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توج �ساحب ال�سمو امللكي االأمري تركي بن نا�سر بن 
عبدالعزيز الرئي�س العام لالأر�ساد وحماية البيئة م�ساء 
بجائزة  الفائزين  2013/6/9م،  املوافق  االأحد  يوم 
االإعالم البيئي يف دورتها الثانية لعام 2012م، وذلك يف 

فندق كراون بالزا بجدة .
وعرب رئي�س اللجنة العليا للجائزة �سعد بن �سليمان 
والعرفان  ال�سكر  عن  احلفل  خالل  كلمته  يف  ال�سهري 
بن  نا�سر  بن  تركي  االأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 
لكل  الدائمة  ومتابعته  احلفل  ح�سوره  على  عبدالعزيز 
ما يتعلق باجلائزة منذ انطالقها وحتى اإعالن الفائزين.
من  ال�سمو  �ساحب  يا  �سعيتم  »لقد   : ال�سهري  وقال 
خالل طرحكم لهذه اجلائزة التي اأردمت اأن تكون رافًدا 
و�سائل  لدى  التناف�سية  م�ستوى  لرفع  جديًدا  وحمفًزا 
الطرح  من  اأكرب  حيز  اإيجاد  يف  ي�ساعد  مبا  االإعالم 
يف  واالأر�ساد  البيئة  لق�سايا  والبناء  املو�سوعي 
اإعالمنا املحلي، وكذلك ت�سجيع ال�سحفيني على االإ�سهام 
االأفكار  وطرح  البيئي  العمل  متابعة  يف  اأف�سل  ب�سكل 
واالأحداث ب�سكل دائم من اأجل ن�سر الوعي البيئي لدى 
جمتمعنا وفقًا لعمل اإعالمي احرتايف متميز«. واأ�ساف: 
بن  نا�سر  بن  تركي  االأمري  جلائزة  الثانية  الدورة  اأن 
كبريٍة،  مب�ساركات  حظيت  البيئي  لالإعالم  العزيز  عبد 
اإ�سافة  اأن  كما  متنوعة،  اإعالمية  مادة   500 جتاوزت 
اإىل  اأ�سهم  وامل�سموع  املرئي  االإعالم  وهو  جديد  فرع 
االإعالمي  الطرح  وتنوع  اجلائزة  اإثراء  يف  كبري  حد 
مع  التعاطي  يف  ت�سهم  التي  االإعالمية  والو�سائل 
وجناحاتها  وم�ساكلها  همومها  وطرح  البيئية  الق�سايا 

و�سائل  من  العديد  قدمت  حيث  املحلي،  امل�ستوى  على 
االإعالم املرئية وامل�سموعة املحلية والدولية العاملة يف 
اململكة م�ساركات متميزة، باالإ�سافة اإىل الفروع االأخرى 

للجائزة.
بعدها مت االإعالن عن الفائزين بجائزة االإعالم البيئي 
اإعالمي  اأف�سل  ح�سب فروعها وجاءت كما يلي : جائزة 
ومقدم  )معد  اليا�سي  مربوك  فهد  عليها  ح�سل  بيئي 
برامج بيئية باإذاعة جدة(، فيما فاز بجائزة اأف�سل كاتب 
من  الهنيدي  حممد  بن  عبدالعزيز  الكاتب  بيئية  مقالة 
)�سحيفة االقت�سادية (، وح�سل على جائزة اأف�سل مادة 
) �سحيفة  املري�سيد من  �سامل بن حممد  �سحيفة كل من 
جدة  كورني�س  على  »تفرجوا  مو�سوع  عن  الريا�س( 
ال�سرق(  )�سحيفة  من  احلكيم  متيم  ونعيم  اجلنوبي«، 
امل�ساعر  يف  وال�سيارات  احلافالت  عوادم  )درا�سة  عن 
�سورة  اأف�سل  جائزة  على  ح�سل  حني  يف   ، املقد�سة( 
بيئية حممد باعجاجة من ) �سحيفة املدينة ( عن �سورة 
بجائزة  وفاز  البحرية«،  البيئة  تهدد  االإهمال  »نفايات 
ن�سرتها  عن   ) العربية  قناة   ( اإعالمي  برنامج  اأف�سل 
»اأحوال الطق�س والبيئة« ، وجائزة اأف�سل �سحيفة بيئية 
) �سحيفة احلياة ( لتميزها يف اإتاحة م�ساحات وا�سعة 
للق�سايا البيئية عام 2012م عقب ذلك �سّلم االأمري تركي 
كرم  كما  جوائزهم،  الفائزين  عبدالعزيز  بن  نا�سر  بن 
الراعية  واجلهات  اجلائزة  يف  التحكيم  جلنة  �سموه 

والداعمة للجائزة. 
لالأر�ساد  العام  الرئي�س  اأعلن  احلفل  ختام  ويف 

وحماية البيئة عن انطالق الدورة الثالثة للجائزة .

 

 

الرئي�س العام لالأر�ساد 
وحماية البيئة 
يتوج الفائزين 

بجائزة الإعالم البيئي 
يف دورتها الثانية 

فهد اليا�سي
اأف�سل اإعالمي بيئي

 لعام 2012م

عبدالعزيز الهنيدي
اأف�سل مقالة �سحفية بيئية 

2012م

�سامل املري�سيد
اأف�سل مادة بيئية لعام 

2012م )منا�سفة(

نعيم احلكيم
اأف�سل مادة بيئية 

لعام 2012م )منا�سفة(

حممد باعجاجة
اأف�سل �سورة بيئية 

لعام 2012م

قناة العربية
اأف�سل برنامج مرئي وم�سموع

 لعام 2012م 
عنوان الربنامج: الن�سرة اجلوية والبيئية

�سحيفة احلياة
اأف�سل �سحيفة بيئية لعام 2012م

لتميزها يف اإتاحة م�ساحات وا�سعة 
للق�سايا البيئية

االأمري تركي بن نا�سر يف �سورة تذكارية مع املكرمني
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اأقامت ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة- 
�سريتون  بفندق   2013/5/27 يف  للبيئة  �سيبكو 
جدة، ور�سة عمل عن »الربنامج الوطني الإدارة وجمع 
وذلك  الطبية«،  النفايات  من  النهائي  والتخل�س  ونقل 
ملن�سوبي فرع الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة 
مبنطقة مكة املكرمة، بح�سور �سعادة الدكتور عبدالله 

اجلازع مدير الفرع.
الربنامج  اآلية  ا�ستعرا�س  الور�سة  خالل  ومت 
من  النهائي  والتخل�س  ونقل  وجمع  الإدارة  الوطني 
امل�سرتكة  اجلهود  تظافر  وكيفية  الطبية  النفايات 
والعي�س  الغايل  وطننا  بيئة  على  املحافظة  لتحقيق 

ببيئة اآمنة.

اآلية الربنامج الوطني 
للتخل�س النهائي من 

النفايات الطبية

البيئة بوزارة  نفذت االدارة العامة ل�سحة 
ب����اإدارة  متمثلة  امل��ه��ن��ي��ة  وال�����س��ح��ة  ال�����س��ح��ة 
تقنية  �سركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املهنية  ال�سحة 
الريا�س  مبدينة  امل��ح��دودة،  البيئة  حت�سني 
خالل الفرتة من 22-1434/7/26ه��� ،  دورة 
بعنوان  الطبية  النفايات  جم��ال  يف  تدريبية 
التخل�س  االإ�سراف على برنامج  »التدريب يف 
مل��دراء  اخلطرة  ال�سحية  الرعاية  نفايات  من 
ادارات النفايات الطبية وم�ساعديهم«. وتهدف 
الطبية  النفايات  برنامج  تطوير  اإىل  ال��دورة 
تواجه  التي  ال�سعوبات  ومناق�سة  باململكة، 

ال��ربن��ام��ج واحل��ل��ول امل��ق��رتح��ة ل��ه��ا، وق��د قام 
بافتتاح الدورة مدير عام االدارة العامة ل�سحة 
البيئة وال�سحة املهنية اال�ستاذ / فالح بن فهد 
املزروع. وقدم االأ�ستاذ/ اأحمد العطا�س، مدير 
�سيبكو  ب�سركة  االأع��م��ال  وتطوير  الت�سويق 
ال�سركة، واالآلية  اأن�سطة  للبيئة ورقة عمل عن 
من  االآمن  التخل�س  برنامج  لتطوير  املقرتحة 

املخلفات الطبية.
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��دًا  ال����دورة  ه���ذه  وت��اأت��ي 
عبدالعزيز  بن  د.عبدالله  ال�سحة  وزير  معايل 
ال��ق��درات  بناء  على  الرتكيز  بهدف  الربيعة، 

نفايات  جم��االت  ومنها  املجاالت،  خمتلف  يف 
اه��م  م��ن  وال��ت��ي  اخل��ط��رة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
اهدافها العمل على التاأكيد على االدارة اجليدة 
كما  ال�سحية،  املن�ساآت  داخل  الطبية  للنفايات 
من  ال�سليم  التخل�س  م��ن  ال��ت��اأك��د  اإىل  ت��ه��دف 
النفايات الطبية، واملحافظة على �سالمة البيئة 
وحمايتها من التلوث، مما ي�سهم يف املحافظة 
ال�سحية  املن�ساآت  يف  العمل  بيئة  �سالمة  على 
ودفع  ال�سحة،  اقت�ساديات  على  واملحافظة 
مع  يتما�سى  ومب��ا  امل�ستدامة،  التنمية  عجلة 

معايري اعتماد املن�ساآت ال�سحية .

»�سيبكو للبيئة« ت�سارك بورقة عمل يف الربنامج الوطني لإدارة
 النفايات الطبية وتطوير مدراء الإدارات يف وزارة ال�سحة

مدير الت�سغيل والنقل االأ�ستاذ �سعد ال�سهري اأثناء ال�سرح

 من�سوبي املركز االإقليمي لالأر�ساد وحماية البيئة مبنطقة مكة املكرمة

�سورة جماعية ملدراء النفايات الطبية يف وزارة ال�سحة مدير الت�سويق وتطوير االإعمال اأثناء تقدمي ورقة العمل
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عبدالعزيز  بن  مقرن  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واف��ق 
امل�ست�سار  ال��وزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  �سعود  اآل 
رعايته  على  ال�سريفني  احل��رم��ني  خل��ادم  اخل��ا���س  واملبعوث 
الوطني  اليوم  بالتزامن مع  بيد«  »يدا  للحفل اخلتامي حلملة 
للمملكة العربية ال�سعودية، وتهدف احلملة اإىل املحافظة على 
نظافة البيئة وتقدمي ر�سالتها البيئية وم�سوؤوليتها االجتماعية 
ا�ستقبال �سموه موؤخرا  ذلك خالل  الغايل، جاء  الوطن  اجتاه 
حت�سني  تقنية  ل�سركة  التنفيذي  املدير  النهدي  دينا  االأ�ستاذة 

البيئة )انتك(.
 وقد قام �سموه بو�سع ب�سمة اليد يف م�سروع »يدًا بيد« ، 
والذي يهدف اإىل حتقيق رقم قيا�سي عاملي جديد يف مو�سوعة 
لوحة  اأك��رب  بعمل  وذل��ك  العاملية،  القيا�سية  ل��الأرق��ام  غيني�س 
مب�ساحة و�سلت اإىل ثمانية اآالف مرت مربع، مطبوعة باأيادي 
لتقدميها  للبيئة؛  �سديقة  م�ستخدمة  م��واد  خالل  من  ال�سعب 
ال�سعب  حمبة  ع��ن  ت��ع��ب��ريًا  احل��رم��ني،  خل���ادم  رم��زي��ة  كهدية 
الوعي  م�ستوى  رف��ع  واأي�����س��ًا  والئ��ه��م،  وم��دى  ل��ه  ال�سعودي 

البيئي يف املجتمع من خالل تكري�س ثقافة االهتمام بالبيئة.
التنفيذي  املدير  النهدي  دينا  االأ�ستاذة  اأك��دت  جانبها  من 
هدية  يعّد  امل�سروع  باأن  )انتك(  البيئة  حت�سني  تقنية  ل�سركة 
عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اإىل  ال�سعودي  ال�سعب 
ب�سمة  م�سمونها  يف  تتجلى  ح��ي��ث  ال��ع��زي��ز،  ع��ب��د  ب��ن  ال��ل��ه 
امل�سروع  تتويج  �سيتم  و  ملليكهم،  ال�سعب  من  واملحبة  الوفاء 
حيث  كبري،  ختامي  حفل  يف  الله  حفظه  �سموه  رعاية  حتت 

النائب الثاين يوافق على رعاية  احلفل اخلتامي حلملة »يدًا بيد«

اللوحة مطبوعة باأيادي ال�سعب لتقدميها 
كهدية حمبة ووالء خلادم احلرمني ولرفع 

م�ستوى الوعي البيئي يف املجتمع

امل�سروع �سيتوج برعاية �سموه ليدخل رقم 
قيا�سي عاملي جديد يف مو�سوعة غيني�ض 

االأمري مقرن بن عبدالعزيز يطبع يده على لوحة الر�سالة اخل�سراء

اأكرب لوحة ور�سالة ملك خ�سراء 

خالل ا�ستقبال �سموه موؤخرا دينا النهدي املدير التنفيذي ل�سركة تقنية حت�سني البيئة
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النائب الثاين يوافق على رعاية  احلفل اخلتامي حلملة »يدًا بيد«

)�سيبكو 
للبيئة( 
ت�سرفت 

مب�ساركتها 
كراعي ذهبي 

يف هذا امل�سروع 
العاملي ال�سخم 

)يدًا بيد(

مع  تزامنا  ذل��ك   و  القيا�سية،  ل��الأرق��ام  غيني�س  حمكم  �سيح�سر 
الفر�سة  �ستكون  حيث  ال��ق��ادم  �سبتمرب  يف23  ال��وط��ن��ي  العيد 
ال�ستدامة  بالدعم  امل�سروع  يف  للم�ساركة  اخلا�س  للقطاع  �سانحة 
ال�سعودية اخلليجية  ال�سركة  حملة يدا بيد الوطنية.وقد ت�سرفت 
حلماية البيئة ) �سيبكو للبيئة ( مب�ساركتها كراعي ذهبي يف هذا 
امل�سروع العاملي ال�سخم )يدًا بيد( . كما �سارك اأربعة من الفنانني 
النبيلة، وهم:  الر�سالة  البارزين يف هذه  ال�سعوديني  الت�سكيليني 
ونبيل  عجيب  يو�سف  وعجيب  النجار  واأح��م��د  م���رزوق  نهار   (
طاهر ( ، يف ر�سم اخلطوط الرئي�سة يف اللوحة، وهي عبارة عن 

خارطة اململكة العربية ال�سعودية، وجاء موقع تنفيذ اأكرب ر�سالة 
جدة؛  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  اإدارة  اإ�ستاد  يف  خ�سراء 
حيث مت فتح بوابات امللعب الريا�سي لعدد من الرحالت املدر�سية 
وذلك بالتعاون مع اإدارة الرتبية والتعليم، كما مت تنظيم عدد من 
الر�سالة  على  االأي��ادي  طبعات  على  للح�سول  اجلامعية  الرحالت 
على اأن يتم فتح البوابات يف امل�ساء لكافة اجلهات وجميع الفئات 
العمرية يف اأوقات حمددة ملدة ت�سل اإىل اأ�سبوعني اإىل حني اكتمال 
اآلية م�ساركة العديد من ال�سخ�سيات البارزة  الطبعات، مع و�سع 

يف املجتمع وامل�ساهري يف عملية و�سع ب�سمة اليد .

امل�سروع اأكرب لوحة 
عامليه مب�ساحة ت�سل 
اإىل 8 اآالف مرت مربع 

االأمري مقرن يطلع على عر�س مل�سروع  حملة »يدًا بيد« من رئي�سة امل�سروع دينا النهدي

تنوع �سعبي �سعودي يعرب عن حمبته ملليكهم املحبوب ويوقعون بب�سمة اأيديهم عن والئهم وحبهم ال�سادق من القلب اإىل القلب

خالل ا�ستقبال �سموه موؤخرا دينا النهدي املدير التنفيذي ل�سركة تقنية حت�سني البيئة
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ا�ستكمااًل ملنظومة االأعمال البيئية لتعزيز الريادة والتميز يف كافة 
للبيئة(،  البيئة )�سيبكو  ال�سعودية اخلليجية حلماية  ال�سركة  اأن�سطة 
ال�سركة  اأن�سطة  يف  البيئية  املعاير  اأف�سل  تطبيق  على  وح��ر���س��ًا  
املختلفة، تعتزم ال�سركة ا�ستخدام تقنية لتحلل البال�ستيك يف ت�سنيع 
املنتجات البال�ستيكية امل�ستخدمة يف عمليات ال�سركة، حيث تعزز تلك 
التقنية من خ�سائ�س البال�ستيك ال�سديق للبيئة، وتوؤدي اإىل التحلل 
على  توؤثر  اأن  دون  ا�ستعماالها  بعد  البال�ستيكية  للمواد  البيولوجي 
اإىل  يتحلل  ثم  املوؤك�سد حيويًا  البال�ستيك  يتحلل  املنتج، حيث  جودة 
اأو  اأثار  اأي  ظهور  دون  اأخرى  وعنا�سر  الكربون،  اأك�سيد  وثاين  ماء 
البيئة من  البيئة ، وهي بذلك ت�ساهم يف حماية  خملفات �سارة على 
تراكم النفايات البال�ستيكية مبرادم النفايات ومن التلوث الناجت عن 
تلك املواد. اجلدير بالذكر اأن م�سنع »�سيبكو« للمنتجات البال�ستيكية 
تاأ�س�س عام 2003م على م�ساحة 1200م مربع،بطاقة اإنتاجية قدرها 

اأربعة اأطنان ويخ�سع خلطط ال�سحة وال�سالمة املهنية للعاملني به.

» �سيبكو للبيئة« تعتزم اإ�سافة مادة يف منتجاتها البال�ستيكية جتعله �سديقًا للبيئة وقابل للتحلل

خمت�سون يحذرون من مغبة عدم
 معاجلة للمخلفات الطبية

» �سيبكو للبيئة« 
ت�سارك يف ندوة اإدارة 

النفايات الطبية  
واملواد اخلطرة

�سنويا  تتخل�س  اململكة  اأن  طبية  ندوة  ك�سفت 
الطبية  ال��ن��ف��اي��ات  م���ن  ط���ن  األ����ف  م���ن 35  ب���اأك���ر 
واخلا�سة  احلكومية  امل�ست�سفيات  بكافة  اخلا�سة 
ال�����س��وؤون  م��دي��ر  واأو���س��ح  الطبية.  وامل��خ��ت��ربات 
�سامي بن حممد  الدكتور  ال�سحية مبحافظة جدة 
م�ستوى  على  نوعها  م��ن  ن��دوة  اأول  يف  ب���اداوود 
القطاع الطبي باململكة، والتي حتمل عنوان »اإدارة 
على  واأهميتها  اخلطرة  وامل��واد  الطبية  النفايات 
اأ�سا�س  هو  بالبيئة  االهتمام  اأن  االإن�سان«،  �سحة 
تقدم ال�سعوب ونه�ستها، ملفتا اإىل اأن احل�سارة ال 
تقا�س اإال مبا لدى الدول من خمزون كاف من برامج 
واأن�سطة للحفاظ على البيئة ، باعتبار اأنها االأ�سا�س 

يف التقدم ال�سحي واالقت�سادي والتعليمي .
ا�ست�سافتها  التي  ال��ن��دوة  يف  ب����اداوود  وق��ال 
الغرفة التجارية ال�سناعية بجدة موؤخرا، ونظمتها 
مع  بالتعاون  بالغرفة  اال�ست�سارية  املكاتب  جلنة 
�سركة تقنية حت�سني البيئة )اإنتك( ، وبح�سور100 
�سخ�سية وخبري وخمت�س: »اإن القطاع العقاري يف 
اململكة له عالقة وطيدة مع البيئة، فاحلي النظيف 

يكون  ال�سحية  وبيئته  نظافته،  على  يحافظ  الذي 
اأغلى من احلي االآخر الذي تكر فيه النفايات وعدم 
الطبية  النفايات  معرفًا  فيه،  بالنظافة  االهتمام 
والعالج  الت�سخي�س  عمليات  من  تنتج  التي  باأنها 
لها  ت�سنيف  وه��ن��اك  امل�ست�سفيات  يف  واالأب��ح��اث 

كغري خطرة وخطرة«.
ب�سركة  والنقل  الت�سغيل  مدير  تناول  ذلك  بعد 
ودور  تفا�سيل  ال�����س��ه��ري  �سعد  للبيئة  �سيبكو 
الربنامج الوطني الإدارة ونقل ومعاجلة املخلفات 
ويطبق  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع  ي��ق��وده  ال���ذي  الطبية 
اأحدث املعايري واملقايي�س املحلية والعاملية منوهًا 
البيئة  على  املحافظة  يف  الرائدة  اململكة  بجهود 
وتطبيق كافة اال�سرتاطات والقوانني الالزمة يف 
عدم  خماطر  مغبة  من  حم��ذرًا   ، اخل�سو�س  ه��ذا 
معاجلة املخلفات الطبية مما ي�سبب كوارث بيئية .
ب���دوره اأك���د اأم���ني ع��ام غ��رف��ة ج��دة ع��دن��ان بن 
هذه  ملثل  الغرفة  ا�ست�سافة  اأن  م��ن��دورة  ح�سني 
جتاه  مب�سوؤوليتها  منها  اإمي��ان��ًا  يعد  الفعاليات 
التوعية  واالأن�سطة  ال��ربام��ج  وت��ق��دمي  املجتمع، 

ويحافظ  حياته،  يف  منها  ي�ستفيد  التي  التثقيفية 
احلفاظ  يف  اململكة  دور  اإىل  م�سريًا  �سحته،  على 
معاجلة  يف  ثرية  جتربة  متلك  حيث  البيئة  على 
اإىل  التجربة  ه��ذه  نقل  وميكن  الطبية،  النفايات 
اال�ستثمار  حيز  اإىل  ونقلها  العامل،  دول  من  ع��دد 

بالتعاون مع القطاع اخلا�س .
املنظمة  اللجنة  رئي�سة  اأو�سحت  جانبها  من 
للندوة دينا النهدي اأن الندوة تكت�سب اأهمية كربى 
النفايات  جم��ال  يف  احلا�سلة  التطورات  ظل  يف 
على  ال�سوء  ت�سلط  وال��ت��ي  وخطورتها  الطبية 
بع�س  انت�سار  ظل  يف  »�سحيًا«  الطبية  النفايات 
، وكيفية  الكورونا  مثل  االن  االأوبئة واالأمرا�س  
احلد منها يف املجتمع. واختتمت كلمتها بقولها اإن 
ح�سور نخبة من املخت�سني واملهتمني يف املن�ساآت 
الطبية واملراكز ال�سحية، �ساهم يف اإثراء الندوة 
واال�ستفادة من خمرجاتها يف  مو�سوع النفايات 
الطبية وكل ما يتعلق به من اآثاره على �سحة الفرد 
ال�سحة  وزارة  م�ساركة  مثمنة  والبيئة  واملجتمع 

ممثلة يف ال�سوؤون ال�سحية مبحافظة جدة .

رئي�س جلنة املكاتب االإ�ست�سارية بالغرفة التجارية ومدير النقل والت�سغيل ب�سيبكو للبيئة 
ومدير ال�سئون ال�سحية مبحافظة جدة ورئي�سة �سركة انتك

م�سنع �سيبكو للبال�ستيك
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املواد  من  كجم  مليار   40 حوايل   عام  كل  البال�ستيك  �سناعات  تنتج 
البال�ستكية  املواد  وت�سنع  النفايات،  اإىل  منها   %40 تر�سل  البال�ستيكية، 
عادة من الهيدروكربونات ؛ وهي مواد عديدة البوليمرات الكيميائية، مثل : 
البويل بروبني والبويل ايثلني والبولي�سرتين، وهذه املواد �سديدة الثبات 
البيئة. وت�سبب  للتحلل �سواء احليوي وغري احليوي يف  املقاومة  وعالية 

تلوثا كبريا ي�سمى التلوث البال�ستيكي اأو التلوث االأبي�س.
متتاز املواد البال�ستيكية بعدم  حتللها اإىل ما يقارب مئات ال�سنني حتى 
البحار،  يف  رميها  وعند  الرتبة،  تلوث  وت�سبب  الرتبة،  يف  دفنها  مت  لو 
تعمل علي �سد خيا�سيم التنف�س يف االأ�سماك، مما يوؤدي اإيل موت جماعي 
لهذه االأ�سماك،  وعند دخول املواد البال�ستيكية اإىل ج�سم ال�سمكة تغري من 
عمليات البناء والهدم لدي ال�سمكة ) امليتابوليزم (، فتفقد ال�سمكة توازنها 
ي�سعف  الوقت، مما  نف�س  لتعوم يف اجتاهات خمتلفة يف  املاء،  يف عمود 
قوتها ويوؤدي يف النهاية ملوتها، وبالتايل انخفا�س االإنتاج ال�سمكي ، كما 
ال�سعاب املرجانية  البحار على  األقيت يف  التي  قد تلتف املواد البال�ستيكية 
اخلالبة، وتغطي علب الطعام وامل�سروبات واملنظفات البال�ستيكية الفارغة، 
التيارات  ال�سعاب ويحرمها من  ال�سم�س ايل  �سيقلل من و�سول �سوء  مما 
 ، واالأك�سجني  بالغذاء  املليئة  مياهها  جتدد  التي  واخلارجة  الداخلة  املائية 
الكائنات  من  كثري  املرجانية وهالك  ال�سعاب  اإىل هالك  النهاية  ويوؤدي يف 
املائية التي تعي�س بني وداخل هذه ال�سعاب اخلالبة، كما اأن حرقها ي�سبب 
تلوث الهواء باملواد الكربونية �سديدة ال�سرراملنبعثة من تلك احلرائق التي 
تنتج عنها ت�ساعد اأبخرة غازات �سامة نتيجة حرق العبوات PVC امل�سببة 
للت�سمم، وكذلك ت�ساعد مركبات الدايوك�سني الكلورونية �سديدة اخلطورة، 
وحتى  عند اعادة ا�ستخدامها فاإن اخلطورة، ما تزال بها، الأن العبوة ت�سبح 
التي  البرتوكميائية  االإن�سان من خالل مركباتها   اأكر خطورة على �سحة 

تنتقل للغذاء املعباأ بها.
بوليمرات   من  املكون  احليوي  البال�ستيك  ا�ستخدام  هو  احلل  فاإن  لذا 
طبيعية مثل الن�سا وال�سليلوز قابلة للتحلل بامليكروبات املحللة يف البيئة ، 
و�سمي باحليوي لتحلله ع�سويا )اأي يف الظروف الطبيعية(، ويتم اإنتاجه 
منها  العديد  داخل  البوليمر  هذا  يتجمع  حيث  الدقيقة  احلية  الكائنات  من 
 Alcaligenes، Azotobacter، الأجنا�س  التابعة  البكرتيا  وخا�سة 

Bacillus، Nocardia، Pseudomonas، Rhizopium
وقد بداأت ال�سني  يف خطة خم�سية عام ) 1986- 1990 م ( ، لدرا�سة  
اإمكانية اإنتاج  البال�ستيك من البوليمرات القابلة للتحلل، وقد وجد اأن اأ�سهر 
والتي   Alcalgeneseatrophus هي  اإنتاجا  واأعالها  امليكروبات  هذه 
ال�ساللة  باختبار  عادة  االنتاج  ويتم  البوليمر،  من   %80 من  اأكر  جتمع 
غذائي  و�سط  بها  �سناعية   خممرات  يف  تنميتها  ثم  املالئمة،  امليكروبية 
�سكل  البوليمر يف  وا�ستخال�س  النمو  ثم جتفيف  امليكروب   لنمو  منا�سب 

بودره ي�سنع منها البال�ستيك.
و تواجه انتاج البال�ستيك احليوي م�سكلة كبرية، وهي اأن تكلفة انتاجه 
ولذلك  الهيدروكربونات،  من  �سناعيا  املكون  البال�ستيك  انتاج  من  اأعلى 
ين�سح لتقليل تكلفة االنتاج ا�ستخدام املخلفات الزراعية  لتنمية امليكروبات 
املوال�ساأ  اأو  البازالء  اأو  الذرة  اأون�سا  نباتية  دهون  اأو  زيوت  مثل:  عليها، 
البيئة.وقد  يف  املتوفرة  الرخي�سة  املواد  من  غريها  اأو  التمور  وخملفات 
جنحت معظم هذه ال�سناعات، واأعطت كميات واعدة من البال�ستيك، لتعطي 

الفر�سة حلماية البيئة من هذا التلوث وا�ستبداله بالبال�ستيك احليوي. 

اأ�شتاذ الأحياء الدقيقة – كلية العلوم – جامعة امللك عبدالعزيز
 رئي�شة اجلمعية ال�شعودية للعلوم البيئية

التلوث البال�ستيكي 
والبال�ستيك احليوي

بقلم : اأ.د. رقية حممد ق�سقري

الت�سغيل  اإدارة  مدير  يف  ممثلة  للبيئة  �سيبكو  �سركة    MBC قناة  ا�ست�سافت 
النفايات  على  »احلرب  مو�سوع  عن  حتدث  حيث  ال�سهري،  �سعد  االأ�ستاذ  والنقل 
الطبية وم�سبباتها«، مو�سحا اأن هناك دوٌل ا�ستحدثت طرقًا خمتِلفة، ملعاجلِة النفاياِت 
بينما  حديثة،  تقنياٍت  عرب  وغريها  واحلادة،  والبكتريية  النووية  باأنواعها  الطبية 
من  التخل�س  كيفيَة  كثب  تراقب عن  ال�سحيُة احلكومية  فاإن اجلهاُت  ال�سعودية،  يف 
الفرد والبيئة  االأكرب على �سحة  االأثر  الطبية ذات  النفايات  الطبية، مق�سما  النفايات 
النفايات،  هذه  من  للتخل�س  اتفاقات  لعقد  احلكومات،  ا�سطرت  ما  اأنواع،  ل�ستة 
بح�سب نوعها ودرجة خطورتها؛ باأحدث التقنيات العاملية.  وت�سعى اجلهات ال�سحية 
�سواء،   حد  على  واخلا�س  احلكومي  ال�سحي  القطاع  مراقبة  اإىل  دائما  احلكومية 
اأو  وتعليماتها،  اأنظمتها  منهم  يطبق  ال  من  كل  على  ال�سارمة،  العقوبات  وتطبيق 
البلدية، ما قد يت�سبب بكارثة  النفايات  اإىل جانب  الطبية  النفايات  يتجاوز يف رمي 
واأخطارها،  الطبية  النفايات  ال�سعودية ملحاربة  البيئي يف  فالتلوث  �سحية وبيئية. 
لالأر�ساد  العامة  والرئا�سة  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  ووزارة  ال�سحة  وزارة  متثله 
وحماية البيئة، ويتم التخل�س من النفايات الت�سريحية يف ال�سعودية عرب دفنها يف 

املقابر العامة بح�سب فتوى �سرعية، التزم الثالوث الوقائي بها.

MBC ت�ست�سيف »�سيبكو للبيئة«

ال�سركة  ال�سحة،  لوزارة  االإعالمية  النافذة  �سحة«  »قناة  ا�ست�سافت 
الرئي�س  يف  ممثلة  للبيئة«  »�سيبكو  البيئية  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية 
مو�سوع  ال�سوءعلى  �سلط  حيث  ب�سري،  اأ�سامة  للعمليات  التنفيذي 
الربنامج الوطني الإدارة ونقل ومعاجلة النفايات الطبية، اجلدير بالذكر 
كافة  املجتمع من  تهتم ب�سحة  قناة عربية متخ�س�سة  قناة �سحة هي  اأن 
ومتتاز  نف�سية،  اأو  اجتماعية  اأو  بيئية  اأو  �سحية  كانت  �سواء  جوانبها 
حيث  الدرامية،  الربامج  جانب  اإىل  �سيق  ومو�سوعي  علمي  باأ�سلوب 
تخاطب جميع فئات املجتمع وفق منظور علمي متخ�س�س مت من خالله 
مراعاة كيفية اإي�سال الر�سائل التوعوية مبايتالئم مع خ�سائ�س املجتمع.

قناة �سحة جدة ت�ست�سيف الرئي�س 
التنفيذي للعمليات
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ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
�س ب. 3394 جدة 21471  اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف:  2899108)2( 966 +  فاك�س:2885510 )2( 966+

Saudi Gulf Environmental Protection Company
P.O. Box: 3394 Jeddah  21471 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 (2) 2899108  Fax: +966 (2) 2885510  E-mail  info@sepcoenvironment.com

بقلم: م. عادل �سامل باديب

ال�سناعي خالل ما يربو على ن�سف قرن،  دعامة  القطاع  اأ�سبح 
يف  رئي�سا  دورا  وي��ل��ع��ب  ال��ع��امل  ب��ل��دان  معظم  اق��ت�����س��اد  يف  مهمة 
الرفاهية  زي��ادة  عن  ف�سال  فيها،  املن�سودة  التنمية  ا�سرتاتيجيات 
بال�سلع  واإمدادهم  ال�سكان  من  كبرية  ل�سرائح  العمل  فر�س  واإتاحة 
العديدة  باأق�سامه  القطاع  لهذا  اإن  تعينهم على معا�سهم.  التي  املادية 
تت�سمن  ح�سرها  ي�سعب  متنوعة  اأن�سطة  االأ���س��ا���س��ي��ة،  وبنياته 
ا�ستخراج  املواد اخلام من باطن االأر�س واأعماق البحار وجتهيزها 
عرب عمليات حتويلية ، وا�ستخدامها يف عدد وافر من ال�سناعات. اإن 
النفايات املعقدة اأدت اإىل ظهور م�سكلة املخلفات والنفايات ال�سناعية 
كناجت ثانوي ، لكنه  يكاد ي�سارع الناجت الرئي�س يف حجمه وتفاقمه. 
�ساعة  كل  يف  وتكرب  تتدحرج  دولية  ثلج  ككرة  ال�سناعية  فالنفايات 
وحني؛  كرة باتت دول العامل قاطبة ت�سكو من غلوائها وتبحث ب�ستى 
عن  العلمية  واملوؤمترات  التفكريية  واللقاءات  البحوث  عرب  ال�سبل 

طرق جمدية ملكافحتها. 
وفيما يتعلق ببالدنا والبلدان ال�سقيقة فقد حققت اململكة العربية 
متنوعا  �سناعيا  منوًا  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  ال�سعودية 
النمو  العقود االأخرية؛ وا�ست�سحب هذا  مت�سارعًا وم�سطردًا خالل 
معه مع�سلة املخلفات ال�سناعية اأي�سًا وهي م�ساألة ال مفر منها. وتبذل 
الدولة جهودًا مقدرة  يف البحث عن  اآليات للتخل�س من هذه املخلفات 
والبرتوكيماويات.  وال��غ��از  النفط  قطاعات  يف  وخا�سة  اخلطرة 
امل�سئولون واملخت�سون يف بلدنا يدركون اأن املخلفات ال�سناعية اإن 
اأقل، ت�سبح   مل يتم تدويرها واال�ستفادة منها من جديد واإن بكفاءة 
ظهرت  وتقدمها  ال�سناعة  تطور  فمع  فيها  مرغوب  غري  زائدة  مواد  
ت�ستمل  التي  النفايات  وه��ي  اخلطرة  ال�سناعية  املخلفات  م�سكلة  
مكوناتها على مركبات معدنية ثقيلة اأو اإ�سعاعية اأو ا�سب�ستو�س اأو 
مركبات ف�سفورية ع�سوية اأو مركبات ال�سيانيد الع�سوية اأو الفينول 
اأو  كليًا  نفايات �سلبة  اأو  اأكانت يف هيئة  غازات  اأو غريها، �سواء  
جزئيًا  اأو �سوائل وهي نفايات ت�سري مع مياه البحار اأو االأنهار  اأو 

تطلق يف الهواء اأو تلقى على االأر�س. 
واإذا مل  يتم معاجلة مثل هذه النفايات  واالكتفاء  بالتخل�س منها  
فاإنها �ست�سبب يف تلوثا ينت�سر �سريعا  كيفما اتفق  خارج امل�سانع، 
وب�سكل اأو�سع، منه ما هو �سام وميكن اأن يوؤثر على �سحة االإن�سان 
فاإن  البحر؛  مياه  يف  باإلقائها   منها  التخل�س  مت  اإذا  واحليوان.اأما 
مثل هذا ال�سرب من التلوث البيئي  يتخذ اأمناطًا عديدة يف االإ�سرار 
اأن هناك  باحلياة البحرية واالإن�سان وال�سواحل. جمع العلماء على 
الناجتة  للملوثات  لتعر�سه  نتيجة  االإن�سان  �سحة  على  خطرة  اآثارًا 
عن ال�سناعة فمن اأخطر امللوثات اجلوية على �سبيل املثال اأول وثاين 
اأك�سيد الكربون واأك�سيد النيرتوجني والر�سا�س واملواد املوؤك�سدة. 
البد من التاأكيد على اأن الطرق التقليدية يف التخل�س من النفايات  

ال�سناعية توؤدي اإىل نتائج عك�سية مبا يعطل تنمية ال�سناعة نف�سها 
ناهيك عن االأ�سرار البيئية، وعلى �سعيد اآخر ي�سكل الطلب املتزايد 
على املنتجات ال�سناعية بفعل النمو ال�سكاين واملتغريات امل�ستجدة 
للبحث عن طرق غري  اآخر  اال�ستهالكية �سغطًا من نوع  العادات  يف 
فاإن  املثال  �سبيل  فعلى  ال�سناعية،  املخلفات  من  للتخل�س  تقليدية 
نوع الوقود امل�ستخدم يف حتليه املياه باململكة، هو يف الغالب زيت 
الوقود الثقيل اأو الزيت اخلام الثقيل، وهذا يرفع من معدل الغازات 
املنبعثة منه، مثل اأك�سيد الكربيت والكربون والنيرتوجني، ونتائج 
مياه  اإن  الباحثني  بع�س  وي��رى  حرقه،  من  الناجتة  ال�سلبة  امل��واد 
حاليًا  منها  املنتجة  املقادير  باأ�سعاف  عليها  الطب  �سيزداد  التحلية 
خالل عقدين من الزمان والبد من البحث كما يقول بع�س الباحثني 
يف اإمكانية حتليه املياه عن طريق الطاقة النووية املنتجة الأغرا�س 

�سلمية.
 لكن الذي يطمئن يف اململكة العربية ال�سعودية اأن القيادات فيها 
الفائقة ففي 1401/4/21ه���  بعنايتها  البيئة  اإ�سحاح  حتيط م�ساألة 
وحماية  التلوث  مكافحة  فا�سند  7/م/8903  رقم  امللكي  االأمر  �سدر 
قامت  بدورها،  التي  البيئة  لالأر�ساد وحماية  العامة  للرئا�سة  البيئة 
التنفيذية  اللوائح  اإ���س��دار  ت��اله  ثم  للبيئة،  العام  النظام  باإ�سدار 
للنظام، ومن جانبها قامت الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق 
التقنية باإ�سدار دليل حول املقايي�س واال�سرتاطات البيئية الواجب 
اإن�ساء املدن ال�سناعية ومناطق التقنية وبناء امل�سانع  تطبيقها عند 
اخلا�سة  البيئة  حلماية  العامة  املقايي�س  فيها  اعتمدت  ومن�سئاتها 
باملدن ال�سناعية ومناطق التقنية. ومقايي�س جودة الهواء وم�سادر 
وا�سرتاطات   . للمياه  املبا�سر  ال�سرف  وا���س��رتاط��ات  املياه  تلوث 
املعاجلة االأولية قبل الت�سريف اإىل مرافق املعاجلة املركزية واأ�س�س 

واإجراءات التاأثريات البيئية.
امل���وؤمت���رات  م��ن  ملحمة  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل����دن  ت�سهد 
واملعار�س البيئية الدولية كل عام، وكان اآخرها املوؤمتر واملعر�س 
البيئي الدويل االأول الذي عقد يف 20 من نوفمرب 2012 ، ويحمل 
النفايات  اإدارة  البيئية يف جمال  اال�ستدامة  تقنيات  »اأف�سل  عنوان 

ال�سناعية« 20 نوفمرب 2012.
وال �سك اإن جهود القطاع اخلا�س يف هذا املنحى، هي جهود كبرية 
حمدودا  يعترب  وال��ذي  احلكومية،  ال�سناعية  املكبات  بعدد  مقارنة 
ال�سناعية  املكبات  يف  اال�ستثمار  يف  اجلهود  تلك  ركزت  حيث  جدا، 
واحلكومية  اخلا�سة  املكبات  اأع���داد  ف��زي��ادة  ال�سرقية،  املنطقة  يف 
باالأخ�س، �سيعجل اململكة العربية ال�سعودية لتكون منوذجا يحتذي 

به يف مقبل ال�سنوات.

                                                    الع�سو املنتدب                      


