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ال�سركةال�سعودية 
اخلليجية حلماية البيئة 

امل�شرف العام
م.عادل �سامل باديب

الع�شو املنتدب

مدير التحرير
حممد عو�ض عطية
م�شئول العالقات العامة

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

اأيزو 18001 يف ال�سحة وال�سالمة املهنية 
اأيزو 9001 يف اجلودة االإدارية واملالية

املقاالت والبحوث املن�سورة تعرب عن راأي اأ�سحابها وال تعرب 
بال�سرورة عن راأي اأو توجه ل�سركة �سيبكو للبيئة
ال�ستقبال م�ساركاتكم ومقرتحاتكم ناأمل التوا�سل 

من خالل الربيد االإلكرتوين
PR@Sepcoenvironment.com �سركة م�ساهمة مقفلة 

االأمري �سعود بن عبدالله بن ثنيان اآل �سعود ي�ستمع للمهند�س عادل باديب 

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

حممد عطية م�سئول العالقات العامة والتوعية ب�سيبكو ي�ستلم 
�سهادة �سكر وتقدير من ممثل ال�سركة املنظمة

وذلك  بجدة،  للدهانات  جوتن  �سركة  مع   ) للبيئة  �سيبكو   ( تعاقدت 
الواقع  مل�سنعهم  الداخلية  البيئية  واملراجعة  املراقبة  باأعمال  للقيام 
من  الداخلية  البيئة  لعنا�سر  البيئية  للقيا�سات  اأخذ  وقد  جدة،  مبدينة 
ومت   ، بامل�سنع(  العاملني  �سالمة   ، اإ�ساءة   ، مياه   ، �سو�ساء   ، )هواء 

االنتهاء من اإعداد املقرتحات اخلا�سة مل�سنعهم وت�سليمهم نتائج التحاليل ومقرتحات االإ�سحاح البيئي.

حتت �سعار : »اأف�سل تقنيات اال�ستدامة 
البيئية يف اإدارة النفايات ال�سناعية«

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة امللكية 
يرعى اأعمال امل�ؤمتر البيئي الأول 

مب�ساركة )�سيبك� للبيئة( 

�سعود  االأمييري  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
بن عبد الله بن ثنيان اآل �سعود )رئي�س جمل�س 
وييينييبييع(،  اجلييبيييييل  يف  املييلييكييييية  الييهيييييئيية  اإدارة 
�ساركت �سركة �سيبكو للبيئة يف اأعمال املوؤمتر 
مبحافظة  االأول  الييييدويل  البيئي  واملييعيير�ييس 
ينبع ، حتت عنوان »اأف�سل تقنيات اال�ستدامة 

البيئية يف جمال اإدارة النفايات ال�سناعية«.
 وقيييام بييزيييارة مييعيير�ييس اليي�ييسييركيية �ساحب 
ثنيان  بيين  عبدالله  بيين  �سعود  االأميييري  ال�سمو 
ن�سيف  عبدالله  بن  عالء  والدكتور  �سعود   اآل 
)الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية بينبع(، وكان 
�سيبكو  ل�سركة  املنتدب  الع�سو  ا�ستقبالهم  يف 
للبيئة املهند�س/ عادل باديب وبع�س م�سئويل 
ال�سركة، ومت عر�س اآخر امل�ستجدات وامل�ساريع 
جمال  يف  ال�سركة  بها  تقوم  التي  واملييبييادرات 

حماية البيئة باململكة والدول العربية.
الباحثني  ميين  الييعييديييد  ا�ييسييتييقييبييال  مت  كييمييا   
الييدولييييية  امليينييظييمييات  وممييثييلييي  واملتخ�س�سني 
البيئية  واالأنيييظيييمييية  اليي�ييسيييييا�ييسييات  و�ييسييانييعييي 
وبع�س  االأكادميية  واالأو�ييسيياط  وال�سناعيني 
ومت  ال�سناعية،  ينبع  مبدينة  املدار�س  طالب 
التحدث معهم عن اأحدث التطورات والتقنيات 

ال�سلبة  اليينييفييايييات  جمييييال  يف  واليييعيييرو�يييس 
ال�سناعية، وتعزيز العمل نحو االإدارة البيئية 
البيئية،  بالق�سايا  التحكم  وطيييرق  االأفيي�ييسييل 
جميع  ميين  ال�سركة  مبعر�س  االإ�ييسييادة  ومتييت 
اأف�سل  ميين  اأنيييه  حيييييث   ، واليييييزوار  امل�سئولني 

املعار�س امل�ساركة باملوؤمتر.
�سعادة  وقييع  املييوؤمتيير  اأعييمييال  هام�س  وعلى 
الع�سو املنتدب ل�سركة �سيبكو للبيئة املهند�س 
ال�سركة،  م�ساريع  اأحيييدث  عقد  بيياديييب  عيييادل 
امللكية  للهيئة  البيئية  بيياملييراقييبيية  واخلييا�ييس 
الرئي�س  معايل  مييع  ال�سناعية  ينبع  مبدينة 
)الرئي�س  ن�سيف   عييالء  الييدكييتييور  التنفيذي 

التنفيذي للهيئة امللكية بينبع(.
املعاجلة  مييدييير  ت�سلم  اأخييييرى  جييهيية  ومييين   
املهند�س  للبيئة  �سيبكو  ب�سركة  ال�سناعية 
�سموه،  ميين  تييكييرميييي  درع  اليييعيييواودة،  زهيييري 
املوؤمتر  الأعمال  ودعمها  ال�سركة  لرعاية  وذلك 
االأ�ستاذ/  العامة  العالقات  م�سئول  ا�ستلم  كما 
ال�سركة  من  وتقدير  �سكر  �سهادة  عطية  حممد 
الأعمال  املنظمة   BME GLOBAL الربيطانية 
على  معهم  بفعالية  للتن�سيق  وذليييك  املييوؤمتيير 

م�ساركة ال�سركة باأعمال املوؤمتر.

) �سيبك� للبيئة ( تق�م بعمل 
املراقبة واملراجعة البيئية
 ل�سركة ج�تن للدهانات

املهند�س عادل باديب يوقع عقد اأحدث م�ساريع ال�سركة



3

البيئة  ملراقبة  برنامج  تنفيذ  يف  للبيئة(  )�سيبكو  بيييداأت 
الهواء  جييودة  مراقبة  يت�سمن  والييذي  ال�سناعية،  بنبع  ملدينة 
املحيط ومراقبة البيئة البحرية، وجودة مياه البحر، ومراقبة 
اجلوفية  املياه  ومراقبة  ال�سناعي،  وال�سرف  امللوثات  م�سادر 
االأثيير  تقييم  درا�ييسييات  ومراجعة  بيياملييردم،  املحيطة  املنطقة  يف 
ال�سناعية  باملدينة  اإن�سائها  واملزمع  القائمة،  للمن�سات  البيئي 
وينبع  للجبيل  امللكية  الهيئة  ومتلك  ال�سناعية،  ينبع  مبدينة 
حمطات واأجهزة مراقبة لقيا�س عينات الهواء واملاء، وعنا�سر 
البيئة االأخرى، ويتم ا�ستخدام بيانات هذه االأجهزة لالأغرا�س 
التفتي�س  اإىل ذلك  املدينة، واإ�سافة  التخطيطية والتنظيمية يف 
بامل�سانع،  البيئية  واالنييحييرافييات  الييتييجيياوزات  ملراقبة  البيئي 

واإبالغ الهيئة امللكية عنها. 

البدء يف تنفيذ م�سروع املراقبة البيئية 
بالهيئة امللكية يف ينبع ال�سناعية

من خالل �سعي ال�سركة ال�سعودية حلماية البيئة 
فيما  خا�سة  البيئي،  الوعي  لن�سر  للبيئة(  )�سيبكو 
يتعلق بربنامج املخلفات الطبية، فقد نفذت ال�سركة 
احلكومية  للمن�سات  التدريبية  الربامج  من  العديد 
التدريبية  الييربامييج  عييدد  و�سلت  وقييد  واخلييا�ييسيية، 

االأخري  الربع  خالل  ال�سركة  بتنفيذها  قامت  التي 
اأكرث من 20 برنامج تدريبي على  من العام 2012 
العديد  املكرمة فقط، ح�سرها  م�ستوى منطقة مكة 
املهتمني  وبع�س  ال�سحي  القطاع  من�سوبي  ميين 

بالقطاع ال�سحي.

 تنفيذ اأكرث من 20 برنامج 
تدريبي وت�ع�ي عن املخلفات 
الطبية يف منطقة مكة املكرمة

البدء بتنفيذ عقد خدمة من�ساآت 
وزارة ال�سحة مبنطقة الباحة

درا�سة تقييم الأثر البيئي مل�سنع 
ال�سبحي للخر�سانة اجلاهزة

حميد   مييع  اتفاقية  للبيئة(  )�سيبكو  وقعت 
لتقوم  وذليييك  اجليياهييزة،  للخر�سانة  ال�سبحي 
ال�سركة مبوجبه اإعداد درا�سة تقييم االأثر البيئي 
ال�سناعية  ينبع  مبدينة  اإن�ساءه  املزمع  للم�سنع 

مبييي�يييسييياحييية تيييقيييدر 
مرت   19995 بنحو 
ميييييربيييييع، وبيييطييياقييية 
اإنيييتييياجييييييية تييفييوق 
مكعب  مييرت   2300
جيياءت  وقييد  يوميا، 

العمل  انطالق  على  امللكية  الهيئة  من  املوافقة 
من  واملقدم  البيئي  االأثر  لتقييم  الدرا�سة  ملقرتح 

�سركة �سيبكو للبيئة . 

يعترب املقر الرئي�سي ملرافق ال�سركة املوزعة على م�ستوى اململكة
افتتاح مبنى الإدارة العامة اجلديد  بجدة

بييحييمييد اليييليييه وتيييوفيييييييقيييه قيييام 
بال�سركة  املديرين  جمل�س  رئي�س 
ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئةي  
الييدكييتييور  مييعييايل  للبيئة،  �سيبكو 
املبنى  بافتتاح  عبدالغني،  خييالييد 
على  بجدة  العامة  لييالإدارة  اجلديد 
طريق املدينة، مبنطقة ذهبان يوم 
 ،2012/12/12 املوافق  الثالثاء 
جميع  اجليييدييييد  املييبيينييى  وييي�ييسييم 
الييبييالييغ  الييعيياميية  االإدارة  مييوظييفييي 
بييني  مييييا  مييييوظييييف   100 عييييددهييييم 
وا�ست�ساريني  واأخ�سائيني  خرباء 
وحيييرا�يييسيييات اأمييينييييييية وعيييميييال يف 
كما  لل�سركة،  املختلفة  االإدارات 
فاخرة  مكاتب  على  املقر  يحتوي 
لييلييمييوظييفييني وقيياعييتييي اجييتييميياعييات 
املعلومات  نظم  ت�ستخدم  جميعها 

اإىل  باالإ�سافة  احلديثة،  والتقنية 
اأف�سل االأنظمة االأمنية، ومت تطبيق 
املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  معايري 
مبنى  افتتاح  �سيتم  كما  املبنى،  يف 
جماور له  الحقا، لي�سبح اأكادميية 

اإميييانييًا  اليي�ييسييركيية،  ملوظفي  تييدريييب 
تطوير  باأهمية  ال�سركة  اإدارة  من 
م�ستوى  ورفع   ، الب�سري  العن�سر 
الييكييفيياءة  لتحقيق  املييهيينييي،  االأداء 

والريادة والتميز.

اخلليجية  اليي�ييسييعييودييية  اليي�ييسييركيية  بييييداأت 
بتنفيذ  للبيئة(  )�سيبكو  الييبيييييئيية  حلييميياييية 
مبنطقة  ال�سحة  وزارة  من�ساآت  خدمة  عقد 
متمكن،  عمل  فريق   تهيئة  خالل  من  الباحة 
وعمالة  ب�سائقني  الت�سغيل  اأ�سطول  ودعييم 
واحييرتافييييية  جييييودة  ليي�ييسييمييان  متخ�س�سة، 

العمل.
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رئي�س جمل�س الإدارة و�شعادة الع�شو املنتدب مع ممثلي �شركة �شلرز الربيطانية

لتوريد حاويات احلديد املجلفن باملوا�سفات االأوروبية

) �سيبك� للبيئة ( وكيل ح�سري باململكة واخلليج ل�سركة �سلرز الربيطانية

اتفاقية مع 
)فاد( للمنتجات 

الأ�سمنتية لدرا�سة 
الأثر البيئي

 
وقييييييعييييييت �ييييسييييركيييية 
�ييسيييييبييكييو لييلييبيييييئيية مييع 
�يييسيييركييية فييييياد املييتييحييدة 
االأ�سمنتية،  للمنتجات 
عييقييد تيييقيييوم مبييوجييبييه 
لتقييم  درا�ييسيية  اإعييييداد 
مل�سنعهم  البيئي  االأثيير 
امليييزميييع اإنييي�يييسييياءه يف 
مدينة ينبع ال�سناعية، 
و�ييسييتييخييرج الييدرا�ييسيية 
التو�سيات  ميين  بييعييدد 
امل�سنع  عييين  الييبيييييئييييية 
املعايري  مع  ومطابقته 
امللكية  للهيئة  البيئية 

بينبع. البيئة  لالأر�ساد وحماية  العام  الرئي�س  نائب  افتتح 
مب�ست�سفى  البيئية(  )العيادة  ال�سهري  �سالح  االأ�ستاذ 
�سركة  اأن�ساأتها  التي  املقد�سة،  بالعا�سمة  في�سل  امللك 

)�سيبكو للبيئة(.

مديرية  ممثل  من  كل  بح�سور  االفتتاح  وكان 
وائل  الدكتور  املكرمة  مكة  ملنطقة  ال�سحية  ال�سوؤون 
الغربية  للمنطقة  االإقليمي  املدير  ال�سركة  مطري وممثل 

االأ�ستاذ �سعد ال�سهري. 

افتتاح )العيادة البيئية( مب�ست�سفى امللك في�سل 
بالعا�سمة املقد�سة

مع  تفاهم  مذكرة  للبيئة  �سيبكو  �سركة  وقعت 
املتخ�س�سة   ،)Sellers( الربيطانية  �سلرز  �سركة 
يف �سناعة حاويات احلديد املجلفن باملوا�سفات 

االأوروبية، تقوم من خالله �سركة �سيبكو للبيئة، 
على  منهم  ال�سركة،  لعمالء  احليياويييات  بتوريد 
�سبيل املثال )�سركة �سفنك�س بالبحرين، واأرامكو 

اليي�ييسييعييودييية بيياخلييفييجييي، وميي�ييسييتيي�ييسييفييى الييقييوات 
اإىل  باالإ�سافة  االأح�ساء،  واأمانة  بالهدا،  امل�سلحة 

اأمانة املنطقة ال�سرقية، واأمانة حمافظة جدة(.
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�سناعات  اىل  تق�سم  العموم  بوجه  ال�سناعات 
للبيئة  ملوثه  �سناعات  واخيييرى  للبيئة  �سديقة 
 Dirty اليييقيييذرة  بيياليي�ييسيينيياعييات  تييعييرف  الييتييي  او 
industries  ، فال�سناعات ال�سديقة للبيئة هي 
املحيطة  البيئة  على  �سرر  عنها  ينتج  ال  �سناعات 
على  خييطييرًا  ت�سكل  وال  بييهييا  الييعييامييلييني  عييلييى  وال 
الطبيعية  املوارد  ت�ستنزف  او  توؤثر  وال  املجتمع، 
ب�سكل يجعل املورد الطبيعي غري قادر على التجدد 

و القيام بدوره اال�سا�سي امل�سخر له يف الطبيعة.
ال�سناعات  او  للبيئة  امللوثة  ال�سناعات  امييا 
ال�سناعات  فهي   Dirty industries القذرة  
وقد  بالبيئة،  واليي�ييسييرر  الفتك  �سديدة  اخلييطييرية 
بها؛  والعامليني  والنا�س  وامليييوارد  البيئة  تهلك 
اأهمية  لها  الييقييذرة  ال�سناعات  هييذه  بع�س  ولكن 
فيتم  و�سيا�سية،  اقت�سادية  وقيمة   ، اإ�سرتاتيجية 
ت�سيي�ُسها، وتكييف العمل بها لت�سبح �سناعة حتت 
م�سمى » �سناعة �سديقة للبيئة » ، وهي بريئة من 
النووية  فال�سناعات  والييو�ييسييف،  امل�سمى  هييذا 
)املفاعالت النووية وما يف حكمها( �سناعة خطرة 
واأهميتها  الإ�سرتاتيجيتها  ولكن  للبيئة،  وملوثه 
حم�سنات  ايييجيياد  مت  واالقييتيي�ييسييادييية  ال�سيا�سية 
للبيئة،  �سديقة  �سناعة  لتعد  وخالفه،  و�سوابط 
وتعمل  للخطر،  التتعر�س  انها  طاملا  كذلك  وهييي 
البيئية  الييرقييابيية  وحتيييت  منتظم  ب�سكل  لتعطي 

ال�سديده. 
ويييييييزداد االأمييييير بيياأهييميييييتييهييا كييونييهييا يف اإطيييار 

االقييتيي�ييسييادييية  الييقيييييميية  ذات  اليي�ييسيينيياعييات 
الييعيياملييييية، والييتييكيينييولييوجيييييا املييحييظييور 
العامل  كييون  مييع  وانت�سارها.  تييداولييهييا 

املا�سي  القرن  من  الثمانينات  اوا�سط  منذ  بداأ  قد 
الكهربائية  الطاقة  توليد  ا�ستخدام  يف  باالنحدار 
من م�سادر نووية يف العامل، لوجود البدائل االآمنة 
املفاعالت  تفكيك  وازداد  تكلفة  واالرخيي�ييس  بيئيًا 
 1 فوكو�سيما  مفاعل  حييادثيية  بعد  اكييرب  بييوتييرية 
يف  الكبري  اليابان  زلييزال  خالل  باليابان  النووي 
�سبيل  املانيا على  قررت  فقد  م،  مار�س 2011   11
الدول املتقدمة يف �سناعة الطاقة  املثال وهي من 
اأهمية  اأن  اإال  مفاعالتها،  من  التخل�س  النووية 
لهذه  اال�سرتاتيجية  واالهمية  التقنية  ال�سيطرة 
لهذه  ت�سوق  اليييدول  ميين  كثري  جعلت  ال�سناعات 
ال�سناعة باأنها �سديقة للبيئة، ويجب التعامل معها 
يف اطار موؤ�س�سي دويل كالبنك الدويل ومنظمات 

االمم املتحدة.
وتاأتي امل�سكلة احلقيقية من ال�سناعات امللوثة 
هذه  ان  ناحية  من  الييقييذرة  ال�سناعات  او  للبيئة 
اليي�ييسيينيياعييات اليييقيييذرة 

للبيئة،  ال�سديقة  غري   Dirty industries
ُت�سدر للتخل�س من م�ساكلها املتوقعة على املجتمع 
ال�سناعية  الدول  البيئة من  الطبيعية، و  واملوارد 
النامية،  الييعييامل  ليييدول  بيئيًا  واملتقدمة  الغنية، 
وقوانني  انظمة  لديها  يوجد  ال  والتي  والفقرية 
وقييوانييني  انييظييميية  لييديييهييا  يييوجييد  الييتييي  او  بيئية 
ويف  وتفعيلها،  تطبيقها  ت�ستطيع  ال  ولكن  بيئية، 
مقدمة هذه ال�سناعات �سناعة االإ�سمنت واحلديد 
وال�سلب و�سهر املعادن واإنتاج املواد الكيميائية، 
يظهر  والييتييي  الييبييرتول،  م�سايف  اإىل  بيياالإ�ييسييافيية 
تاأثريها يف البيئة على املدى الطويل،كما ت�ستمل 
امل�ستخدمة  ال�سناعات  للبيئة  امللوثة  ال�سناعات 
اأو املنتجة للمواد �سديدة ال�سمية واملواد اخلطرة 
والتي تت�سبب يف تلوث �سديد االثر على البيئة و 
واخل�سب  املطاط  ك�سناعات  وعنا�سرها  مواردها 
ال  اأنييه  اأخييرى  ناحية  من  وامل�سكلة  والبال�ستيك. 
النامية  الييدول  هييذه  حكومات  من  كثري  ت�ستطيع 
لهذه  االآنية  االيجابيات  اإغييراء  مقاومة  والفقرية 
العمل  فيير�ييس  بييتييوفييري  ملجتمعاتها  اليي�ييسيينيياعييات 
امل�سالح  وا�سحاب  للدولة  اإ�سايف  دخل  وايجاد 

على ح�ساب البيئة واملجتمع واالجيال القادمة.
اأخ�شائي حماية بيئة

ا�ستمرار الأدائها املتميز ح�سلت ال�سركة 
البيئة  حلييميياييية  اخلييليييييجييييية  اليي�ييسييعييودييية 
)�سيبكو للبيئة( على �سهادات �سكر وتقدير 
قبل  من  امل�ستمرة  مبجهوداتها  واإ�ييسييادات 

بييجييدة،  الييعيي�ييسييكييري  فييهييد  املييلييك  م�ست�سفى 
التخ�س�سي  عبدالعزيز  امللك  وم�ست�سفى 
املييكييرميية  مبييكيية  في�سل  املييلييك  وم�ست�سفى 
ومركز  الطائف  يف  االأطييفييال  وم�ست�سفى 

والعديد  املكرمة  مبكة  االأميين  قوى  �سحي 
توؤكد  التي  االأخيييرى  الطبية  املن�سات  ميين 
ا�ستمرار تفوق ال�سركة باأعمالها وفق اأعلى 

امل�ستويات.

ال�سركة حت�سل على العديد من �سهادات ال�سكر والتقدير من املن�ساآت الطبية

د. نايف بن �سالح �سلهوب

ت�سدير 
ال�سناعات 

املل�ثة للدول 
النامية
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�سيبكو  البيئةي  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  ح�سلت 
لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة  من  تاأهيل  �سهادة  على  مييوؤخييرًا  للبيئة، 

وحماية البيئة يف جمال اإدارة االأ�سب�ستو�س.
طبيعية  ليفية  معادن  جمموعة  عن  عبارة  هو  واالأ�سب�ستو�س: 
االأمييوزيييتييو  )االأكييتييييينييوليييييتييو  وهيييي  املييعييادن  ميين  �ستة  اإىل  تنق�سم 
وتتكون  الكرو�سيدوليتوالرتميوليت(،  الكري�سوتيلو  االأنثوفيليتو 
اأنها  وحيث  النعومة،  بالغة  طويلة  األياف  من  االأ�سب�ستو�س  مييادة 
اأنها  اإىل  اإ�سافة  القاعدية،  وامليييواد  واأالأحييمييا�ييس  للحرارة  مقاومة 
ميكانيكية  بييقييوة  وتتمتع  والييكييهييربيياء،  لييلييحييرارة  �سعيف  مو�سل 
من  وا�سعة  طائفة  يف  دخييلييت  فقط   ، واليي�ييسييد(  الق�س  )قيييوة  عالية 
اال�ستخدامات، حيث �ست�ستخدم يف �سناعة العوازل مثال االأنابيب 
وحدات  وكذلك  االأ�سب�ستو�س،  واأ�سمنت  العازل  والطوب  املعزولة 
وعازلة  للحرائق  مقاومة  بناء  ومييواد  التكرير،  ومعامل  الطاقة، 
لل�سوت واحلرارة ومواد الرتميم ومواد االأ�سطح و�سناعات الن�سيج 
ال�سعر،  وجمفف  الكهربائية  واالأ�سالك  ال�سيارات  وترو�س  وفرامل 
باالإ�سافة اإىل اأفران اخلبز املنزلية غري اأن األياف االأ�سب�ستو�س ممكن 
اأو غري مرئية بالعني املجردة ومن  اأن تكون ذرات غبار دقيقة جدا 
املمكن ا�ست�سفافها ودخولها اإىل اجل�سم لت�ستقر يف اأعماق الرئتني، 

وهذا هو مكمن اخلطر يف مادة االأ�سب�ستو�س.
وتتكون االألياف يف االأ�سب�ستو�س من خطوط دقيقة يتم دخولها 
ا�ستن�ساقها على �سكل ذرات غبار دقيقة جدا  اإىل اجل�سم عن طريق 
تخرتق الرئتني، لت�ستقر يف 
هذه  كانت  وكلما  اأعماقها، 
اأكييرث طييوال واأدق،  االألييييياف 
عييلييى اجل�سم  اأ�ييسييعييب  كيييان 
ت�ستطيع  منها وال  التخل�س 
ميتلكها  التي  الدفاع  األياف 
اأن  كما  مقاومتها.  اجل�سم 
اخليي�ييسييائيي�ييس الييفيييييزيييائييييية 
لييالألييييياف  الييكيييييميييييائييييية   –
تييتييعييلييق يف اجلييهيياز  اليييتيييي 
حتلل  دون  حتول  التنف�سي 
التهابات  حدوث  اإىل  تدريجيا  توؤدي  ثم  ومن  وتلفها،  االألياف  هذه 
 ،)asbestosis( يعرف  ما  وهو  الرئتني  �سيجال  تليف  اإىل  تتطور 
وقد  الرئتني  تغطي  التي   ، اجلنب  اأغ�سية    - الدقيقة  االأغ�سية  اأو 
تت�سبب يف حدوث اأ�سكال خمتلفة من التهابات هذه االأغ�سية، عندما 
تتدخل  اأن  ميكنها  الهوائية  الق�سبة  �سعب  بطانة  الغبار  يالم�س 

تغيريات  حتدث  طويلة  ح�سانة  فرتة  وبعد  اخلاليا  انق�سامات  يف 
اأورام يف الرئتني، ويتفاقم هذا اخلطر  اإىل ن�سوء  م�سرطنه، توؤدي 
اأخرى،  م�سرطنة  عنا�سر  اإىل  ذاته  الوقت  يف  ال�سخ�س  تعر�س  اإذا 
ليفات يف  االألياف خارج جتويف اجلنب حمدثة  وقد تهاجر بع�س 

مواقع خمتلفة اأو �سرطانا يف غ�ساء اجلنب.

االإجراءات املتبعة يف اإدارة االأ�سب�ستو�ض : 
املييواد  من  التخل�س  هو  االأ�سب�ستكو�س  اإدارة  من  الغر�س  اإن   
امللوثة باالأ�سب�ستو�س ويتم ذلك من خالل عدد من االإجراءات تختلف 
تق�سيم  عامة ميكن  االأ�سب�ستو�س، وب�سفة  الكمية ونوع ومكان  يف 
معتدلة  وخماطر  املخاطر  منخف�سة   : فئات  ثييالث  اإىل  االإجيييراءات 
التي  االأ�سب�ستو�س  األياف  توليد  على  لقدرتها  وفقا  املخاطر  وعالية 
تنت�سر يف الهواء وجميع االإجييراءات تتبع املباديء التالية : »عزل 
منطقة العمل، حماية العمال من تقليل اإطالق االألياف االأ�سب�ستو�س 
قدر  و�سمان  للهواء  اال�سب�ستو�س  االألياف  اإطالق  و�سمان  للهواء، 

كاف من التنظيف والتطهري. 

التدريب والتوعية : 
املوجودين  لالأ�سخا�س  تييوعييوي  تدريبي  برنامج  و�سع  يتم 
ال�سحية  البيئية  واالأخييطييار  باالأ�سب�ستو�س  لتوعيتهم  باملن�ساأة  
على  املحتوية  امليييواد  مييع  للتعامل  تدريبهم  وكييذلييك  بييه،  املتعلقة 
املن�سو�س  احلماية  و�سائل  با�ستخدام  العمل  مع  االأ�سب�ستو�س، 
 OSHA( املييهيينييييية  واليي�ييسييحيية  اليي�ييسييالميية  اإدارة  لييوائييح  يف  عليها 
عليها  املن�سو�س  حلماية   )Standards 29 CFR 1910.1001
يف لوائح اإدارة ال�سالمة وال�سحة املهنية، قبل البدء يف تنفيذ اأي 

اأعمال تتعلق باالأ�سب�ستو�س.

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

برنامج لتدوير خملفات البناء 
والهدم يف املرادم البلدية

)كاو�ست(  عبدالله  امللك  جامعة  بييادرت 
بييالييتييعيياقييد مييع )�ييسيييييبييكييو لييلييبيييييئيية( الإعييييداد 
خملفات  الإدارة  متكاملة  خييطيية  وتنفيذ 
امل�سروع  اجنييياز  مت  وقييد  والييهييدم،  البناء 
بنجاح بني العام 2008م و 2009م، وهو 
م�سروع تفخر به )�سيبكو للبيئة(، حيث مت 
تدوير 75% من املخلفات وكان الرجيع اىل 
املييردم ال ميثل اال 25% فقط من املخلفات 
وعلى اإثر ذلك مت اإكمال جزء من متطلبات 
 LEED �ييسييهييادة  على  امليي�ييسييروع  ح�سول 
جهتها  وميين  اخل�سراء؛  باملباين  املتعلقة 
ت�سور  تقدمي  اإىل  للبيئة(  )�سيبكو  بادرت 

مبختلف  االأمانات  لدى  املهمة  هذه  لتنفيذ 
بهذا  وتقنيات  حلول  وتقدمي  اململكة  مدن 

ال�سدد.
واليييهيييدم  اليييبييينييياء  خمييلييفييات  اأن  ييييذكييير 
تخد�س  �سلبية  ظيياهييرة  متييثييل  اأ�ييسييبييحييت 
املظهر العام ملدن اململكة ال تخفى عن مراأى 
الذي  الييزوار  وحتى  واملقيمني  املواطنني 
يق�سدون اململكة من اأنحاء العامل، فاإلقائها 
ب�سكل ع�سوائي مل يوؤثر �سلبيا على املنظر 
ال�سحة  توؤثر على  اأنها  بل  العام وح�سب، 
العامة حيث تتكون فيها امل�ستنقعات التي 

تتوالد فيها احل�سرات والبعو�س.

»�سيبـــك� 
للبيئــــة« 
حت�ســــــل 
على �سهادة 
التاأهيـــــل 
البيــئي يف 
جمال اإدارة 
الأ�سب�ست��س
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اخلليجية  اليي�ييسييعييودييية  اليي�ييسييركيية  اختتمت 
اأعمالها بنجاح  حلماية البيئة )�سيبكو للبيئة( 
بتطبيق  �ساهمت  التي  1433هيييي،  حج  مو�سم 
الطبية  املخلفات  من  االآميين  التخل�س  برنامج 
املقد�سة  وامل�ساعر  املكرمة  مكة  من�سات  بكافة 
والبالغ عددها 25 م�ست�سفى، تبلغ عدد اأ�سرتها 
 141 اإىل  باالإ�سافة  �سرير،   9450 ميين  اأكييرث 
عبدالله  امللك  ومدينة  مو�سمي،  �سحي  مركز 
الطبية، حيث ت�سرفت ال�سركة بتقدمي خدماتها 
ل�سيوف الرحمن من خالل 39 بعثة حج دولية. 
التوعية  بييرامييج  بدعم  ال�سركة  قامت  كما 

للعاملني بكافة املواقع، حيث  التدريب  بتقدمي 
احلكومية،  اجلهات  من  الكثري  اإ�سادات  نالت 
بكافة  مدعمة  برامج  لتنفيذ  وذلك وفق خطط  
وعامالت،  وعاملني  اأ�سطول  من  التجهيزات 
املدير  احلييج  جلنة  رئي�س  بقيادة  وم�سرفني 
االإقليمي للمنطقة الغربية، ال�سيد/  �سعد را�سد 
اأن ال�سركة ولله احلمد ح�سلت  ال�سهري، علما 
الييلييه احلييرام  �ييسييرف خييدميية حييجيياج بيت  على 
دون  االآن  وحتى  اأعمالها  بييداييية  منذ  عييام  كييل 
ا�ستح�سان  نالت  جدا  عالية  وبكفاءة  انقطاع 

امل�ستفيدين من خدماتها.. 

تطبيق برنامج التخل�س الآمن من املخلفات الطبية 
بامل�ساعر املقد�سة يف م��سم احلج املن�سرم

م�ست�سفى  اإدارة  قييامييت  كييمييا 
امللك في�سل مبكة املكرمة بتكرمي 
اخلليجية  اليي�ييسييعييودييية  اليي�ييسييركيية 
للبيئة(،  )�سيبكو  البيئة  حلماية 
واجلييادة  الفعالة  للجهود  وذلييك 
اأعمال  خييالل  ال�سركة  بذلتا  التي 
واليييتيييي   ،1433 ليييليييعيييام  احليييييج 
العمل،  �سري  اإجنيياح  يف  �ساهمت 
للمنطقة  االإقييليييييمييي  املييدييير  وقيييام 
التكرمي  حفل  بح�سور  الغربية 
والتقدير  ال�سكر  �سهادة  وا�ستالم 
ممثال من ال�سركة يف هذا املحفل.

وم�ست�سفى امللك في�سل مبكة املكرمة تكرم 
)�سيبك� للبيئة( جله�دها املبذولة يف م��سم احلج املا�سي

املدير االإقليمي للمنطقة اجلنوبية حممد ال�سريعي وهو يت�سلم الدرع

اليي�ييسييمييو امللكي  حتييت رعيياييية �ييسيياحييب 
عبدالعزيز-  بيين  خييالييد  بيين  في�سل  االأميييري 
ال�سركة  �ييسيياركييت  عيي�ييسييري-  منطقة  اأمييييري 
البيئة  حلييميياييية  اخلييليييييجييييية  اليي�ييسييعييودييية 
العمل  ور�ييسيية  بييرعيياييية  للبيئة(  )�سيبكو 
البيئية والتي حتمل عنوان )ق�سايا بيئية 
ع�سري،  مبنطقة  رئي�سية(  حلول  تتطلب 
حيث قام بتد�سينها نيابة عن �سموه وكيل 
االأ�ييسييتيياذ/  للتنمية،  ع�سري  منطقة  اإميييارة 
الور�سة  بتنظيم  وقامت  القحطاين،  اأحمد 
قامت  والتي  ال�سعودية(  البيئة  )جمعية 
جلمعية  التنفيذي  املييدييير  نائب  بتمثيلها 

حيث  را�ييس،  اأبييو  ماجدة  الدكتورة  ال�سعودية  البيئة 
ح�سر الور�سة العديد من ممثلي اجلهات احلكومية.

�سكر  درع  على  للبيئة  �سيبكو  �سركة  وح�سلت   

وتقدير لرعايتها اأعمال الور�سة ا�ستلمه ممثل ال�سركة 
حممد  االأ�ستاذ/  اجلنوبية  للمنطقة  االإقليمي  املدير 

ال�سريعي.

)�سيبك� للبيئة( حت�سل على درع �سكر وتقدير لرعايتها ور�سة عمل بع�سري
 بعن�ان )ق�سايا بيئية تتطلب حل�ل رئي�سية(

الدرع الذي ت�سلمته �سركة �سيبكو للبيئة 
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اإن ) حماية البيئة (، واجب ديني ووطني واإن�شاين، يجب اأن تلتزم به كافة �شرائح 
املجتمع، بكل اأطيافها واأعراقها، وت�شنيفاتها، لأجل حتقيق هدف واحد م�شرتك، األ 

وهو »حماية الأر�س واأعمارها وتوريثها لالأجيال« .
الإ�شرتاتيجيات  و�شع  على  للعمل  خا�شة،  والعربية  جمتمعة  الدول  تكاتف  اإن 
 ، التنفيذ  ، حيز  امل�شتدامة  للتنمية  وتفعليها   ، بيئتها  على  باحلفاظ  املرتبطة  والربامج 
يجب اأن يكون من اأولويات براجمها الوطنية والتي �شتكمل بع�شها البع�س اإن عملت 

يف ذات الجتاه . 
البيئية،  املعايري  تطبيق  يف  ق�شور  من  تعاين  زالت  ل  العربية،  الدول  من  فكثري 
املتحدة  الأمم  كموؤمتر  العاملية،  املوؤمترات  بع�س  قررتها  التي  امل�شتدامة،  والتنمية 
للتنمية امل�شتدامة )ريو(، واملوؤمتر الثامن ع�شر لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية، للتغيري 

املناخي، الذي عقد موؤخرًا يف مدينة الدوحة بقطر . 
من  خالية  بيئة  تتحقق يف  العربي،  املواطن  لدى  الطموحة،  الأمنية  اأن  يدرك  كلنا 
البيئة،  على  للحفاظ  الدولية  البيئية  املعايري  العربية،  الدول  تطبيق  حال  امللوثات؛ 
والو�شول بها اإىل الهدف املن�شود، وهو احلفاظ على ال�شحة؛ ويف هذا اأود اأن اأ�شري 
اإىل منوذج  »التجربة ال�شينية « يف حماية البيئة، وال�شعي اإىل احلد من امللوثات، والتي 
و�شلت اإىل هدفها منذ نحو ثالثني عامًا من العمل البيئي املتوا�شل، بعد اأن �شيطرت 
على م�شادر التلوث البيئي يف كافة اأرجاء البالد، و�شححت معايري البيئة يف بع�س 
املدن واملناطق  امللوثة، اإىل اأن و�شلت اإىل تنفيذ اإ�شرتاتيجية التنمية امل�شتدامة، حيث 
موؤ�ش�شة  األف   )84( من  اأكرث  واألغت  اأغلقت،  اأن  بعد  الأخرية  ال�شنوات  يف  �شيطرت 
�شغرية كانت م�شدر ملوث للبيئة، وعدلت قوانني الوقاية من التلوث الهوائي واملائي، 
واللوائح  ال�شجيجي،  التلوث  قانون  اأنها و�شعت  اإىل  بالإ�شافة  البحار،  بيئة  وحماية 
املف�شلة، لتنفيذ تلك القوانني، كما اأ�شدرت عدد من القوانني واملعايري حلماية البيئة، 
حتى اأ�شحت من اأولويات اهتمام املجتمع العاملي، بل واأدخلت مفهوم اجلودة البيئي 
يف املواد الدرا�شية املرتبطة بحماية البيئة اإىل التعليم الإلزامي لت�شع �شنوات، وطورت 

بناء املدار�س والأحياء ال�شكنية مبفهوم ) البناء الأخ�شر (. 
البيئة، وو�شع  برامج طموحة جادة حلماية  العربية،  الدول  كافة  اأن تطبق  نتمنى 
والرتبة،  واملاء  الهواء  يف  التلوث  ن�شب  لتخفي�س  وتنفيذها،  متكاملة،  وبرامج  خطط 
بيئيًا،  الأمثل  ال�شتغالل  امل�شاحات  ا�شتغالل  تطبيق خطط حمكمة يف  اإىل  بالإ�شافة 
والرتكيز على معاجلة وتدوير النفايات بجميع اأنواعها، ب�شكل اآمن، واإلزام امل�شانع، 
اأو  الهواء  فيه يف  امل�شموح  النبعاث  معايري  ومراقبة  العاملية،  البيئية  املعايري  بتطبيق 
البحر، والرتكيز املكثف على توعية وتثقيف كافة اأفراد املجتمع  يف البيت واملدر�شة 
والعمل وال�شارع، بيئيًا، لأنهم هم املعنيون بحماية بيئته، مع اإيجاد وتطبيق العقوبات 
الرادعة على كل م�شبب ملوث للبيئة للحد من التلوث، والو�شول اإىل بيئة �شحية اآمنة.

اأرى من خالل خربة متوا�شعة يف جمال » حماية البيئة«، اأن باإمكان الدول العربية، 
البيئة، ل�شيما  على  الرائد يف احلفاظ  ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شتفيد من دور  اأن 
يف معاجلة املخلفات الطبية واملخلفات ال�شناعية والكيميائية، فال�شعودية؛ حتتل مكانة 
مرموقة لي�س على م�شتوى الدول العربية فح�شب، واإمنا على م�شتوى ال�شرق الأو�شط 
يف اجلدية يف تطبيق املعايري البيئية العاملية، فهي مل تهتم بحماية البيئة وحدها، بل 
باإمناء مواردها، بالإ�شافة اإىل اإيجاد توازن بني املتطلبات والعتبارات البيئية، وتر�شيد 

ا�شتخدام املوارد املتاحة، والتنمية والتطوير يف خمتلف املجالت.
                       الع�شو املنتدب

احلا�سب  اأنظمة  وحتديث  بتطوير  بال�سركة  املعلومات  تقنية  اإدارة  قامت 
موظفي  جلميع  جديدة  اآيل  حا�سب  اأجهزة  باإحالل  وذلك  بال�سركة،  االآيل 
بعمليات  اخلا�س  للربنامج  الفعلي  بالت�سغيل  قامت  حيث  العامة،  االإدارة 
ال�سركة املختلفة، والذي يعترب من الربامج املتكاملة التي تربط عمل املن�ساأة 
الواحدة )العمليات املالية واالأ�سول الثابتة واملخزون واملبيعات وامل�سرتيات 
العاملية  اأوراكل  بيانات  قاعدة  املوظفني( �سمن  والعمالء و�سوؤون  واملوردين 
يف  يبداأ  الفعلي  والتطبيق  املعلومات،  اأمن  معايري  اأعلى  على  تعتمد  والتي 
املركز الرئي�سي اخلا�س باالإدارة العامة على اأن ي�سمل الت�سغيل باقي الفروع 

باململكة قبل نهاية الربع الثاين من ال�سنة احلالية 2013 م .

�سمن �سيا�سة اجلودة ال�ساملة وتطبيق اأعلى معايري اأمن املعلومات

)�سيبك� للبيئة( ت�ساهم يف منح م�ست�سفى 
النما�س العام �سهادة العتماد الدولية

ا�ستخراج �سهادة التاأهيل البيئي لدرا�سة م�سنع 
كري�ستال العاملية مبدينة جازان القت�سادية

�سركة  مييع  الييتييعيياقييد  مت 
الإعييداد  العاملية،  كري�ستال 
البيئة  الأثيير  تقييم  درا�ييسيية 
اإنيي�ييسيياءه  املييزمييع  مل�سنعهم 
مبدينة جازان االقت�سادية، 
اإعييداد  من  االنتهاء  مت  وقييد 
واإ�ييييسييييدار �ييسييهييادة تيياأهيييييل 
العامة  الرئا�سة  ميين  بيئي 
البيئة،  وحماية  لالأر�ساد 
لثاين  الوطنية  وال�سركة 

اأك�سيد التيتانيوم ) كري�ستال 
العاملية(، وهي تعد اأحد اأهم 

وت�سويقها يف 70  التيتانيوم،  اأك�سيد  ثاين  مادة  باإنتاج  الت�سنيع  �سركات 
دولة حول العامل، كما تعترب كري�ستال ثاين اأكرب منتج لل�سبغة البي�ساء يف 

العامل واملنتج الوحيد لها يف منطقة ال�سرق الو�سط.

تط�ير برامج واأجهزة احلا�سب الآيل
 مبقر ال�سركة الرئي�سي بجدة

مبنا�سبة دور �سركة �سيبكو للبيئة 
النفايات  برنامج  تطبيق  يف  الفعال 
الطبية داخل م�ست�سفى النما�س العام 
تكرميي  درع  على  ال�سركة  ح�سلت 
امل�ست�سفى  حيي�ييسييول  يف  للم�ساهمة 
 ،)GCI( على �سهادة االعتماد الدولية
املدير  عن  نيابة  الييدرع  با�ستالم  وقام 
االإقليمي للمنطقة اجلنوبية االأ�ستاذ/ 
مناق�سة  من�سق   - طييه  حممد  اأ�ييسييرف 

�سحة ع�سري.


