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ت�صدر �شهري َا عن �إدارة العالقات العامة بال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة)

الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة تنظم ور�شة عمل تدريبية
عن الإعالم والتحديات البيئية يف اخلليج
«الرتبية والتعليم» تعتمد خطة ملواجهة
كورونا تت�ضمن �إجراءات احرتازية
«�سيبكو للبيئة» ت�شارك يف رعاية برنامج
�إفطار �صائم ب�أكيا�س �صديقة للبيئة
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�أيزو  14001يف اجلودة البيئية
�أيزو  18001يف ال�صحة وال�سالمة املهنية
�أيزو  9001يف اجلودة الإدارية واملالية
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املقاالت والبحوث املن�شورة تعرب عن ر�أي �أ�صحابها وال تعرب
بال�ضرورة عن ر�أي �أو توجه ل�شركة �سيبكو للبيئة
ال�ستقبال م�شاركاتكم ومقرتحاتكم ن�أمل التوا�صل
من خالل الربيد الإلكرتوين
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الرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة تنظم ور�شة
عمل تدريبية عن الإعالم
والتحديات البيئية يف اخلليج
دعا مهتمون بال�ش�أن البيئي يف منطقة اخلليج
العربي �إىل �أهمية �صنع �إعالم مهني بر�ؤية جديدة
تهتم باجلانب البيئي وفق معلومات �صحيحة غري
انفعالية ،ج��اء ذل��ك خ�لال ور��ش��ة العمل التدريبية
«الإعالم والتحديات البيئية يف اخلليج» التي نظمتها
يف مدينة الدمام الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية
البيئة بالتعاون مع املنظمة الإقليمية حلماية البيئة
البحرية بالكويت ( )ROPMEو�شاركت فيها جهات
�إعالمية وحكومية.
وقال مدير فرع الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية
البيئة بال�شرقية حممد ال�ق�ح�ط��اين�« :إن الهدف
م��ن ال�ن��دوة يكمن يف ال�سعي لتعريف االعالميني
بالتحديات البيئية يف اخلليج».
و�أ�ضاف�« :إن الور�شة التدريبية تكت�سب �أهمية
كربى كونها يف املنطقة ال�شرقية التي تعد الأكرب
يف دول اخلليج وذلك كمنطقة بحرية وبها م�صانع
ك�برى» .وتابع «�إننا ن�أمل من الإع�لام �أن ي�سهم يف
تعزيز الثقافة البيئية» ،مقدما �شكره �إىل املنظمة
ال�ت��ي ت���ش�ترك فيها ث�م��اين دول ت�ط��ل ع�ل��ى منطقة

البدء ب�إن�شاء مركز
متطور للتدريب
البيئي
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اخلليج العربي ،هي دول اخلليج �إ�ضافة للعراق
و�إيران.
و�شدد م�س�ؤول برامج التوعية باملنظمة الإقليمية
حل�م��اي��ة البيئة ال�ب�ح��ري��ة ( )ROPMEال��دك�ت��ور
علي عبدالله �أهمية دور الإع�ل�ام يف �صنع ال��ر�أي
العام ،وقال يف كلمة �ألقاها نيابة عن الأم�ين العام
للمنظمة الدكتور عبدالرحمن العو�ضي�« :إن الور�شة
التدريبية ت��رك��ز على م�س�ؤولية �شريحة معينة،
هي الإع�ل�ام كونه فئة مهمة ت�صنع ال��ر�أي العام»،
م�ضيفا «�إن من املهم من الإع�لام الواعي الت�صدي
�ﻷ ي انتهاكات بيئية ،ولي�س مقبو ًال �أن ندمر النظم
البيئية لأ�سباب التعمري».
وتابع العو�ضي�« :إن من املهم مواكبة التطور
الإعالمي وت�سخريه خلدمة اجلانب البيئي» ،م�شريا
�إىل �أن الإع �ل�ام اجل��دي��د ه��و ال �ق��ادر على تب�سيط
امل�ع�ل��وم��ات العلمية ال�صحيحة لي�صبح الإع�ل�ام
�ضمري املجتمع الناب�ض ،و�أكد يف الوقت ذاته على
�أهمية انطالق خطة عمل وا�ضحة يف هذا ال�ش�أن.
�إىل ذل��ك �شملت الور�شة التدريبية التي ح�ضرتها

ح ��ر�� �ص� � ًا م� ��ن ال�����ش��رك��ة ع�ل��ى
تفعيل ال�برام��ج البيئية وزي ��ادة
الوعي البيئي فقد ب��د�أت ال�شركة
ب�إن�شاء مبنى حديث يتوافق مع
متطلبات التدريب الع�صري وذلك
مب��وق��ع الإدارة ال �ع��ام��ة ب �ج��دة,
وي ��أت��ي ذل ��ك �إمي��ان��ا م��ن ال�شركة

جهات حكومية ،مثل الهيئة امللكية باجلبيل ،الرثوة
ال�سمكية ،وممثلو ال�صحف يف اململكة كافة معر�ض ًا
بيئي ًا م�صور ًا ،عر�ض �سل�سلة من ال�صور البيئية
املختلفة ،ومت عر�ض فيلم تعريفي عن الرئا�سة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة ،وفيلم �آخ��ر عن املنظمة
الإقليمية حلماية البيئة البحرية (.)ROPME
و�شهدت املحا�ضرات تفاع ًال من احل�ضور ،وقدمت
حم��ا��ض��رة ع��ن ن���ش��أة املنظمة وت �ط��ور االهتمامات
البيئية يف براجمها ،قدمها الدكتور علي عبدالله ،كما
بينت �أمانة املنطقة ال�شرقية دورها يف �صحة البيئة
وحمايتها قدمها الدكتور خليفة ال�سعد� ،إ�ضافة �إىل
حما�ضرة عن اخلطة الوطنية ملكافحة التلوث البحري
قدمها يا�سر العتيبي ،وتطرق املحا�ضر الدكتور ح�سن
البنا �إىل التنمية امل�ستدامة وال���ض�غ��وط البيئية
البحرية يف منطقة اخلليج ،وق��دم املهند�س �أ�سامة
قربان حما�ضرة عن الدور الإعالمي يف حماية البيئة
البحرية ،فيما رك��ز في�صل �آل ذواد على املناخ يف
نهاية القرن باخلليج وتطرق عبدالرحمن م�شتاق �إىل
الت�أثريات املناخية على اجلفاف يف املنطقة ال�شرقية.

ب��احل��اج��ة امل�ل�ح��ة ل��وج��ود من�ش�أة
تدريبية تلبي احتياجات املجتمع
وت�ساهم بالرقي بالربامج البيئية
امل�ت�خ���ص���ص��ة ,و��س�ي�ت��م االن �ت �ه��اء
م��ن مركز التدريب يف �آخ��ر �شهر
�أغ �� �س �ط ����س م� ��ن ال � �ع� ��ام احل� ��ايل
2014م.

ت�شيد بن�شرة الأر�ض اخلا�صة ب�شركة �سيبكو للبيئة

«الرتبية والتعليم» تعتمد خطة ملواجهة كورونا تت�ضمن �إجراءات احرتازية
�أعتمد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد
الفي�صل وزير الرتبية والتعليم خطة وزارته
ل�ل��وق��اي��ة م��ن م��ر���ض ك��ورون��ا ،ح�ي��ث طالب
الفي�صل ب�ضرورة البدء الفوري يف اخلطة
بكامل بنودها يف جميع املدار�س .وتهدف
اخلطة �إىل تنفيذ برنامج توعوي مبر�ض
متالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سية (مري�س-
كورونا) لتوعية جميع من�سوبي املدار�س
والطالب مع بداية العام الدرا�سي 1435هـ
1436ه �ـ املقبل ،ومراقبة الو�ضع ال�صحي
للطالب ومن�سوبي املدار�س ب�شكل م�ستمر
ملعرفة �أي��ة م�ستجدات يف الو�ضع ال�صحي
باملدار�س.
وت���ش�ت�م��ل اخل �ط��ة ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ب��رن��ام��ج
توعوي للكوادر الرتبوية (مر�شدين �صحيني
مدربني) بواقع مر�شد واحد يف كل مدر�سة
يبلغ عددها  100طالب ومر�شدين �صحيني
اث�ن�ين يف ك��ل مدر�سة ي��زي��د ع��دد طالبها عن
 100طالب ،وتدريب كوادر ال�صحة املدر�سية
امل��وج��ودة على ر�أ���س العمل وعددهم 1859

الأمري خالد الفي�صل

وظيفة ،و�شغل الوظائف ال�صحية ال�شاغرة
يف ال��وح��دات ال�صحية امل��در��س�ي��ة وع��دده��ا
 1465وظيفة وتدريبهم .كما يتم توفري كافة
م�ستلزمات النظافة ال�شخ�صية واملعقمات
يف ال �ع �ي��ادات امل��در� �س �ي��ة .ويف ح��ال �إع�ل�ان

املر�ض وزيادة انت�شاره �أو وجود حاالت يف
املدار�س فيجب تقييم الو�ضع وعزل الطالب
�أو املعلمني امل�صابني باملر�ض و�إر�سالهم �إىل
منازلهم .والبقاء يف املنزل عند ظهور حاالت
كثرية من فريو�س ك��ورون��ا و�إل ��زام الطالب
الذي يعاين من املر�ض بالبقاء يف املنزل مدة
�أ�سبوعني.
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ت�ل�ق��ت ال���ش��رك��ة خطاب
�إ� �ش��ادة بن�شرة الأر� ��ض م��ن �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير /خالد الفي�صل ،وزير الرتبية
والتعليم .وهي ن�شرة �شهرية ت�صدر عن �إدارة
العالقات العامة بال�شركة وتعرب عن جوهر
و�أعمال و�أهداف ال�شركة بكل �شفافية وبلغة
بيئية مب�سطة بحيث ت�سهم يف ن�شر التثقيف
والوعي البيئي وين�شر بها عدد من املقاالت
الر�صينة التي تقدم جرعة تثقيفية متوا�ضعة
�إىل ك��اف��ة �أف ��راد املجتمع ب�ه��دف �إع ��داد جيل
للنهو�ض ببيئة الوطن كما تت�ضمن الن�شرة
بع�ض الدرا�سات البيئية والأخبار املتنوعة
عن ال�ش�أن البيئي باململكة والعامل العربي.

« �سيبكو للبيئة» حت�صل
على مكاف�أة �أجور التوطني
من �صندوق املوارد الب�شرية
مت تر�شيح ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو
للبيئة) من قبل �صندوق تنمية املوارد الب�شرية فيما يتعلق مبكاف�أة
�أجور التوطني وذلك �ضمن املن�ش�آت اخلا�صة التي قامت بزيادة رواتب
العاملني فيها خالل العام 2013م حيث تقوم ال�شركة يف منت�صف كل
عام ميالدي بقيا�س معدل الأداء الوظيفي جلميع العاملني وبنا ًء عليه
يتم زيادة الرواتب ح�سب درجة التقييم احلا�صل عليها كل موظف من
موظفي ال�شركة.
اجلدير بالذكر �أن برنامج «مكاف�أة �أج��ور التوطني» هو برنامج
مكاف�آت للمن�ش�آت اخلا�صة ،بحيث يقوم الربنامج ب�صرف مكاف�أة
للمن�ش�آت يف النطاق الأ��ص�ف��ر والأخ���ض��ر والبالتيني ،ب�ن��ا ًء على
زي��ادة ن�سبة حم��ددة من منو �إجمايل الرواتب امل�صروفة للموظفني

ال�سعوديني امل�سجلني يف الت�أمينات االجتماعية باملن�ش�أة ،وتزداد قيمة
املكاف�أة مع زيادة ن�سبة منو الرواتب من فرتة لأخرى وحت�سن نطاق
املن�ش�أة ،وحت�سب املكاف�أة على �أ�سا�س قيا�س النمو يف الرواتب لعام
2013م.
وع��ن كيفية احل�ساب للح�صول على امل�ك��اف��أة ي�ق��وم ال�صندوق
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية للح�صول على
كافة جداول الرواتب جلميع املوظفني وذلك عن �سنة 2013م .ومن
ثم يقوم ال�صندوق مبقارنة ال�ستة �أ�شهر الأوىل جلدول الرواتب من
�شهر يناير �إىل يونيو 2013م مع ال�ستة �أ�شهر الأخرية من �شهر يوليو
�إىل دي�سمرب 2013م ،ثم �إجراء العملية احل�سابية ملعرفة امل�ستحقات
للمن�ش�أة بناء على نطاق املن�ش�أة ون�سبة الزيادة يف جدول الرواتب.
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�أمري منطقة املدينة املنورة ي�شيد
بن�شرة الأر�ض
الأمري في�صل بن �سلمان
�أمري منطقة املدينة املنورة

تلقت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو
للبيئة) خطاب �شكر من �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير في�صل بن
�سلمان بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة املدينة املنورة و�أ�شاد �سموه
بالن�شرة متمني ًا لل�شركة دوام التوفيق.

و�سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى النم�سا ي�شيد بجهود
ال�شركة املميزة يف جمال حماية البيئة
كما تلقت ال�شركة خطاب �شكر و�إ�شادة من �سفري خادم احلرمني ال�شريفني
لدى النم�سا حممد بن عبدالرحمن ال�سلوم املندوب الدائم لدى املنظمات
الدولية يف فيينا وال��ذي ي�شيد بجهود ال�شركة املميزة يف جم��ال حماية
البيئة وحر�صها على برامج رفع الوعي البيئي وامل�سئولية االجتماعية
وخدمة املجتمع.

حممد بن عبدالرحمن ال�سلوم
�سفري خادم احلرمني ال�شريفني
لدى النم�سا

ال�شركة ت�شارك يف فعاليات يوم
البيئة العاملي 2014م بالكلية
التقنية للغذاء والبيئة بالق�صيم
�ضمن فعاليات يوم البيئة العاملي
2014م �شاركت �شركة �سيبكو للبيئة
مب�ع��ر���ض ت��وع��وي يف م��دي�ن��ة ب��ري��دة
مبنطقة الق�صيم وذل��ك �ضمن جهود
ال�شركة امل�ستمرة يف برامج التوعية
البيئية على م�ستوى اململكة وح�صلت
ال�شركة على �شهادة �شكر وتقدير من
عميد الكلية التقنية للغذاء والبيئة
ب�بري��دة الأ� �س �ت��اذ� /أح �م��د ب��ن حممد
الغنيم.

وزارة الزراعة ت�سند ت�شغيل
عياداتها البيطرية لـ «�سيبكو
للبيئة» للتخل�ص الآمن
من املخلفات الطبية

الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة احلدود ال�شمالية تهنئ
ال�شركة بح�صولها على جائزة التميز الذهبي يف جمال �أف�ضل
املمار�سات البيئية على م�ستوى املنطقة العربية
عبدالله بن حممد الغريب
رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة التجارية
ال�صناعية مبنطقة احلدود ال�شمالية

كما تقدم رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة
احلدود ال�شمالية الأ�ستاذ /عبدالله بن حممد الغريب بتهنئة ال�شركة
على ح�صولها على جائزة التميز الذهبي يف جمال �أف�ضل املمار�سات
البيئية على م�ستوى املنطقة العربية وجهود ال�شركة املبذولة وامللمو�سة
يف ن�شر التثقيف والوعي البيئي للنهو�ض بكافة �أفراد املجتمع بيئي ًا.

ال�شركة ت�ساهم يف ح�صول
م�ست�شفى الإميان العام
على �شهادة الإعتماد
الدولية امل�شرتكة JCI
ح�صلت �شركة �سيبكو للبيئة على �شهادة �شكر
وتقدير من م�ست�شفى الإميان العام التابع للمديرية
العامة لل�شئون ال�صحية مبنطقة الريا�ض وذلك
جلهود ال�شركة املميزة يف الإ�شراف على تطبيق
الربنامج الوطني لإدارة املخلفات الطبية داخل
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امل�ست�شفى خالل فرتة تقييم �شهادة االعتماد الدولية
امل�شرتكة ( ,)JCIوي��أت��ي ذل��ك ا�ستمرار ًا جلهود
ال�شركة امل�ساهمة يف ح�صول املن�ش�آت الطبية على
�شهادة االعتماد باململكة من خالل تطبيق الربنامج
الوطني لإدارة املخلفات الطبية.

ب� ��د�أت وزارة ال ��زراع ��ة بتطبيق
ال�برن��ام��ج ال��وط�ن��ي لإدارة املخلفات
ال �ط �ب �ي��ة وذل� ��ك م ��ن خ�ل�ال ا� �س �ن��اده��ا
لل�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
ال�ب�ي�ئ��ة (��س�ي�ب�ك��و ل�ل�ب�ي�ئ��ة) لعمليات
ت�شغيل عياداتها لتطبيق الربنامج
بجميع عياداتها املنت�شرة يف كافة
�أرجاء اململكة.
ً
وي�أتي ذلك امتدادا لأعمال تو�سع
ال���ش��رك��ة يف تطبيق الإدارة الآم �ن��ة
للتخل�ص من املخلفات الطبية و�إزالة
�أثرها على البيئة من خالل جناحات
ال�شركة املتوالية بهذا املجال والتي
توالت اجلهات احلكومية يف ال�سعي
ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن خ��دم��ات ال���ش��رك��ة يف
املجال البيئي.
اجل��دي��ر بالذكر �أن ع��دد العيادات
البيطرية التابعة لوزارة الزراعة يبلغ
 220عيادة متخ�ص�صة منت�شرة بكافة
�أرجاء اململكة ,ومتتلك ال�شركة القدرة
الكافية لت�شغيل هذه العيادات ب�أعلى
معايري اجلودة.

بعد �أن اجتازت ال�شركة مراحل التدقيق مبواقع عملها

ال�شركة تنال ا�ستحقاقات جتديد �شهادات اجلودة العاملية

البيئة م�س�ؤولية اجلميع

عايل بن احمد الزهراين
مدقق الآيزو �أثناء زيارة حمطة تابعة لل�شركة

�أحد �إجتماعات فريق العمل

اج� � � �ت � � ��ازت ال� ��� �ش ��رك ��ة
ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة اخل �ل �ي �ج �ي��ة
حل �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة (��س�ي�ب�ك��و
ل�ل�ب�ي�ئ��ة) م ��راح ��ل م��راج�ع��ة
وتدقيق الوثائق واملعامالت
والعمليات داخ��ل ال�شركة،
وه� � ��و م� ��ا �أه� �ل� �ه ��ا مل�ن�ح�ه��ا
جت��دي��د ��ش�ه��ادات االع�ت�راف
ال� ��دويل الآي� ��زو  9001يف
مدققي الآيزو يف �أحد زيارات التقييم ملن�ش�آت ال�شركة
اجل���ودة وال���س�لام��ة جلميع �أع�م��ال�ه��ا الإداري� ��ة
اجل��ودة الإداري���ة واملالية-
الآي� � ��زو 14001يف اجل ��ودة البيئية والآي ��زو والت�شغيلية وهو ما �ساهم بك�سب مزيد ًا من ثقة
 18001يف ال�صحة وال�سالمة املهنية .وي�أتي عمالئها بالإجراءات املتبعة بال�شركة وحر�صها
ذلك حر�صا من ال�شركة على اتباع اعلى معايري على اتباع املعايري الدولية يف اجلودة.

من خالل توثيق البيانات وربطها مبا�شرة بنظام  ERPاملعتمد واخلا�ص لديها

ال�شركة تطبق �آلية النقل والت�شغيل الإلكرتوين جلميع انواع املخلفات

بد�أت ال�شركة بتطبيق نظام النقل الإلكرتوين
جلميع ب�ي��ان��ات وم�ع�ل��وم��ات ال�شحنات امل��راد
ا�ستالمها جلميع �أن��واع املخلفات ,وي�أتي ذلك
تزامنا مع التحول الإلكرتوين جلميع املعامالت
ال��ورق�ي��ة بحيث يتم اج ��راء ك��اف��ة امل �ه��ام للنقل

والت�شغيل من خالل الربنامج املعتمد بال�شركة
واملرتبط مع كافة الإدارات الداخلية ,ويهدف
هذا االجراء �إىل التخل�ص من املعامالت الورقية,
وك��ذل��ك ل���ض�م��ان �أع �ل��ى م�ع��اي�ير ال��دق��ة يف نقل
البيانات.

ال�سترياد حاويات �أوروبية مبوا�صفات خا�صة لتطوير العمل البيئي

ابرام عدة اتفاقيات مع �شركات متخ�ص�صة
لت�صنيع حاويات مبوا�صفات خا�صة

ق��ام��ت ال�شركة ب��ا��س�ت�يراد ح��اوي��ات �أوروب �ي��ة
مبوا�صفات عاملية خا�صة لدعم الأع �م��ال البيئية
وي�أتي ذلك ا�ستكما ًال ل�سعي ال�شركة الدائم لتطوير
العمل البيئي املتكامل ,وت��زام��ن ذل��ك م��ع توقيع
ال�شركة ع��دة اتفاقيات دول�ي��ة وحملية لت�صنيع
احلاويات مبوا�صفات خا�صة تنا�سب العمل البيئي

املتزايد ويلبي حاجة العمالء ,وا�ستخدام هذه
احلاويات يتنوع ما بني ما هو خم�ص�ص للمخلفات
الطبية وحاويات جمع ال�سوائل للمواد الكيميائية
وحاويات الفرز الثالثي للمخلفات البلدية وغريها
من املخلفات ,وتطرح ال�شركة عدة خيارات للعمالء
ال�ستخدام ما ينا�سب كل عميل ويلبي متطلباته.

تعترب اململكة العربية ال�سعودية من الدول
التي تتميز بتنوع البيئة ف�ض ًال عن �أنها �شبه
جزيرة وحتيط بها املياه من ث�لاث جهات مع
وج��ود ج��زر جميلة وه��ذه ميزة بيئية �أخ��رى
جميلة فتجد فيها التنوع بني البيئة ال�ساحلية
واجلبلية وال�صحراوية وتعترب البيئة هي
اجلزء الطبيعي املكمل حلياة الإن�سان فال وجود
للإن�سان بدون بيئة طبيعية �صحية.
كما ت�صنف اململكة العربية ال�سعودية من
الدول الرائدة يف ال�صناعة حيث تعترب الوجهة
احلقيقية الأوىل للعامل النفطي وال�صناعي
كذلك يف جمال التعدين فتجد املدن ال�صناعية
تتناثر على الياب�سة وال�ب�ح��ار وجت��د ال�سفن
والناقالت جتوب املياه ومتر املوانئ لغر�ض
ال�شحن واال�سترياد والت�صدير ف�ض ًال عن احلياة
العامة املتنوعة للإن�سان يف كل جزء من الوطن.
وكل هذا ال يخفى على اجلميع ي�سبب م�شاكل
بيئية كثرية ومتنوعة بع�ضها ي�ؤثر بطريقة
مبا�شرة على البيئة وب��ال�ت��ايل على الإن�سان
وبع�ضها بطريقة غري مبا�شرة يعتمد فيه الت�أثري
على عامل الزمان واملكان وهذه امل�شاكل البيئية
�أثرت على �صحة االن�سان (جوهر احلياة) فتجد
الأم��را���ض متنوعة منها ما هو ب�سبب م�شاكل
التلوث البيئي ومنها ما هو ب�سبب �سوء التغذية
�أو التلوث الغذائي .
لذا يجب تكثيف اجلهود وا�ستحداث وزارة
للبيئة ذات م�س�ؤولية عالية تعني باالهتمام
بالبيئة كاملة من خالل املراقبة العامة و�إيجاد
احل �ل��ول امل�ق��اب�ل��ة لأي م�شكلة بيئية وف��ر���ض
القوانني والأنظمة على اجلميع وتفعيلها وعليها
م�س�ؤولية زيادة الوعي البيئي لدى جميع �أفراد
املجتمع م��ن خ�لال التوا�صل املبا�شر والغري
مبا�شر بجميع الدوائر وال�شركات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية والأه�ل�ي��ة وجميع جم��االت القطاع
اخلا�ص والأفراد كافه ،فرقي املجتمعات يبد�أ من
املحافظة على البيئة وهذا ما يحثنا عليه ديننا
احلنيف فالزائر للدول ال�صديقة للبيئة جتده
منبهر من االهتمام بالبيئة والوعي البيئي لدى
اجلميع فتجده يقدر ويثمن هذا االحرتام وهذه
امل�س�ؤولية على اجلميع للبيئة .
ك��ل ال�شكر وال�ت�ق��دي��ر ل�ك��ل م��ن ي�ساهم يف
املحافظة على البيئة وعلى �صحة االن�سان
م�شرف تربوي وباحث يف جمال البيئة
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�ضمن مبادرة يد ًا بيد الوطنية لال�ستدامة البيئية

(�سيبكو للبيئة) ت�شارك يف رعاية برنامج �إفطار �صائم ب�أكيا�س �صديقة للبيئة

�أطلقت م�ب��ادرة ي��د ًا بيد الوطنية
لال�ستدامة البيئية التي تنفذها �شركة
تقنية حت�سني البيئة (�إنتك) وت�شارك
�شركة �سيبكو للبيئة يف رعايتها �أحد
�أن�شطة امل�ب��ادرة للعام 2014م وهو
برنامج �إفطار �صائم لعامه الثاين على
التوايل ب�شكل �صديق للبيئة وبرعاية
ذهبية من �شركة �سيبكو للبيئة حيث
يتم توزيع الإفطار من خالل �أكيا�س
�صديقه للبيئة ميكن اال�ستفادة منها
كحاويه نفايات قابلة للغ�سل و�إعادة
ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا م� ��رات ع ��دي ��دة .وي�ت��م
ت�ضمني م��رف��ق م��ع احل��اوي��ة ع�ب��ارة
عن ن�شرة للتعريف بهدف الربنامج
ملكافحة ظ��اه��رة رم��ي ال�ن�ف��اي��ات يف
ال �ط��رق والأم���اك���ن ال �ع��ام��ة وزي� ��ادة
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ال��وع��ي وامل �� �س ��ؤول �ي��ة جت ��اه البيئة
وو�صف عن مميزات الكي�س ال�صديق
للبيئة وتو�صيل الر�سالة البيئية كما
�أمرنا احلبيب امل�صطفى عليه ال�صالة
وال�سالم (�إذ �أبيتم �إال اجللو�س يف
الطريق ف�أعطوا الطريق حقه قالوا:
وما حق الطريق يا ر�سول الله؟ قال
غ�ض الب�صر ،ورد ال�سالم ،و�إماطة
الأذى عن الطريق).
ي��ذك��ر �أن عملية ت��وزي��ع الإف �ط��ار
تتم قبل موعد الآذان ب�ساعة تقريب ًا
يف م��واق��ع خمتلفة لتغطية الأم��اك��ن
اال�سرتاتيجية مبدينة جدة ليتم ر�سم
ابت�سامة خري على وج��وه املواطنني
واملقيمني واحل�ف��اظ على البيئة يف
هذا ال�شهر املبارك .

حلم مبدينة خ�ضراء
م .عادل �سامل باديب
العامل كله من�شغل بحماية البيئة واالرت �ق��اء بها.
والإن�سان يف كل مكان ميني نف�سه ب�أر�ض طيبة معطاءة
ونظيفة يف املقام الأول وهواء نقي خالِ من امللوثات
وماء نظيف ولكم حتدث الأقدمون عن املاء القراح.
ولي�ست مملكتنا احلبيبة ببعيدة ع��ن م�ث��ل ه��ذه
الأمنيات .فقد �سعت م�ؤ�س�ساتها جميعها وت�سعى �إىل
�إ�صحاح البيئة .ويف نظرنا �أن ذلك يحتاج ملثال وليكن
الأمنوذج الذي نقدمه ،املدينة البيئية اخل�ضراء �شرفة
جديدة ت�أخذه �إىل امل�ستقبل نحو مفهوم املدن اجلديدة
على م�ستوى العامل يف مطلع هذه الألفية.
كان لنا �أن نحلم .فهل بالإمكان �إن�شاء مدينة بيئية
متكاملة يف بلدنا ؟ مل ال ونحن ن�سعى ال�ستكمال البنيات
الأ�سا�سية يف ��س�ن��وات ال�ط�ف��رة االق�ت���ص��ادي��ة .فليكن
م�شروع املدينة ال�سعودية اخل�ضراء ،هذه املدينة احللم
يف �أر�ض الواقع ليبد�أ بخطى ثابتة مدرو�سة.
نعم هذا حلم مب�شروع جديد كما كان احللم مبدينة
املعرفة �أو املدن االقت�صادية الأخ��رى؛ فلو �أننا �شرعنا
يف الت�أ�سي�س املثابر دون كلل ملدينة خ�ضراء ف�ستكون
الأوىل من نوعها على نطاق العامل.
نحن هنا ال نتحدث عن م�شروع مدينة عادية بل
ع��ن مدينة تكون مبانيها ال�سكنية خ�ضراء� ,صديقة
للبيئة يجري فيها ا�ستعمال الطاقة املتجددة وحدها
دون �أن��واع الطاقة الأخ��رى التي تت�سبب يف انبعاثات
تف�سد الهواء واملاء والغذاء ،كذا �إنتاج املياه ال�صاحلة
لال�ستخدام ومعامل معاجلة امل�ي��اه وط��رق التخل�ص
وتدوير املخلفات الناجتة من املدينة.
والبد من �أن تن�ش�أ املدينة وفق ت�شريعات خا�صة يتم
تنفيذها بال�صرامة املثلى ,بحيث يكون �سلوك قاطنيها
اجلدد ملتزم ًا ب�أهداف تلك الت�شريعات ال�سامية؛ وتكون
م�صانعها و�شوارعها وموا�صالتها و�أع�م��ال العاملني
فيها يف كل مرفق ت�سري وفق خمطط دقيق يرعى البيئة
ويحميها يف املقام الأول يف ا�شرتاط لكل ن�شاط.
العامل كله يعترب ال�ضو�ضاء �ضرب ًا من تلوث البيئة
وقد عانت املدن يف دول منطقتنا من �ضجيج املركبات
العامة ومن هدير املاكينات املن�صوبة بع�شوائية و�سط
ال�سكان دون مراعاة لأ�س�س ال�سالمة البيئية .ويف املدينة

التي نحلم بها الجم��ال ملثل ه��ذا التهريج .الب��د من �أن
يت�سم ال�شارع العام ب�أرقى �سلوك يف العامل بحيث ت�سري
املركبات العامة واخلا�صة ال�صديقة للبيئة بان�سيابية
وهدوء ك�أنها العذوبة نف�سها؛ بحيث ت�صبح املركبات
ترفل يف �شوارع مدينتنا العاملية اجلديدة املن�شودة
دون �ضجيج �أو انبعاثات ك�أنها ق��وارب �شراعية ترى
من بعيد يف �صفحة بحر هادئ .وبالتايل ف�إن االنتقال
من الإن�شاءات اخل�ضراء �إىل تطوير الإن�سان بال�سلوك
البيئي املالئم الذي يتواكب مع تلك املدينة.
ولأن مثل هذه املدينة رائدة فيتطلب ذلك رفدها بكل
جديد يف جمال حماية واالرتقاء بالبيئة ومن هنا تكون
هناك حاجة ما�سة لإن�شاء �أكادميية متخ�ص�صة جتتذب
�إليها اخلربات املحلية والعاملية يف علوم البيئة .بحيث
يكون فيها مركز تعليمي وتدريبي عاملي ينقل اخلربات
للنا�شئة من بني وطننا.
وينبغي �أال تكون هذه املدينة احللم جزيرة معزولة
عن بقية املدن فهي مدينة بال �أ�سرار يبذل القائمون على
�إدارتها كل جهد لنقل خرباتها ومكت�شفاتها ملدن بلدنا
وللمدن العاملية يف وقت متزامن؛ فالهدف �أن يتم تعميم
التجارب ال حجبها عن الراغبني يف تطوير مدنهم جتاه
مقومات االرتقاء بالبيئة.
حلم؟ نعم لكن مقومات تطبيقه على �أر���ض الواقع
م ��وج ��ودة وق� ��ارة يف �إم��ك��ان��ات مملكتنا وق��درات �ه��ا
االقت�صادية؛ والأه��م موجودة يف من��اذج الإن�شاءات
احلديثة التي مت تطبيقها بدعم وتوجيه من حكومتنا
الر�شيدة ولي�ست �أمثلة مدينة امللك عبدالله االقت�صادية
وال املدن ال�صناعية اجلديدة وال جامعة امللك عبدالله
للعلوم والتكنولوجيا ببعيدة عن الأذهان.
ك��ان لنا �أن نحلم فتن�شئ مملكتنا احلبيبة مدينة
�سعودية خ�ضراء ه��ي الأوىل م��ن نوعها على نطاق
ال�ع��امل وال نن�سى �أن ال�ل��ون الأخ���ض��ر م��ن �صميم قيم
ديننا وتراثنا و�أر�ضية لعلمنا .فلتكن املدينة املن�شودة
اخل�ضراء واقع يعي�شه كل �إن�سان على ظهر املعمورة
ب�شكل �أف�ضل.

الع�ضو املنتدب
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مع إمكانية انتقاله عن
طريق اإلبل المصابة
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