ب��ح��م��د ال���ل���ه وت���وف���ي���ق���ه ق���ام
رئي�س جمل�س املديرين بال�شركة
ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئةـ
�سيبكو للبيئة ،م��ع��ايل ال��دك��ت��ور
خ��ال��د عبدالغني ،بافتتاح املبنى
اجلديد ل�ل�إدارة العامة بجدة على
طريق املدينة ،مبنطقة ذهبان يوم
الثالثاء املوافق ،2012/12/12
وي�����ض��م امل��ب��ن��ى اجل���دي���د جميع
م��وظ��ف��ي الإدارة ال��ع��ام��ة ال��ب��ال��غ
ع����دده����م  100م����وظ����ف م����ا ب�ين
خرباء و�أخ�صائيني وا�ست�شاريني
وح���را����س���ات �أم���ن���ي���ة وع���م���ال يف
الإدارات املختلفة لل�شركة ،كما
يحتوي املقر على مكاتب فاخرة
ل��ل��م��وظ��ف�ين وق��اع��ت��ي اج��ت��م��اع��ات
جميعها ت�ستخدم نظم املعلومات

والتقنية احلديثة ،بالإ�ضافة �إىل
�أف�ضل الأنظمة الأمنية ،ومت تطبيق
معايري ال�صحة وال�سالمة املهنية
يف املبنى ،كما �سيتم افتتاح مبنى
جماور له الحقا ،لي�صبح �أكادميية

ت��دري��ب ملوظفي ال�����ش��رك��ة� ،إمي��ان�� ًا
من �إدارة ال�شركة ب�أهمية تطوير
العن�صر الب�شري  ،ورفع م�ستوى
الأداء امل��ه��ن��ي ،لتحقيق ال��ك��ف��اءة
والريادة والتميز.

تنفيذ �أكرث من  20برنامج
تدريبي وتوعوي عن املخلفات
الطبية يف منطقة مكة املكرمة
من خالل �سعي ال�شركة ال�سعودية حلماية البيئة
(�سيبكو للبيئة) لن�شر الوعي البيئي ،خا�صة فيما
يتعلق بربنامج املخلفات الطبية ،فقد نفذت ال�شركة
العديد من الربامج التدريبية للمن�شات احلكومية
واخل��ا���ص��ة ،وق��د و�صلت ع��دد ال�برام��ج التدريبية

التي قامت بتنفيذها ال�شركة خالل الربع الأخري
من العام � 2012أكرث من  20برنامج تدريبي على
م�ستوى منطقة مكة املكرمة فقط ،ح�ضرها العديد
م��ن من�سوبي القطاع ال�صحي وبع�ض املهتمني
بالقطاع ال�صحي.

البدء بتنفيذ عقد خدمة من�ش�آت
وزارة ال�صحة مبنطقة الباحة

ب����د�أت ال�����ش��رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة اخلليجية
حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة (�سيبكو للبيئة) بتنفيذ
عقد خدمة من�ش�آت وزارة ال�صحة مبنطقة
الباحة من خالل تهيئة فريق عمل متمكن،
ودع��م �أ�سطول الت�شغيل ب�سائقني وعمالة
متخ�ص�صة ،ل�����ض��م��ان ج����ودة واح�تراف��ي��ة
العمل.

درا�سة تقييم الأثر البيئي مل�صنع
ال�صبحي للخر�سانة اجلاهزة
وقعت (�سيبكو للبيئة) اتفاقية م��ع حميد
ال�صبحي للخر�سانة اجل��اه��زة ،وذل���ك لتقوم
ال�شركة مبوجبه �إعداد درا�سة تقييم الأثر البيئي
للم�صنع املزمع �إن�شاءه مبدينة ينبع ال�صناعية
مب�������س���اح���ة ت���ق���در
بنحو  19995مرت
م�����رب�����ع ،وب���ط���اق���ة
�إن���ت���اج���ي���ة ت��ف��وق
 2300م�تر مكعب
يوميا ،وق��د ج��اءت
املوافقة من الهيئة امللكية على انطالق العمل
ملقرتح الدرا�سة لتقييم الأثر البيئي واملقدم من
�شركة �سيبكو للبيئة .
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رئي�س جمل�س الإدارة و�سعادة الع�ضو املنتدب مع ممثلي �شركة �سلرز الربيطانية

لتوريد حاويات احلديد املجلفن باملوا�صفات الأوروبية

( �سيبكو للبيئة ) وكيل ح�صري باململكة واخلليج ل�شركة �سلرز الربيطانية
وقعت �شركة �سيبكو للبيئة مذكرة تفاهم مع
�شركة �سلرز الربيطانية ( ،)Sellersاملتخ�ص�صة
يف �صناعة حاويات احلديد املجلفن باملوا�صفات

الأوروبية ،تقوم من خالله �شركة �سيبكو للبيئة،
بتوريد احل��اوي��ات لعمالء ال�شركة ،منهم على
�سبيل املثال (�شركة �سفنك�س بالبحرين ،و�أرامكو

ال�����س��ع��ودي��ة ب��اخل��ف��ج��ي ،وم�����س��ت�����ش��ف��ى ال��ق��وات
امل�سلحة بالهدا ،و�أمانة الأح�ساء ،بالإ�ضافة �إىل
�أمانة املنطقة ال�شرقية ،و�أمانة حمافظة جدة).

افتتاح (العيادة البيئية) مب�ست�شفى امللك في�صل
بالعا�صمة املقد�سة

افتتح نائب الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة
الأ�ستاذ �صالح ال�شهري (العيادة البيئية) مب�ست�شفى
امللك في�صل بالعا�صمة املقد�سة ،التي �أن�ش�أتها �شركة
(�سيبكو للبيئة).
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وكان االفتتاح بح�ضور كل من ممثل مديرية
ال�ش�ؤون ال�صحية ملنطقة مكة املكرمة الدكتور وائل
مطري وممثل ال�شركة املدير الإقليمي للمنطقة الغربية
الأ�ستاذ �سعد ال�شهري.

اتفاقية مع
(فاد) للمنتجات
الأ�سمنتية لدرا�سة
الأثر البيئي
وق������ع������ت �����ش����رك����ة
���س��ي��ب��ك��و ل��ل��ب��ي��ئ��ة م��ع
����ش���رك���ة ف�����اد امل��ت��ح��دة
للمنتجات الأ�سمنتية،
ع��ق��د ت���ق���وم مب��وج��ب��ه
�إع����داد درا���س��ة لتقييم
الأث��ر البيئي مل�صنعهم
امل���زم���ع �إن�������ش���اءه يف
مدينة ينبع ال�صناعية،
و���س��ت��خ��رج ال��درا���س��ة
ب��ع��دد م��ن التو�صيات
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ع���ن امل�صنع
ومطابقته مع املعايري
البيئية للهيئة امللكية
بينبع.

ال�صناعات بوجه العموم تق�سم اىل �صناعات
�صديقة للبيئة واخ���رى �صناعات ملوثه للبيئة
او ال��ت��ي ت��ع��رف ب��ال�����ص��ن��اع��ات ال���ق���ذرة Dirty
 ، industriesفال�صناعات ال�صديقة للبيئة هي
�صناعات ال ينتج عنها �ضرر على البيئة املحيطة
وال ع��ل��ى ال��ع��ام��ل�ين ب��ه��ا وال ت�شكل خ��ط��ر ًا على
املجتمع ،وال ت�ؤثر او ت�ستنزف املوارد الطبيعية
ب�شكل يجعل املورد الطبيعي غري قادر على التجدد
و القيام بدوره اال�سا�سي امل�سخر له يف الطبيعة.
ام��ا ال�صناعات امللوثة للبيئة او ال�صناعات
القذرة  Dirty industriesفهي ال�صناعات
اخل��ط�يرة �شديدة الفتك وال�����ض��رر بالبيئة ،وقد
تهلك البيئة وامل���وارد والنا�س والعامليني بها؛
ولكن بع�ض ه��ذه ال�صناعات ال��ق��ذرة لها �أهمية
�إ�سرتاتيجية  ،وقيمة اقت�صادية و�سيا�سية ،فيتم
ت�سيي�سها ،وتكييف العمل بها لت�صبح �صناعة حتت
ُ
م�سمى « �صناعة �صديقة للبيئة «  ،وهي بريئة من
ه��ذا امل�سمى وال��و���ص��ف ،فال�صناعات النووية
(املفاعالت النووية وما يف حكمها) �صناعة خطرة
وملوثه للبيئة ،ولكن لإ�سرتاتيجيتها و�أهميتها
ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة مت اي��ج��اد حم�سنات
و�ضوابط وخالفه ،لتعد �صناعة �صديقة للبيئة،
وه��ي كذلك طاملا انها التتعر�ض للخطر ،وتعمل
لتعطي ب�شكل منتظم وحت���ت ال��رق��اب��ة البيئية
ال�شديده.
وي������زداد الأم�����ر ب���أه��م��ي��ت��ه��ا ك��ون��ه��ا يف �إط���ار
ال�����ص��ن��اع��ات ذات ال��ق��ي��م��ة االق��ت�����ص��ادي��ة
ال��ع��امل��ي��ة ،وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ح��ظ��ور
ت��داول��ه��ا وانت�شارها .م��ع ك��ون العامل

ت�صدير
ال�صناعات
امللوثة للدول
النامية
د .نايف بن �صالح �شلهوب
قد بد�أ منذ اوا�سط الثمانينات من القرن املا�ضي
باالنحدار يف ا�ستخدام توليد الطاقة الكهربائية
من م�صادر نووية يف العامل ،لوجود البدائل الآمنة
بيئي ًا واالرخ�����ص تكلفة وازداد تفكيك املفاعالت
ب��وت�يرة اك�بر بعد ح��ادث��ة مفاعل فوكو�شيما 1
النووي باليابان خالل زل��زال اليابان الكبري يف
 11مار�س  2011م ،فقد قررت املانيا على �سبيل
املثال وهي من الدول املتقدمة يف �صناعة الطاقة
النووية التخل�ص من مفاعالتها� ،إال �أن �أهمية
ال�سيطرة التقنية واالهمية اال�سرتاتيجية لهذه
ال�صناعات جعلت كثري م��ن ال���دول ت�سوق لهذه
ال�صناعة ب�أنها �صديقة للبيئة ،ويجب التعامل معها
يف اطار م�ؤ�س�سي دويل كالبنك الدويل ومنظمات
االمم املتحدة.
وت�أتي امل�شكلة احلقيقية من ال�صناعات امللوثة
للبيئة او ال�صناعات ال��ق��ذرة من ناحية ان هذه
ال�����ص��ن��اع��ات ال���ق���ذرة

 Dirty industriesغري ال�صديقة للبيئة،
ُت�صدر للتخل�ص من م�شاكلها املتوقعة على املجتمع
واملوارد الطبيعية ،و البيئة من الدول ال�صناعية
الغنية ،واملتقدمة بيئي ًا ل���دول ال��ع��امل النامية،
والفقرية والتي ال يوجد لديها انظمة وقوانني
بيئية او ال��ت��ي ي��وج��د ل��دي��ه��ا ان��ظ��م��ة وق��وان�ين
بيئية ،ولكن ال ت�ستطيع تطبيقها وتفعيلها ،ويف
مقدمة هذه ال�صناعات �صناعة الإ�سمنت واحلديد
وال�صلب و�صهر املعادن و�إنتاج املواد الكيميائية،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م�صايف ال��ب�ترول ،وال��ت��ي يظهر
ت�أثريها يف البيئة على املدى الطويل،كما ت�شتمل
ال�صناعات امللوثة للبيئة ال�صناعات امل�ستخدمة
�أو املنتجة للمواد �شديدة ال�سمية واملواد اخلطرة
والتي تت�سبب يف تلوث �شديد االثر على البيئة و
مواردها وعنا�صرها ك�صناعات املطاط واخل�شب
والبال�ستيك .وامل�شكلة من ناحية �أخ��رى �أن��ه ال
ت�ستطيع كثري من حكومات ه��ذه ال��دول النامية
والفقرية مقاومة �إغ��راء االيجابيات الآنية لهذه
ال�����ص��ن��اع��ات ملجتمعاتها ب��ت��وف�ير ف��ر���ص العمل
وايجاد دخل �إ�ضايف للدولة وا�صحاب امل�صالح
على ح�ساب البيئة واملجتمع واالجيال القادمة.
�أخ�صائي حماية بيئة

ال�شركة حت�صل على العديد من �شهادات ال�شكر والتقدير من املن�ش�آت الطبية

ا�ستمرار لأدائها املتميز ح�صلت ال�شركة
ال�����س��ع��ودي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة حل��م��اي��ة البيئة
(�سيبكو للبيئة) على �شهادات �شكر وتقدير
و�إ���ش��ادات مبجهوداتها امل�ستمرة من قبل

م�ست�شفى امل��ل��ك ف��ه��د ال��ع�����س��ك��ري ب��ج��دة،
وم�ست�شفى امللك عبدالعزيز التخ�ص�صي
وم�ست�شفى امل��ل��ك في�صل مب��ك��ة امل��ك��رم��ة
وم�ست�شفى الأط��ف��ال يف الطائف ومركز

�صحي قوى الأم��ن مبكة املكرمة والعديد
م��ن املن�شات الطبية الأخ���رى التي ت�ؤكد
ا�ستمرار تفوق ال�شركة ب�أعمالها وفق �أعلى
امل�ستويات.

5

«�سيبـــكو
للبيئــــة»
حت�صــــــل
على �شهادة
الت�أهيـــــل
البيــئي يف
جمال �إدارة
الأ�سب�ستو�س

ح�صلت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئةـ �سيبكو
للبيئة ،م���ؤخ��ر ًا على �شهادة ت�أهيل من الرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة يف جمال �إدارة الأ�سب�ستو�س.
والأ�سب�ستو�س :هو عبارة عن جمموعة معادن ليفية طبيعية
تنق�سم �إىل �ستة م��ن امل��ع��ادن وه���ي (الأك��ت��ي��ن��ول��ي��ت��و الأم��وزي��ت��و
الأنثوفيليتو الكري�سوتيلو الكرو�سيدوليتوالرتميوليت) ،وتتكون
م��ادة الأ�سب�ستو�س من �ألياف طويلة بالغة النعومة ،وحيث �أنها
مقاومة للحرارة و�ألأح��م��ا���ض وامل���واد القاعدية� ،إ�ضافة �إىل �أنها
مو�صل �ضعيف ل��ل��ح��رارة وال��ك��ه��رب��اء ،وتتمتع ب��ق��وة ميكانيكية
عالية (ق���وة الق�ص وال�����ش��د)  ،فقط دخ��ل��ت يف طائفة وا�سعة من
اال�ستخدامات ،حيث �ست�ستخدم يف �صناعة العوازل مثال الأنابيب
املعزولة والطوب العازل و�أ�سمنت الأ�سب�ستو�س ،وكذلك وحدات
الطاقة ،ومعامل التكرير ،وم��واد بناء مقاومة للحرائق وعازلة
لل�صوت واحلرارة ومواد الرتميم ومواد الأ�سطح و�صناعات الن�سيج
وفرامل وترو�س ال�سيارات والأ�سالك الكهربائية وجمفف ال�شعر،
بالإ�ضافة �إىل �أفران اخلبز املنزلية غري �أن �ألياف الأ�سب�ستو�س ممكن
�أن تكون ذرات غبار دقيقة جدا �أو غري مرئية بالعني املجردة ومن
املمكن ا�ست�شفافها ودخولها �إىل اجل�سم لت�ستقر يف �أعماق الرئتني،
وهذا هو مكمن اخلطر يف مادة الأ�سب�ستو�س.
وتتكون الألياف يف الأ�سب�ستو�س من خطوط دقيقة يتم دخولها
�إىل اجل�سم عن طريق ا�ستن�شاقها على �شكل ذرات غبار دقيقة جدا
تخرتق الرئتني ،لت�ستقر يف
�أعماقها ،وكلما كانت هذه
الأل��ي��اف �أك�ثر ط��وال و�أدق،
ك���ان �أ���ص��ع��ب ع��ل��ى اجل�سم
التخل�ص منها وال ت�ستطيع
�ألياف الدفاع التي ميتلكها
اجل�سم مقاومتها .كما �أن
اخل�����ص��ائ�����ص ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة
– ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ل�ل�أل��ي��اف
ال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق يف اجل��ه��از
التنف�سي حتول دون حتلل
هذه الألياف وتلفها ،ومن ثم ت�ؤدي تدريجيا �إىل حدوث التهابات
تتطور �إىل تليف �سيجال الرئتني وهو ما يعرف (،)asbestosis
�أو الأغ�شية الدقيقة � -أغ�شية اجلنب  ،التي تغطي الرئتني وقد
تت�سبب يف حدوث �أ�شكال خمتلفة من التهابات هذه الأغ�شية ،عندما
يالم�س الغبار بطانة �شعب الق�صبة الهوائية ميكنها �أن تتدخل

انطالقة مبادرة ناجحة مع جامعة
امللك عبداهلل يف ثول (كاو�ست)

برنامج لتدوير خملفات البناء
والهدم يف املرادم البلدية
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يف انق�سامات اخلاليا وبعد فرتة ح�ضانة طويلة حتدث تغيريات
م�سرطنه ،ت�ؤدي �إىل ن�شوء �أورام يف الرئتني ،ويتفاقم هذا اخلطر
�إذا تعر�ض ال�شخ�ص يف الوقت ذاته �إىل عنا�صر م�سرطنة �أخرى،
وقد تهاجر بع�ض الألياف خارج جتويف اجلنب حمدثة ليفات يف
مواقع خمتلفة �أو �سرطانا يف غ�شاء اجلنب.

الإجراءات املتبعة يف �إدارة الأ�سب�ستو�س :

�إن الغر�ض من �إدارة الأ�سب�ستكو�س هو التخل�ص من امل��واد
امللوثة بالأ�سب�ستو�س ويتم ذلك من خالل عدد من الإجراءات تختلف
يف الكمية ونوع ومكان الأ�سب�ستو�س ،وب�صفة عامة ميكن تق�سيم
الإج���راءات �إىل ث�لاث فئات  :منخف�ضة املخاطر وخماطر معتدلة
وعالية املخاطر وفقا لقدرتها على توليد �ألياف الأ�سب�ستو�س التي
تنت�شر يف الهواء وجميع الإج��راءات تتبع املباديء التالية « :عزل
منطقة العمل ،حماية العمال من تقليل �إطالق الألياف الأ�سب�ستو�س
للهواء ،و�ضمان �إطالق الألياف اال�سب�ستو�س للهواء و�ضمان قدر
كاف من التنظيف والتطهري.

التدريب والتوعية :

يتم و�ضع برنامج تدريبي ت��وع��وي للأ�شخا�ص املوجودين
باملن�ش�أة لتوعيتهم بالأ�سب�ستو�س والأخ��ط��ار البيئية ال�صحية
املتعلقة ب��ه ،وك��ذل��ك تدريبهم للتعامل م��ع امل���واد املحتوية على
الأ�سب�ستو�س ،مع العمل با�ستخدام و�سائل احلماية املن�صو�ص
عليها يف ل��وائ��ح �إدارة ال�����س�لام��ة وال�����ص��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة (OSHA
 )Standards 29 CFR 1910.1001حلماية املن�صو�ص عليها
يف لوائح �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية ،قبل البدء يف تنفيذ �أي
�أعمال تتعلق بالأ�سب�ستو�س.

ب��ادرت جامعة امللك عبدالله (كاو�ست)
ب��ال��ت��ع��اق��د م��ع (���س��ي��ب��ك��و ل��ل��ب��ي��ئ��ة) لإع����داد
وتنفيذ خ��ط��ة متكاملة لإدارة خملفات
البناء وال��ه��دم ،وق��د مت اجن���از امل�شروع
بنجاح بني العام 2008م و 2009م ،وهو
م�شروع تفخر به (�سيبكو للبيئة) ،حيث مت
تدوير  %75من املخلفات وكان الرجيع اىل
امل��ردم ال ميثل اال  %25فقط من املخلفات
وعلى �إثر ذلك مت �إكمال جزء من متطلبات
ح�صول امل�����ش��روع على ���ش��ه��ادة LEED
املتعلقة باملباين اخل�ضراء؛ وم��ن جهتها
بادرت (�سيبكو للبيئة) �إىل تقدمي ت�صور

لتنفيذ هذه املهمة لدى الأمانات مبختلف
مدن اململكة وتقدمي حلول وتقنيات بهذا
ال�صدد.
ي���ذك���ر �أن خم��ل��ف��ات ال���ب���ن���اء وال���ه���دم
�أ���ص��ب��ح��ت مت��ث��ل ظ��اه��رة �سلبية تخد�ش
املظهر العام ملدن اململكة ال تخفى عن مر�أى
املواطنني واملقيمني وحتى ال��زوار الذي
يق�صدون اململكة من �أنحاء العامل ،ف�إلقائها
ب�شكل ع�شوائي مل ي�ؤثر �سلبيا على املنظر
العام وح�سب ،بل �أنها ت�ؤثر على ال�صحة
العامة حيث تتكون فيها امل�ستنقعات التي
تتوالد فيها احل�شرات والبعو�ض.

(�سيبكو للبيئة) حت�صل على درع �شكر وتقدير لرعايتها ور�شة عمل بع�سري
بعنوان (ق�ضايا بيئية تتطلب حلول رئي�سية)

الدرع الذي ت�سلمته �شركة �سيبكو للبيئة

حت��ت رع��اي��ة ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امللكي
الأم�ي�ر في�صل ب��ن خ��ال��د ب��ن عبدالعزيز-
�أم��ي�ر منطقة ع�����س�ير��� -ش��ارك��ت ال�شركة
ال�����س��ع��ودي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة حل��م��اي��ة البيئة
(�سيبكو للبيئة) ب��رع��اي��ة ور���ش��ة العمل
البيئية والتي حتمل عنوان (ق�ضايا بيئية
تتطلب حلول رئي�سية) مبنطقة ع�سري،
حيث قام بتد�شينها نيابة عن �سموه وكيل
�إم���ارة منطقة ع�سري للتنمية ،الأ���س��ت��اذ/
�أحمد القحطاين ،وقامت بتنظيم الور�شة
(جمعية البيئة ال�سعودية) والتي قامت
املدير الإقليمي للمنطقة اجلنوبية حممد ال�سريعي وهو يت�سلم الدرع
بتمثيلها نائب امل��دي��ر التنفيذي جلمعية
البيئة ال�سعودية الدكتورة ماجدة �أب��و را���س ،حيث وتقدير لرعايتها �أعمال الور�شة ا�ستلمه ممثل ال�شركة
ح�ضر الور�شة العديد من ممثلي اجلهات احلكومية .املدير الإقليمي للمنطقة اجلنوبية الأ�ستاذ /حممد
وح�صلت �شركة �سيبكو للبيئة على درع �شكر ال�سريعي.

تطبيق برنامج التخل�ص الآمن من املخلفات الطبية
بامل�شاعر املقد�سة يف مو�سم احلج املن�صرم

اختتمت ال�����ش��رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة اخلليجية
حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) �أعمالها بنجاح
مو�سم حج 1433ه���ـ ،التي �ساهمت بتطبيق
برنامج التخل�ص الآم��ن من املخلفات الطبية
بكافة من�شات مكة املكرمة وامل�شاعر املقد�سة
والبالغ عددها  25م�ست�شفى ،تبلغ عدد �أ�سرتها
�أك�ثر م��ن � 9450سرير ،بالإ�ضافة �إىل 141
مركز �صحي مو�سمي ،ومدينة امللك عبدالله
الطبية ،حيث ت�شرفت ال�شركة بتقدمي خدماتها
ل�ضيوف الرحمن من خالل  39بعثة حج دولية.
كما قامت ال�شركة بدعم ب��رام��ج التوعية

بتقدمي التدريب للعاملني بكافة املواقع ،حيث
نالت �إ�شادات الكثري من اجلهات احلكومية،
وذلك وفق خطط لتنفيذ برامج مدعمة بكافة
التجهيزات من �أ�سطول وعاملني وعامالت،
وم�شرفني بقيادة رئي�س جلنة احل��ج املدير
الإقليمي للمنطقة الغربية ،ال�سيد� /سعد را�شد
ال�شهري ،علما �أن ال�شركة ولله احلمد ح�صلت
على ���ش��رف خ��دم��ة ح��ج��اج بيت ال��ل��ه احل��رام
ك��ل ع��ام منذ ب��داي��ة �أعمالها وحتى الآن دون
انقطاع وبكفاءة عالية جدا نالت ا�ستح�سان
امل�ستفيدين من خدماتها..

وم�ست�شفى امللك في�صل مبكة املكرمة تكرم
(�سيبكو للبيئة) جلهودها املبذولة يف مو�سم احلج املا�ضي
ك��م��ا ق��ام��ت �إدارة م�ست�شفى
امللك في�صل مبكة املكرمة بتكرمي
ال�����ش��رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة اخلليجية
حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة)،
وذل��ك للجهود الفعالة واجل��ادة
التي بذلتا ال�شركة خ�لال �أعمال
احل�����ج ل���ل���ع���ام  ،1433وال���ت���ي
�ساهمت يف �إجن��اح �سري العمل،
وق���ام امل��دي��ر الإق��ل��ي��م��ي للمنطقة
الغربية بح�ضور حفل التكرمي
وا�ستالم �شهادة ال�شكر والتقدير
ممثال من ال�شركة يف هذا املحفل.
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�ضمن �سيا�سة اجلودة ال�شاملة وتطبيق �أعلى معايري �أمن املعلومات

تطوير برامج و�أجهزة احلا�سب الآيل
مبقر ال�شركة الرئي�سي بجدة
قامت �إدارة تقنية املعلومات بال�شركة بتطوير وحتديث �أنظمة احلا�سب
الآيل بال�شركة ،وذلك ب�إحالل �أجهزة حا�سب �آيل جديدة جلميع موظفي
الإدارة العامة ،حيث قامت بالت�شغيل الفعلي للربنامج اخلا�ص بعمليات
ال�شركة املختلفة ،والذي يعترب من الربامج املتكاملة التي تربط عمل املن�ش�أة
الواحدة (العمليات املالية والأ�صول الثابتة واملخزون واملبيعات وامل�شرتيات
واملوردين والعمالء و�ش�ؤون املوظفني) �ضمن قاعدة بيانات �أوراكل العاملية
والتي تعتمد على �أعلى معايري �أمن املعلومات ،والتطبيق الفعلي يبد�أ يف
املركز الرئي�سي اخلا�ص بالإدارة العامة على �أن ي�شمل الت�شغيل باقي الفروع
باململكة قبل نهاية الربع الثاين من ال�سنة احلالية  2013م .

حماية البيئة العربية..
الأمنية الطموحة
بقلم :م .عادل �سامل باديب

�إن ( حماية البيئة ) ،واجب ديني ووطني و�إن�ساين ،يجب �أن تلتزم به كافة �شرائح
املجتمع ،بكل �أطيافها و�أعراقها ،وت�صنيفاتها ،لأجل حتقيق هدف واحد م�شرتك� ،أال
وهو «حماية الأر�ض و�أعمارها وتوريثها للأجيال» .
�إن تكاتف الدول جمتمعة والعربية خا�صة ،للعمل على و�ضع الإ�سرتاتيجيات
والربامج املرتبطة باحلفاظ على بيئتها  ،وتفعليها للتنمية امل�ستدامة  ،حيز التنفيذ ،
يجب �أن يكون من �أولويات براجمها الوطنية والتي �ستكمل بع�ضها البع�ض �إن عملت
يف ذات االجتاه .
(�سيبكو للبيئة) ت�ساهم يف منح م�ست�شفى
فكثري من الدول العربية ،ال زالت تعاين من ق�صور يف تطبيق املعايري البيئية،
والتنمية امل�ستدامة ،التي قررتها بع�ض امل�ؤمترات العاملية ،كم�ؤمتر الأمم املتحدة
النما�ص العام �شهادة االعتماد الدولية
للتنمية امل�ستدامة (ريو) ،وامل�ؤمتر الثامن ع�شر التفاقية الأمم املتحدة الإطارية ،للتغيري
املناخي ،الذي عقد م�ؤخر ًا يف مدينة الدوحة بقطر .
مبنا�سبة دور �شركة �سيبكو للبيئة
كلنا يدرك �أن الأمنية الطموحة ،لدى املواطن العربي ،تتحقق يف بيئة خالية من
الفعال يف تطبيق برنامج النفايات
امللوثات؛ حال تطبيق الدول العربية ،املعايري البيئية الدولية للحفاظ على البيئة،
الطبية داخل م�ست�شفى النما�ص العام
والو�صول بها �إىل الهدف املن�شود ،وهو احلفاظ على ال�صحة؛ ويف هذا �أود �أن �أ�شري
ح�صلت ال�شركة على درع تكرميي
�إىل منوذج «التجربة ال�صينية » يف حماية البيئة ،وال�سعي �إىل احلد من امللوثات ،والتي
للم�ساهمة يف ح�����ص��ول امل�ست�شفى
و�صلت �إىل هدفها منذ نحو ثالثني عام ًا من العمل البيئي املتوا�صل ،بعد �أن �سيطرت
على �شهادة االعتماد الدولية (،)GCI
على م�صادر التلوث البيئي يف كافة �أرجاء البالد ،و�صححت معايري البيئة يف بع�ض
وقام با�ستالم ال��درع نيابة عن املدير
املدن واملناطق امللوثة� ،إىل �أن و�صلت �إىل تنفيذ �إ�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة ،حيث
الإقليمي للمنطقة اجلنوبية الأ�ستاذ/
�سيطرت يف ال�سنوات الأخرية بعد �أن �أغلقت ،و�ألغت �أكرث من (� )84ألف م�ؤ�س�سة
�أ���ش��رف حممد ط��ه  -من�سق مناق�صة
�صغرية كانت م�صدر ملوث للبيئة ،وعدلت قوانني الوقاية من التلوث الهوائي واملائي،
�صحة ع�سري.
وحماية بيئة البحار ،بالإ�ضافة �إىل �أنها و�ضعت قانون التلوث ال�ضجيجي ،واللوائح
املف�صلة ،لتنفيذ تلك القوانني ،كما �أ�صدرت عدد من القوانني واملعايري حلماية البيئة،
حتى �أ�ضحت من �أولويات اهتمام املجتمع العاملي ،بل و�أدخلت مفهوم اجلودة البيئي
يف املواد الدرا�سية املرتبطة بحماية البيئة �إىل التعليم الإلزامي لت�سع �سنوات ،وطورت
ا�ستخراج �شهادة الت�أهيل البيئي لدرا�سة م�صنع
بناء املدار�س والأحياء ال�سكنية مبفهوم ( البناء الأخ�ضر ).
نتمنى �أن تطبق كافة الدول العربية ،برامج طموحة جادة حلماية البيئة ،وو�ضع
كري�ستال العاملية مبدينة جازان االقت�صادية
خطط وبرامج متكاملة ،وتنفيذها ،لتخفي�ض ن�سب التلوث يف الهواء واملاء والرتبة،
بالإ�ضافة �إىل تطبيق خطط حمكمة يف ا�ستغالل امل�ساحات اال�ستغالل الأمثل بيئي ًا،
مت ال��ت��ع��اق��د م��ع �شركة
والرتكيز على معاجلة وتدوير النفايات بجميع �أنواعها ،ب�شكل �آمن ،و�إلزام امل�صانع،
كري�ستال العاملية ،لإع��داد
بتطبيق املعايري البيئية العاملية ،ومراقبة معايري االنبعاث امل�سموح فيه يف الهواء �أو
درا���س��ة تقييم لأث��ر البيئة
البحر ،والرتكيز املكثف على توعية وتثقيف كافة �أفراد املجتمع يف البيت واملدر�سة
مل�صنعهم امل��زم��ع �إن�����ش��اءه
والعمل وال�شارع ،بيئي ًا ،لأنهم هم املعنيون بحماية بيئته ،مع �إيجاد وتطبيق العقوبات
مبدينة جازان االقت�صادية،
الرادعة على كل م�سبب ملوث للبيئة للحد من التلوث ،والو�صول �إىل بيئة �صحية �آمنة.
وق��د مت االنتهاء من �إع��داد
�أرى من خالل خربة متوا�ضعة يف جمال « حماية البيئة»� ،أن ب�إمكان الدول العربية،
و�إ�����ص����دار ���ش��ه��ادة ت���أه��ي��ل
�أن ت�ستفيد من دور اململكة العربية ال�سعودية الرائد يف احلفاظ على البيئة ،ال�سيما
بيئي م��ن الرئا�سة العامة
يف معاجلة املخلفات الطبية واملخلفات ال�صناعية والكيميائية ،فال�سعودية؛ حتتل مكانة
للأر�صاد وحماية البيئة،
مرموقة لي�س على م�ستوى الدول العربية فح�سب ،و�إمنا على م�ستوى ال�شرق الأو�سط
وال�شركة الوطنية لثاين
يف اجلدية يف تطبيق املعايري البيئية العاملية ،فهي مل تهتم بحماية البيئة وحدها ،بل
�أك�سيد التيتانيوم ( كري�ستال
ب�إمناء مواردها ،بالإ�ضافة �إىل �إيجاد توازن بني املتطلبات واالعتبارات البيئية ،وتر�شيد
العاملية) ،وهي تعد �أحد �أهم
ا�ستخدام املوارد املتاحة ،والتنمية والتطوير يف خمتلف املجاالت.
�شركات الت�صنيع ب�إنتاج مادة ثاين �أك�سيد التيتانيوم ،وت�سويقها يف 70
دولة حول العامل ،كما تعترب كري�ستال ثاين �أكرب منتج لل�صبغة البي�ضاء يف
الع�ضو املنتدب
			
العامل واملنتج الوحيد لها يف منطقة ال�شرق الو�سط.
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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