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ال�سنة الثانية  -دي�سمرب 2014م  -العدد احلادي والع�شرون

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

جمل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة
يختتم جدول �أعمال الدورة الـ ( )26بجدة

انتخاب اململكة العربية ال�سعودية رئي�س ًا
للمكتب التنفيذي ملجل�س وزراء البيئة العرب
تد�شني دفعة جديدة من ال�شاحنات
مبوا�صفات خا�صة
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ال�شركةال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة
�شركة م�ساهمة مقفلة

حا�صلة على االعرتافات الدولية يف اجلودة
�أيزو  14001يف اجلودة البيئية
�أيزو  18001يف ال�صحة وال�سالمة املهنية
�أيزو  9001يف اجلودة الإدارية واملالية

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

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
PR@Sepcoenvironment.com

�سيبكو للبيئة تكرم العاملني يف جلنة حج 1435هـ
حر�ص ًا من �إدارة ال�شركة على تكرمي املتميزين،
فقد قررت تكرمي العاملني يف جلنة احلج للعام
1435ه��ـ من موظفني �إداري�ين وعمال و�سائقني،
وذل���ك ب�صرف م��ك��اف���آت حتفيزية لهم ومنحهم
�شهادات �شكر وتقدير نظري املجهودات املميزة
ال��ت��ي بذلوها يف املو�سم املن�صرم ،وجناحهم
يف تطبيق الربنامج الوطني لإدارة املخلفات
الطبية بامل�شاعر امل��ق��د���س��ة خ�ل�ال ف�ت�رة احل��ج،
وذلك بتقدمي خدمات ال�شركة لعدد  25م�ست�شفى
موزعة كالتايل 4 ( :مب�ست�شفيات م�شعر عرفات،
 4مبنطقة منى 7 ،بالعا�صمة املقد�سة ،وع��دد 9
م�ست�شفيات باملدينة املنورة� ،إ�ضافة ملدينة امللك
عبد ال��ل��ه الطبية ) ،وع���دد  141م��رك�� ًزا �صح ًّيا
دائمًا ومو�سم ًّيا يف مناطق احلج وفق التايل:
( 43مرك ًزا �صح ًّيا بالعا�صمة املقد�سة 80 ،مرك ًزا
�صح ًّيا بامل�شاعر املقد�سة 46 ،منطقة عرفات6 ،
ممر امل�شاة مبزدلفة ،ج�سر اجلمرات 28 ،منطقة
منى 18 ،مرك ًزا �صح ًّيا باملدينة املنورة ،وعدد
 17مرك ًزا �صح ًّيا للطوارئ على ج�سر اجلمرات،
�إ�ضافة �إىل  3مراكز �إ�سعافية متقدمة يف احلرم
املكي ال�شريف وخدمات طبية حول �ساحات احلرم
امل��ك��ي ال�شريف وامل��دي��ن��ة امل��ن��ورة (م��رك��ز �أج��ي��اد
للطوارئ) بالإ�ضافة اىل تقدمي خدماتها لعدد 36

بعثة طبية دولية ).
وعلى �ضوئها فقد تلقت �إدارة ال�شركة العديد
م��ن �شهادات ال�شكر والتقدير وت��وال��ت �إ���ش��ادات
امل�سئولني بدور ال�شركة يف مو�سم احلج  ،و�شملت
خطة ال�شركة ب��رام��ج توعوية �ساهمت وب�شكل

فعال يف تطبيق ب��رام��ج مكافحة ال��ع��دوى داخ��ل
ه��ذه املن�ش�آت ،كما �ساهمت ال�شركة انطالقا من
م�س�ؤوليتها االجتماعية بحملة توعوية داخ��ل
م�ست�شفيات العا�صمة املقد�سة وذلك بو�ضع و�سائل
توعية �إعالمية عن البيئة وال�صحة العامة.

حتمل ر�سائل توعية � ..سعي ًا من ال�شركة على بث الوعي البيئي

تد�شني دفعة جديدة من ال�شاحنات مبوا�صفات خا�صة

د�شنت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة � -سيبكو للبيئة ،دفعة جديدة من ا�سطول
ال�شاحنات مبوا�صفات خا�صة تتالءم مع التطور يف
ال�صناعات البيئية وحتمل هذه ال�شاحنات بالإ�ضافة
لأع��م��ال��ه��ا الأ���س��ا���س��ي��ة ر���س��ائ��ل ت��وع��ي��ة بيئية لرفع
م�ستوى الوعي البيئي لأف��راد املجتمع وا�ستهدفت
املرحلة الأوىل �شاحنات جمع املخلفات البلدية على
�أن تليها الحق ًا باقي ا�سطول ال�شركة جلميع املجاالت
وت�ضمنت الر�سائل بالإ�ضافة للعبارات املكتوبة
باللغتني العربية واالجنليزية� ,صور ًا معربة حتاكي
هذه الر�سائل.
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�أقيمت يف مركز التدريب البيئي التابع لل�شركة مبقر الإدارة العامة

«التوا�صل الفعال» و«�إدارة الوقت»
من املركز العاملي الكندي ملوظفي «�سيبكو للبيئة»
�إميان ًا من �إدارة �شركة �سيبكو للبيئة ب�أهمية التدريب
والإ�ستثمار بالعن�صر الب�شري من �أبنائها املوظفني
ورفع م�ستوى الأداء؛ �أقيمت دورتي «التوا�صل الفعال»
و «�إدارة الوقت» خالل �شهري �أكتوبر ونوفمرب 2014م،
وذلك مبقر مركز التدريب البيئي التابع لل�شركة مبقر
الإدارة العامة بجدة ،وق��دم ال���دورات امل��درب ال��دويل
امل������ح���ت��رف �إي�����ه�����اب
خليل ،وال��ذي �أو�ضح
ب��������أن امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن
م���ن ال�������دورة الأوىل
«ال��ت��وا���ص��ل ال��ف��ع��ال»
ت��ع��رف��وا ع��ل��ى مفهوم
الإت�������ص���ال و�أه��م��ي��ت��ه
و�أه�������داف وع��ن��ا���ص��ر
الإت�����ص��ال ومعوقاته
والتخطيط للإت�صال
وال�براع��ة الإت�صالية
وفر�ضيات الإت�صال
و�أن����واع����ه م���ن حيث
ال���ل���غ���ة امل�����س��ت��ع��م��ل��ة املدرب �إيهاب خليل يف �إحدى الدورات
(ال���ل���ف���ظ���ي���ة وال���غ�ي�ر
اخلا�صة مبوظفي �سيبكو للبيئة
لفظية) والفا�صل الزمني
والر�سمية وط��رق مقاومة التغيري وح��ل ال�صراعات
و�أ�سباب مقاومة التغيري �شمل ذلك ،ور�شة عمل التفكري
خ���ارج ال�����ص��ن��دوق� ،أرك����ان الإت�����ص��ال وم��ع��وق��ات��ه مع
�شرح كل معوق ومهارات الإت�صال اللغوية وتو�صيل
املعلومة املحددة وفر�ضيات الإت�صال وطرق ال�سلوك
الإيجابي ولغة العيون ولغة اجل�سد و�أمناط املقاومون
للإت�صال والعمل الع�شرة ،وط��رق التعامل مع ه�ؤالء
املقاومون وطرق مقاومة املقاومة وطرق التغيري الذكي
وطرق التغلب على معوقات الإت�صال بني فرق العمل
والع�شرون و�صية لإجراء �إت�صال ناجح.
ويف ال���دورة الثانية ال��ت��ي ك��ان��ت بعنوان «�إدارة
ال��وق��ت» ،فقد ت��ع��رف امل��ت��درب��ي�ين على �أه��م��ي��ة الوقت

�صورة جماعية للم�ستفيدين من دورة �إدارة الوقت

�صورة جماعية للم�ستفيدين من دورة التوا�صل الفعال

وحتليله والقدرة على التنظيم يف �إدارة الوقت ،ومت
تق�سيم املتدربني ملجموعات عمل للتعرف على �أف�ضل
و�أ�سوء ما يف الأ�سبوع لكل فريق والهدف التعليمي
ال��ذي ت�صبوا �إليه املجموعة والتعلم على �إدراج هذا
الهدف يف اجل��دول اليومي ومت التعرف على جدول
ايزنهاور وال��ذي يفيد يف تق�سيم �أهمية املهام وطرق
التعامل معها وكيفية �صناعة الأهداف وال�ستة خطوات
نحو الهدف والتعرف على الأهداف الذكية وحتديدها
و�أهمية التخطيط و�أن��واع��ه ،ومت التعلم على طريقة
و�ضع طقو�س العمل وكيف �أنها �أ�سا�س النجاح وفوائد
الروتني الناجح والطرق امل�ساعدة على �إدارة الوقت

�شكر وتقدير ملدير فرع اجلوف

منحت �إدارة ال�شركة الأ�ستاذ
خالد جازع الرويلي ،مدير فرع
اجل���وف��� ،ش��ه��ادة �شكر وتقدير
وذل��ك مل��ا قدمه م��ن جهود بناءة
وخدمات متميزة يف دعم �أعمال
�إدارة الت�سويق وتطوير الأعمال
يف فرع �سيبكو للبيئة باجلوف،
�إدارة ال��ت��ح��ري��ر ت��ب��ارك ل��ه ه��ذا
التكرمي متمنية له دوام التوفيق
والنجاح.

الأ�ستاذ خالد الرويلي �أثناء تكرميه من قبل مدير
الت�سويق وتطوير الأعمال الأ�ستاذ �أحمد العطا�س

بطريقة �أف�ضل وطرق التعامل مع الأزمات والتعامل مع
املهام ال�صعبة وال�شروع يف تنفيذها وخماطر ت�أجيل
املهام وفوائد التفوي�ض وم�ستوياته اخلم�س واخلم�س
خطوات اخلا�صة بالتفوي�ض وط��رق وف��وائ��د تنظيم
مكان العمل وط��رق تنظيم امللفات وط��رق التعامل مع
معوقات الوقت وطرق �إدارة حجم الأعمال ومت درا�سة
حالة عمل للإ�ستفادة منها.
وجتدر الإ�شارة ب�أن هذه الدورات ترفع من م�ستوى
موظفي �إدارات ال�شركة وتوجههم للتغيري نحو الأف�ضل
ب���إذن الله و�سوف مينح امل�شاركون يف ال���دورة على
�شهادات دولية من املركز العاملي الكندي.

�سيبكو للبيئة تقدم خدماتها جلامعة جازان

ب������د�أت ال�����ش��رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة
اخلليجية حلماية البيئة «�سيبكو
للبيئة» �أع��م��ال��ه��ا يف تنفيذ خدمة
جمع ونقل ومعاجلة املخلفات
الطبية ال�����ص��ادرة م��ن جامعة
جازان مبنطقة جازان ,وت�سعى
ال�شركة على تو�سيع قاعدتها
البيئية مبنطقة جازان لت�شمل
اجلهات االخرى وتقدمي العديد
من اخلدمات البيئية.
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د .عبدالعزيز بن عمر اجلا�سر ـــ رئي�س املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء البيئة العرب

جمل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة
يختتم جدول �أعمال الدورة الـ ( )26بجدة
اختتم �أ�صحاب امل��ع��ايل وزراء البيئة العرب
اجتماع دورتهم الــ (  )26ملجل�س ال��وزراء العرب
امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة يوم الأحد  16حمرم
1436هـ املوافق 2014/11/9م ،بق�صر امل�ؤمترات
مبدينة جدة.
وك��ان االجتماع ق��د ب��د�أ بكلمة ملعايل الرئي�س
ال��ع��ام ل�ل�أر���ص��اد وحماية البيئة ورئي�س ال��دورة
احلالية الدكتور عبدالعزيز بن عمر اجلا�سر قال
فيها « ي�سعدين �أن �أرحب بكم جميعا �أجمل ترحيب
يف ب��ل��دك��م ال��ث��اين امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة,
متمنيا لكم طيب الإقامة ،و�إننا �إذ جنتمع يف هذا
اليوم املبارك ن�س�أل الله جلت قدرته �أن مين علينا
بالتوفيق وال�سداد يف جميع �أعمالنا وجهودنا التي
�سوف نبذلها ملواجهة التحديات البيئية التي تت�أثر

بها �أوطاننا» .و�أ�ضاف معاليه« :جنتمع اليوم يف
الدورة الـ (  ) 26ملجل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني
عن �ش�ؤون البيئة تتناول اجتماعاتنا حيث تتزايد
م�س�ؤوليتنا يف تنفيذ مقررات م�ؤمتر القمة العاملي
للتنمية امل�ستدامة ومبادرة التنمية امل�ستدامة يف
املنطقة العربية وم���ؤمت��ر الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة ( ريو , ) 20 +والتح�ضري العربي للدورة
الأوىل للجمعية ال��ع��ام��ة ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة للبيئة,
واال�سرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث,
والإعداد والتح�ضري للتقرير الثاين لتوقعات البيئة
العربية والرتبية من �أجل التنمية امل�ستدامة».
و�أو���ض��ح معاليه يف كلمته �إن الو�ضع الراهن
حلالة البيئة يف وطننا العربي مع الأحمال البيئة
التي خلفتها ما �سمي بالربيع العربي يبعث على

القلق البالغ من التحديات البيئية املختلفة ,التي
تتطلب منا جميعا موقفا ح��ازم�� ًا وم��وح��د ًا دون
�إبطاء.
و�أختتم معايل الدكتور اجلا�سر كلمته قائال:
«�أ�شكر اجلميع على حتملهم عناء ال�سفر واحل�ضور
للرقي والو�صول ملا فيه اخلري لأوطاننا و�شعوبنا
العربية ,وال�شكر مو�صول جلميع ال�سادة الأع�ضاء
يف اللجان امل�شرتكة للبيئة والتنمية يف الوطن
ال��ع��رب��ي يف اجتماعهم ال�����س��اد���س ع�شر واللجان
التح�ضريية واملنظمة لهذه ال��دورة� ,سائ ًال املوىل
عز وجل �أن تخرج اجتماعاتنا بقرارات وتو�صيات
تهم �أوطاننا و�شعوبنا مبا ينعك�س عليها بحياة
�أكرث ورفاهية يف �شتى مناحي احلياة».
م��ن جانب �آخ���ر� ،أو���ض��ح وكيل الرئي�س العام

جانب من اجتماع جمل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �شئون البيئة
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�صورة جماعية ملجل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �شئون البيئة

للأر�صاد وحماية البيئة الدكتور عبدالبا�سط بن
�سامل �صرييف �إن االجتماع الوزاري ناق�ش التقارير
وم�شاريع القرارات املرفوعة من اللجنة امل�شرتكة
للبيئة والتنمية يف ال��وط��ن العربي �إىل املكتب
التنفيذي ملجل�س ال���وزراء العرب امل�س�ؤولني عن
�ش�ؤون البيئة واملدرجة بجدول �أعماله ,وكان يف
مقدمتها القرار املعني باالحتاد العربي للمحميات
الطبيعية  ,والتعامل مع ق�ضايا تغري املناخ والتحرك
العربي يف مفاو�ضات تغري املناخ ,وجائزة جمل�س
ال��وزراء العرب امل�سئولني عن �ش�ؤون البيئة لعام
2014م ,كما ناق�ش خطة العمل العربية للتعامل
مع ق�ضايا تغري املناخ بالإ�ضافة العتماد �شعار يوم
البيئة العربي لعام 2015م ،الفت َا يف الوقت ذاته
�إىل �أن املجل�س �أوىل اهتمام َا كبري ًا حيال الو�ضع
البيئي يف فل�سطني ،واجلوالن ال�سوري ،ال�سودان،
ال�صومال ،جزر القمر ،جيبوتي و ليبيا.
ويف جانب متابعة االتفاقيات واالجتماعات
الدولية املعنية بالبيئة ،فقد مت االتفاق على موقف
ع��رب��ي م��وح��د ب�����ش���أن ال��ت��ع��دي�لات امل��ق�ترح��ة على
بروتوكول مونرتيال واملعرو�ضة على االجتماع
اخلام�س والع�شرون للدول – باري�س 2014م،
وذلك ا�ستناد ًا �إىل �أ�س�س قانونية وفنية ،حيث �أن
هذه املواد واملركبات ال ت�ؤثر على طبقة الأوزون،

د .عبدالبا�سط بن �سامل �صرييف ـــ وكيل الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة مرت�أ�س ًا اللجنة امل�شرتكة
للبيئة والتنمية امل�ستدامة يف الوطن العربي

وبالتايل ف�إنها لي�ست �ضمن اخت�صا�ص بروتوكول
مونرتيال ،ولعدم توفر البدائل املتاحة غري مكلفة
وقابلة للتطبيق و�آمنة يف الأجواء ذات احلرارة
ال��ع��ال��ي��ة .وب��ذل��ك ي��ك��ون التخفي�ض التدريجي
امل��ق�ترح ي��ح��ت��وي ع��ل��ى خم��اط��ر ك��ب�يرة �سيكون
لها انعكا�سات �سلبية على ال�صناعة واالقت�صاد
ورفاهية املواطن.
وبنهاية االجتماع الوزاري قدم جمل�س الوزراء

العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة برقية �شكر
وعرفان ملقام خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع وويل
ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال��وزراء
ت�ضمنت �شكر حكومة اململكة العربية ال�سعودية
على ح��ف��اوة اال�ستقبال وك���رم ال�ضيافة وح�سن
التنظيم متمنني لل�سعودية حكومة و�شعب ًا موفور
ال�صحة والعافية و املزيد من التقدم واالزدهار .

انتخاب اململكة العربية ال�سعودية رئي�س ًا للمكتب التنفيذي
ملجل�س وزراء البيئة العرب
انتخب �أ�صحاب املعايل وزراء البيئة العرب �أع�ضاء
املكتب التنفيذي ملجل�س ال���وزراء العرب امل�س�ؤولني عن
�ش�ؤون البيئة؛ اململكة العربية ال�سعودية رئي�س ًا للمكتب
التنفيذي يف دورته احلالية الـ ( )26خالل اجتماعهم بق�صر
امل�ؤمترات يف جدة يوم الأحد املوافق 2014/11/8م.
وق��دم معايل الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة
ال��دك��ت��ور عبدالعزيز ب��ن عمر اجلا�سر �شكره لأ�صحاب
املعايل وزراء البيئة العرب �أع�ضاء املكتب التنفيذي ملجل�س

الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة على ثقتهم يف
ا�ستمرار اململكة رئي�س ًا للمكتب التنفيذي يف دورته احلالية
الـ (.)26
وقد ا�ستعر�ض �أ�صحاب املعايل الوزراء �أع�ضاء املكتب
التنفيذي التو�صيات املرفوعة من اللجنة امل�شرتكة للبيئة
والتنمية امل�ستدامة يف دورت��ه��ا ال��ـ ( )16وذل��ك لعر�ضها
د.عبدالعزيز بن عمر اجلا�سر
واع��ت��م��اده��ا م��ن جمل�س ال����وزراء ال��ع��رب امل�����س���ؤول�ين عن
الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة
�ش�ؤون البيئة يف دورته الـ (. )26
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بح�ضور �أكرث من  400خبري وخمت�ص بيئي مبدينة الريا�ض

«�سيبكو للبيئة» ت�شارك يف م�ؤمتر �أرامكو ال�سعودية للتوعية البيئية

�شاركت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
(�سيبكو للبيئة) يف م���ؤمت��ر وم��ع��ر���ض �شركة �أرام��ك��و
ال�سعودية حلملة التوعية البيئية والتي نظمتها «م�صفاة
�أرامكو ال�سعودية مبدينة الريا�ض» بفندق الفي�صلية رووز
وود خالل الفرتة ( )3-2من نوفمرب 2014م ،بح�ضور
�أكرث من  400خبري وخمت�ص ومهتم بال�ش�أن البيئي من
عدة جهات حكومية وخا�صة مبا فيهم مدراء �إدارات �شركة
�أرامكو ال�سعودية على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية.
وم��ث��ل ���ش��رك��ة �سيبكو للبيئة يف ف��ع��ال��ي��ات امل���ؤمت��ر
واملعر�ض وفد رفيع امل�ستوى من من�سوبي ال�شركة �ضم
كل من الدكتور /جعفر ن�شيد املحمودي ،مدير م�شروع
�سيبكو للبيئة للمراقبة والتفتي�ش البيئي بالهيئة امللكية
بينبع ،والأ�ستاذ� /أحمد جمعان اجلعيدي ،مدير منطقة
�أعمال الو�سطى ،والأ�ستاذ /حممد عو�ض عطية ،م�س�ؤول
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة وال��ت��وع��ي��ة ،والأ���س��ت��اذ /حم��م��د خالد
الزهراين ،م�شرف حت�صيل �إقليم منطقة �أعمال الو�سطى.
وقدم الدكتور /جعفر ن�شيد املحمودي ،مدير م�شروع
�سيبكو للبيئة للمراقبة والتفتي�ش البيئي بالهيئة امللكية
بينبع ورقة عمل عن �أن�شطة واجنازات �شركة �سيبكو يف
العديد من املجاالت البيئية منها �إدارة املخلفات الطبية
وال�صناعية والبلدية وخملفات امل�سالخ البلدية وخملفات
البناء والهدم ،كما �أ�ستعر�ض يف ورقته مو�ضوع تبطني
امل��رادم ومرافق التخزين و�إدارة الأ�سب�ستو�س والرماد

تكرمي د .جعفر املحمودي من قبل مدير م�صفاة �أرامكو
ال�سعودية بالريا�ض املهند�س عبدالرحمن ال�سبيعي
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متحدثي جل�سات امل�ؤمتر يف لقطة جماعية بعد تكرميهم من قبل مدير م�صفاة �أرامكو ال�سعودية بالريا�ض

الكربوين ،وكذلك �سلط الدكتور املحمودي يف ورقته
ال�ضوء على املراقبة والتفتي�ش البيئي واال�ست�شارات
والدرا�سات البيئية والتدريب والتوعية البيئية ،وكان
تركيز العر�ض على حمورين رئي�سني ،هما :
املحور الأول :جممع �شركة �سيبكو لإدارة النفايات
ال�صناعية باجلحفة وم���ا يحتويه م��ن وح����دات ،مثل:
وحدة املعاجلة احلرارية وبرك التبخري ومرادم الدرجة
االوىل والدرجة الثانية والتي مت بنائها وت�شغيلها وفقا
للمتطلبات واال�شرتاطات البيئية املحلية (الرئا�سة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة) والعاملية (وكالة حماية البيئة
االمريكية) ،كما مت التطرق �أث��ن��اء العر�ض �إىل اخلطط

امل�ستقبلية ل�شركة �سيبكو بهدف تطوير املجمع من خالل
ا�سترياد وتركيب وح��دة ا�ستخال�ص الزيت وكذلك بناء
وحدة للمعاجلة الكيميائية والفيزيائية.
�أم���ا امل��ح��ور ال��ث��اين م��ن ورق���ة ال��ع��م��ل ،ف��ك��ان �شرح
خمت�صر عن �أعمال ال�شركة يف م�شروعها بالهيئة امللكية
بينبع وال���ذي �شمل ال��ت��ايل« :ت�شغيل و�صيانة حمطات
ج���ودة ال��ه��واء واالر����ص���اد اجل��وي��ة ،ث��م مت ال��ت��ح��دث عن
�أخ��ذ عينات من مياه ال�صرف ال�صناعي ومياه ال�شرب
ومياه الآبار اجلوفية ومياه البحر بهدف حتليلها ومدى
مطابقتها ملقايي�س الهيئة امللكية واملقايي�س العاملية ،كما
ا�ستعر�ضت الورقة خالل حمورها الثاين ،مراجعة وتقييم

�سعادة املهند�س عبدالرحمن ال�سبيعي مدير م�صفاة �أرامكو
ال�سعودية �أثناء تكرمي الأ�ستاذ حممد خالد الزهراين

�سعادة املهند�س عبدالرحمن ال�سبيعي مدير م�صفاة �أرامكو
ال�سعودية �أثناء تكرمي الأ�ستاذ حممد عو�ض عطية

د .جعفر املحمودي �أثناء تقدمي ورقة العمل بامل�ؤمتر

ملفات الت�صريح البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية
اجلديدة والقائمة بهدف �إ���ص��دار ت�صريح
االن�����ش��اء والت�شغيل ،وك��ذل��ك مت مناق�شة
�إج��راء الزيارات التفتي�شية واالجتماعات
م��ع ال�صناعات ب��ه��دف مناق�شة اجل��وان��ب
الفنية لكل م�شروع �سواء قبل الإن�شاء �أو
�أثناء الت�شغيل وغريها من اجلوانب املهمة
اخل��ا���ص��ة ب����إج���راءات امل��راق��ب��ة والتفتي�ش
البيئي».
ويف ن���ه���اي���ة ال���ع���ر����ض ،مت ال��ت��ط��رق
لإجن����ازات ال�شركة يف جم��ال امل�س�ؤولية
االجتماعية ون�شر الوعي البيئي وم�شاركة
ال�شركة يف املعار�ض وامل���ؤمت��رات البيئية
املحلية والدولية وكذلك ح�صول ال�شركة
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن اجل���وائ���ز وال�����ش��ه��ادات
التقديرية نتيجة لتميزها يف العديد من
اجلوانب ،عقب العر�ض مناق�شة ثرية من
احل�ضور م��ع ال��دك��ت��ور جعفر املحمودي،
ن��ظ��ر ًا مل��ا متتلكه �شركة �سيبكو للبيئة من
خربات يف جمال حماية البيئة.
وب��ع��د ان��ت��ه��اء جل�سات امل���ؤمت��ر افتتح
امل��ه��ن��د���س ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����س��ب��ي��ع��ي ،مدير
�إدارة م�صفاة ال��ري��ا���ض ،املعر�ض البيئي
اخل��ا���ص باحلملة وال���ذي ب���دوره ع�بر عن
�إعجابه و�إ�شادته بجهود ال�شركة اجلبارة
املحلية والدولية يف م�شاريع حماية البيئة
�أثناء زيارته ملعر�ض �شركة �سيبكو للبيئة،
عقب ذل��ك ا�ستقبال اجل��م��ه��ور وال��زائ��ري��ن

�صورة للدرع التكرميي الذي ح�صلت عليه �شركة
�سيبكو للبيئة من �شركة �أرامكو ال�سعودية

باملعر�ض ال��ذي مت من خالله الإجابة على
ك��اف��ة ا�ستف�ساراتهم ع��ن ت��اري��خ و�أن�شطة
ال�����ش��رك��ة داخ���ل وخ����ارج امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية وعر�ض بع�ض املج�سمات املهمة
و�شا�شة ع��ر���ض فيديو ال��ت��ي تلخ�ص �أه��م
امل�شاريع لل�شركة كما مت توزيع املطويات
واملن�شورات اخلا�صة بال�شركة منها ن�شرة
الأر�ض .ومت تكرمي �شركة �سيبكو للبيئة من
�أرامكو ال�سعودية بدرع تقديري و�شهادات
�شكر ملمثلي ال�شركة يف امل���ؤمت��ر م��ن قبل
مدير م�صفاة �أرام��ك��و بالريا�ض املهند�س
عبدالرحمن ال�سبيعي.

تكرمي �شركة �سيبكو للبيئة من قبل مدير م�صفاة �أرامكو ال�سعودية بالريا�ض

�سعادة املهند�س عبدالرحمن ال�سبيعي ،مدير م�صفاة �أرامكو ال�سعودية بالريا�ض والوفد
املرافق له �أثناء زيارتهم جلناح �شركة �سيبكو للبيئة ويف ا�ستقبالهم مدير م�شروع املراقبة
والتفتي�ش البيئي وم�س�ؤول العالقات العامة والتوعية و�إ�شادتهم بالدور احليوي الذي
تقوم به ال�شركة يف جماالت حماية البيئة
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دور الت�شجري والتخ�ضري
يف تنقية البيئة احل�ضرية
م .عادل �سامل باديب
�أك��رم الله مملكتنا احلبيبة بقدر هائل من الإمكانات املادية
والب�شرية وامل�ساحات الوا�سعة واملناخات املتنوعة ،مبا يحفز
امل�شاريع البلدية والإ�سكانية اجلديدة وغريها كي تنطلق باخل�ضرة
والت�شجري وف��ق املعايري التي تنادي بها املنظمات الدولية يف
كل هذه االماكن؛ ال �سيما و�أن بالدنا احلبيبة جنحت حديث ًا يف
م�شروع حجز الرمال بالإح�ساء الذي يعد من �أكرب �إجنازات اململكة
يف جمال الت�شجري حيث متت زراعة �أكرث من ع�شرة ماليني �شجرة.
ون�ش�أ عن هذا امل�شروع منتزه الأح�ساء الوطني بتجربته الفريدة
الرائدة التي ميكن �أن يحتذى بها يف �أكرث من موقع ،ومن امل�شاريع
الناجحة �أي�ض ًا جتربة الريا�ض يف وادي حنيفة ،وجتربة �شركة
�أرامكو زراعة «نبات القرم» يف بع�ض ال�سواحل وبذا فلن نبد�أ من
ال�صفر بل من جتارب بلدنا امل�شار �إليها التي نقوم بها وعيننا على
التجارب العاملية املماثلة .وتخ�ضري املدن ال يتم بغر�س الأ�شجار
وح��ده��ا ب��ل يجب �أن متتد اخل�ضرة لت�شمل زي���ادة امل�سطحات
اخل�ضراء و�إدخ��ال هذا مفهوم املنتزهات العامة بكامل �أحجامها
داخل املدن.
يعي�ش �أك�ثر من ن�صف �سكان العامل يف امل��دن ،بينما يعي�ش
معظم النا�س يف مملكتنا احلبيبة يف املدن .وتنتظم حالي ًا بدء ًا من
هذا العام حركة عاملية با�سم (حملة املدن اخل�ضراء) واحلال كذلك
حريّ بنا �أن نكون يف طليعتها.
طلبت الأمم املتحدة يف االحتفال باليوم الدويل للأر�ض الذي
يقام يف الثاين والع�شرين من �أبريل من كل عام ب�أن يركز العام
احلايل على املدن اخل�ضراء وح�شد املاليني من كافة �أرجاء املعمورة
لإن�شاء بيئة �صحية م�ستدامة من خ�لال " تخ�ضري" املجتمعات
املحلية يف جميع �أنحاء العامل .ويف هذا اعرتاف �أي�ضا بامل�س�ؤولية
اجلماعية ،التي دعا �إليها �إعالن ريو لعام  ،1992ذلك الإعالن الذي
كان للمملكة العربية ال�سعودية الدور الفاعل فيه  ،و�أ�صدر زعماء
العامل وقتها �إعالن ًا لتعزيز االن�سجام مع الطبيعة والأر�ض لتحقيق
ت��وازن عادل بني االحتياجات االقت�صادية واالجتماعية للأجيال
الب�شرية احلا�ضرة وامل�ستقبلية .
ب���د�أت معظم دول ال��ع��امل وخ��ا���ص��ة يف �أوروب����ا� ،إن�����ش��اء مدن
خ�ضراء ،و�أك�بر جتربة �شهدناها يف ال�سنوات القليلة املا�ضية،
العا�صمة الربيطانية لندن وا�صطالح املدن اخل�ضراء يتطلب عدة
م�سائل �أ�سا�سية �أهمها التحكم يف بع�ض ال�سيارات من خالل تقليل
االعتماد على ال�سيارات اخلا�صة وتوفري و�سائل نقل �أخرى �آمنة
والبحث عن م�صادر الطاقة البديلة.
�إن م��ن �أوائ���ل امل���دن اخل�����ض��راء ،ت���أت��ي يف ال�����ص��دارة ،مدينة
ريكيافيك ب�إي�سلندا وتعد �أنظف مدينة يف �أوروب���ا وه��ي رائ��دة
يف جمال التكنولوجيا اخل�ضراء حيث تعمل مركبات موا�صالتها
ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة

�ص ب 3394 .جدة  21471اململكة العربية ال�سعودية
هاتف + 966 )12(2899108 :فاك�س+966 )12( 2885510:
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العامة و�سياراتها بغاز الهيدروجني .وتوفر املدينة مواقف جمانية
لل�سيارات ال�صديقة للبيئة .ومن املدن اخل�ضراء الأخ��رى مدينة
كوريتيبا بالربازيل وهي موطن لأحد �أف�ضل �أنظمة النقل ال�سريع
يف ال��ع��امل .وم��ن امل���دن اخل�����ض��راء �أي�����ض�� ًا مدينة ماملو بال�سويد
ومدينة فانكوفر �إح��دى �أكرب مدن كندا التي بها �أكرث من مائتي
منتزه؛ ومدينة كوبنهاجن بالدمنارك؛ ومدينة �سان فران�سي�سكو
بكاليفورنيا بالواليات املتحدة التي حظرت ا�ستخدام الأكيا�س
البال�ستيكية غري القابلة للتدوير؛ ومدينة �سيدين الأ�سرتالية وهي
من �أوىل املدن التي حتولت �إىل ا�ستخدام امل�صابيح املوفرة للطاقة
ومدينة بوجوتا بكولومبيا التي �أن�ش�أت  180كلم ل�سري الدراجات
الهوائية ومن املفارقات �أن هذه القائمة ت�ضم مدينة �أفريقية هي
كمباال الأوغندية التي تفر�ض ر�سوم ًا على ال�سيارات لتقليل الزحام
يف طرقاتها.
�أن�ش�أت املفو�ضية الأوربية التابعة للإحتاد الأوروبي م�سابقة
بعنوان عا�صمة �أوروب���ا اخل�ضراء ف��ازت بها ع��ام  2010مدينة
�ستوكهومل بال�سويد وتلتها عام  2011مدينة هامبورغ الأملانية
ثم �أ�صبحت امل�سابقة مرة كل عامني حيث تناف�ست لعامي 2012
و� 2013سبع ع�شرة مدينة �أوروب��ي��ة و�صلت للقائمة املخت�صرة
منها �ست مدن هي بر�شلونة الإ�سبانية ،وماملو ال�سويدية ،ونانت
الفرن�سية ،ونورنبريغ الأملانية ،وريكيفيك االي�سلندية ،وفيتوريا
غا�ستري الإ�سبانية التي حظيت هي ومدينة نانت الفرن�سية على
اللقب ف�أ�صحبتا مع ًا عا�صمتي �أوروبا اخل�ضراوين للعامني 2012
و.2013
ولبع�ض مدن بلدنا ن�صيبها من اجلوائز بني مدن الدول ال�شقيقة
فقد حظيت مدينة ينبع ال�صناعية على اجلائزة الأوىل عربي ًا يف
جمال تخ�ضري املدينة �ضمن م�سابقة جائزة منظمة املدن العربية
وذلك يف امل�ؤمتر ال�ساد�س ع�شر ملنظمة الدول العربية الذي عقد
بقطر .ومن ناحية �أخرى خا�ضت الهيئة امللكية للجبيل وينبع يف
مدينة اجلبيل ،جتربة رائدة يف ت�شجري وتخ�ضري املدن ال�ساحلية،
حيث مت فيها توطني نباتات تتعاي�ش مع ملوحة مياه البحر.
التخ�ضري وغر�س الأ�شجار من ���ض��رورات احلياة الع�صرية
ونحن �أوىل باخل�ضرة من كافة دول العامل فاخل�ضرة ق��ارة يف
قيمنا ويف عقيدتنا ال�سمحاء فعلم بالدنا لونه �أخ�ضر .ولذا يجب
�أن نكون يف �صدارة الدول التي ت�ستفيد من التقانة احلديثة يف
�إعمار مدننا كافة بالأ�شجار وامل�سطحات اخل�ضراء ورف��د كافة
ميادينها و�شوارعها وواجهات بناياتها باخل�ضرة والنماء وذلك
من �أجل خري �أبناء بلدنا احلبيبة وزوارها واملقيمني فيها.
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