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�شيبكو للبيئة تكرم العاملني يف جلنة حج 1435هـ
حر�سًا من اإدارة ال�سركة على تكرمي املتميزين، 
للعام  احلج  جلنة  يف  العاملني  تكرمي  قررت  فقد 
اإداريييني وعمال و�سائقني،  1435هييي من موظفني 
ومنحهم  لهم  حتفيزية  مييكييافيياآت  ب�سرف  وذليييك 
املميزة  املجهودات  نظري  وتقدير  �سكر  �سهادات 
وجناحهم  املن�سرم،  املو�سم  يف  بذلوها  الييتييي 
املخلفات  الإدارة  الوطني  الربنامج  تطبيق  يف 
احلييج،  فيييرتة  خيييالل  املييقييد�ييسيية  بامل�ساعر  الطبية 
وذلك بتقدمي خدمات ال�سركة لعدد 25 م�ست�سفى 
موزعة كالتايل: ) 4 مب�ست�سفيات م�سعر عرفات، 
 9 وعييدد  املقد�سة،  بالعا�سمة   7 منى،  مبنطقة   4
امللك  ملدينة  اإ�سافة  املنورة،  باملدينة  م�ست�سفيات 
ا  �سحيًّ مييركييًزا   141 وعيييدد   ،) الطبية  الييلييه  عبد 
التايل:  وفق  احلج  مناطق  يف  ومو�سميًّا  دائًما 
ا بالعا�سمة املقد�سة، 80 مركًزا  )43 مركًزا �سحيًّ
 6 عرفات،  منطقة   46 املقد�سة،  بامل�ساعر  ا  �سحيًّ
ممر امل�ساة مبزدلفة، ج�سر اجلمرات، 28 منطقة 
وعدد  املنورة،  باملدينة  ا  �سحيًّ مركًزا   18 منى، 
ا للطوارئ على ج�سر اجلمرات،  17 مركًزا �سحيًّ

احلرم  يف  متقدمة  اإ�سعافية  مراكز   3 اإىل  اإ�سافة 
املكي ال�سريف وخدمات طبية حول �ساحات احلرم 
اأجييييياد  )مييركييز  امليينييورة  ال�سريف واملييدييينيية  املييكييي 
 36 لعدد  خدماتها  تقدمي  اىل  باالإ�سافة  للطوارئ( 

بعثة طبية دولية (.
العديد  ال�سركة  اإدارة  تلقت  فقد  �سوئها  وعلى 
اإ�ييسييادات  وتييوالييت  والتقدير  ال�سكر  �سهادات  ميين 
امل�سئولني بدور ال�سركة يف مو�سم احلج ، و�سملت 
وب�سكل  �ساهمت  توعوية  بييرامييج  ال�سركة  خطة 

داخييل  الييعييدوى  مكافحة  بييرامييج  تطبيق  يف  فعال 
من  انطالقا  ال�سركة  �ساهمت  كما  املن�ساآت،  هييذه 
داخييل  توعوية  بحملة  االجتماعية  م�سوؤوليتها 
م�ست�سفيات العا�سمة املقد�سة وذلك بو�سع و�سائل 

توعية اإعالمية عن البيئة وال�سحة العامة.

حتمل ر�سائل توعية .. �سعيًا من ال�سركة على بث الوعي البيئي

تد�شني دفعة جديدة من ال�شاحنات مبوا�شفات خا�شة 
حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  د�سنت 
ا�سطول  من  جديدة  دفعة  للبيئة،  �سيبكو   - البيئة 
ال�ساحنات مبوا�سفات خا�سة تتالءم مع التطور يف 
ال�سناعات البيئية وحتمل هذه ال�ساحنات باالإ�سافة 
لرفع  بيئية  تييوعييييية  ر�ييسييائييل  االأ�ييسييا�ييسييييية  الأعييمييالييهييا 
وا�ستهدفت  املجتمع  الأفييراد  البيئي  الوعي  م�ستوى 
املرحلة االأوىل �ساحنات جمع املخلفات البلدية على 
اأن تليها الحقًا باقي ا�سطول ال�سركة جلميع املجاالت 
املكتوبة  للعبارات  باالإ�سافة  الر�سائل  وت�سمنت 
باللغتني العربية واالجنليزية، �سورًا معربة حتاكي 

هذه الر�سائل.
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�شيبكو للبيئة تقدم خدماتها جلامعة جازان
بييييييداأت اليي�ييسييركيية اليي�ييسييعييودييية 
»�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية 
خدمة  تنفيذ  يف  اأعييمييالييهييا  للبيئة« 
املخلفات  ومعاجلة  ونقل  جمع 
جامعة  ميين  اليي�ييسييادرة  الطبية 
جازان مبنطقة جازان، وت�سعى 
قاعدتها  تو�سيع  على  ال�سركة 
لت�سمل  جازان  مبنطقة  البيئية 
اجلهات االخرى وتقدمي العديد 

من اخلدمات البيئية. 

�شكر وتقدير ملدير فرع اجلوف

اإميانًا من اإدارة �سركة �سيبكو للبيئة باأهمية التدريب 
املوظفني  اأبنائها  من  الب�سري  بالعن�سر  واالإ�ستثمار 
ورفع م�ستوى االأداء؛ اأقيمت دورتي »التوا�سل الفعال« 
و »اإدارة الوقت« خالل �سهري اأكتوبر ونوفمرب 2014م، 
مبقر  لل�سركة  التابع  البيئي  التدريب  مركز  مبقر  وذلك 
الييدويل  املييدرب  اليييدورات  وقييدم  بجدة،  العامة  االإدارة 

املييييييحييييييرتف اإييييييهييييياب 
اأو�سح  والييذي  خليل، 
بييييييياأن امليي�ييسييتييفيييييدييين 
االأوىل   اليييييييدورة  مييين 
»الييتييوا�ييسييل الييفييعييال«  
مفهوم  عييلييى  تييعييرفييوا 
االإتييي�يييسيييال واأهييميييييتييه 
واأهيييييييداف وعيينييا�ييسيير 
ومعوقاته  االإتيي�ييسييال 
لالإت�سال  والتخطيط 
االإت�سالية  والييرباعيية 
االإت�سال  وفر�سيات 
حيث  مييين  واأنييييواعييييه 
اليييليييغييية امليي�ييسييتييعييمييليية 
)اليييليييفيييظييييييية واليييغيييري 

لفظية(  والفا�سل الزمني 
ال�سراعات  وحييل  التغيري  مقاومة  وطييرق  والر�سمية 
واأ�سباب مقاومة التغيري �سمل ذلك، ور�سة عمل التفكري 
خيييارج اليي�ييسيينييدوق، اأركييييان االإتيي�ييسييال ومييعييوقيياتييه مع 
وتو�سيل  اللغوية  االإت�سال  ومهارات  معوق  كل  �سرح 
ال�سلوك  وطرق  االإت�سال  وفر�سيات  املحددة  املعلومة 
االإيجابي ولغة العيون ولغة اجل�سد واأمناط املقاومون 
هوؤالء  مع  التعامل  وطييرق  الع�سرة،  والعمل  لالإت�سال 
املقاومون وطرق مقاومة املقاومة وطرق التغيري الذكي 
العمل  فرق  بني  االإت�سال  معوقات  على  التغلب  وطرق 

والع�سرون و�سية الإجراء اإت�سال ناجح.
»اإدارة  بعنوان  كييانييت  الييتييي  الثانية  اليييدورة  ويف 
الوقت  اأهييمييييية  على  املييتييدربيييييني  تييعييرف  فقد  الييوقييت«، 

ومت  الوقت،  اإدارة  يف  التنظيم  على  والقدرة  وحتليله 
اأف�سل  على  للتعرف  عمل  ملجموعات  املتدربني  تق�سيم 
التعليمي  والهدف  فريق  لكل  االأ�سبوع  يف  ما  واأ�سوء 
هذا  اإدراج  على  والتعلم  املجموعة  اإليه  ت�سبوا  الييذي 
جدول  على  التعرف  ومت  اليومي  اجلييدول  يف  الهدف 
وطرق  املهام  اأهمية  تق�سيم  يف  يفيد  والييذي  ايزنهاور 
التعامل معها وكيفية �سناعة االأهداف وال�ستة خطوات 
الذكية وحتديدها  الهدف والتعرف على االأهداف  نحو 
طريقة  على  التعلم  ومت  واأنييواعييه،  التخطيط  واأهمية 
و�سع طقو�س العمل وكيف اأنها اأ�سا�س النجاح وفوائد 
الوقت  اإدارة  على  امل�ساعدة  والطرق  الناجح  الروتني 

بطريقة اأف�سل وطرق التعامل مع االأزمات والتعامل مع 
تاأجيل  وخماطر  تنفيذها  يف  وال�سروع  ال�سعبة  املهام 
املهام وفوائد التفوي�س وم�ستوياته اخلم�س واخلم�س 
تنظيم  وفييوائييد  وطييرق  بالتفوي�س  اخلا�سة  خطوات 
مع  التعامل  وطييرق  امللفات  تنظيم  وطييرق  العمل  مكان 
معوقات الوقت وطرق اإدارة حجم االأعمال ومت درا�سة 

حالة عمل لالإ�ستفادة منها.
وجتدر االإ�سارة باأن هذه الدورات ترفع من م�ستوى 
موظفي اإدارات ال�سركة وتوجههم للتغيري نحو االأف�سل 
على  اليييدورة  يف  امل�ساركون  مينح  و�سوف  الله  بيياإذن 

�سهادات دولية من املركز العاملي الكندي.

املدرب اإيهاب خليل يف اإحدى الدورات 
اخلا�سة مبوظفي �سيبكو للبيئة

اأقيمت يف مركز التدريب البيئي التابع لل�سركة مبقر الإدارة العامة
»التوا�شل الفعال« و»اإدارة الوقت«

 من املركز العاملي الكندي ملوظفي »�شيبكو للبيئة«

�سورة جماعية للم�ستفيدين من دورة اإدارة الوقت

�سورة جماعية للم�ستفيدين من دورة التوا�سل الفعال

االأ�ستاذ خالد الرويلي اأثناء تكرميه من قبل مدير 
الت�سويق وتطوير االأعمال االأ�ستاذ اأحمد العطا�س 

اإدارة ال�سركة االأ�ستاذ  منحت 
فرع  مدير  الرويلي،  جازع  خالد 
وتقدير  �سكر  �ييسييهييادة  اجليييوف، 
بناءة  جهود  ميين  قدمه  ملييا  وذلييك 
اأعمال  دعم  متميزة يف  وخدمات 
اإدارة الت�سويق وتطوير االأعمال 
يف فرع �سيبكو للبيئة باجلوف، 
هييذا  لييه  تييبييارك  الييتييحييرييير  اإدارة 
التكرمي متمنية له دوام التوفيق 

والنجاح.
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العرب  البيئة  وزراء  املييعييايل  اأ�سحاب  اختتم 
العرب  الييوزراء  ملجل�س   )26  ( اليي  دورتهم  اجتماع 
امل�سوؤولني عن �سوؤون البيئة يوم االأحد 16 حمرم 
1436هي املوافق 2014/11/9م، بق�سر املوؤمترات 

مبدينة جدة.
الرئي�س  ملعايل  بكلمة  بييداأ  قييد  االجتماع  وكييان 
الييدورة  ورئي�س  البيئة  وحماية  لييالأر�ييسيياد  الييعييام 
قال  اجلا�سر  عمر  بن  عبدالعزيز  الدكتور  احلالية 
فيها » ي�سعدين اأن اأرحب بكم جميعا اأجمل ترحيب 
يف بييلييدكييم الييثيياين املييمييلييكيية الييعييربييييية اليي�ييسييعييودييية، 
هذا  يف  جنتمع  اإذ  واإننا  االإقامة،  طيب  لكم  متمنيا 
علينا  اأن مين  قدرته  الله جلت  ن�ساأل  املبارك  اليوم 
بالتوفيق وال�سداد يف جميع اأعمالنا وجهودنا التي 
�سوف نبذلها ملواجهة التحديات البيئية التي تتاأثر 

يف  اليوم  »جنتمع  معاليه:  واأ�ساف  اأوطاننا«.  بها 
الدورة الي ) 26 ( ملجل�س الوزراء العرب امل�سوؤولني 
البيئة تتناول اجتماعاتنا حيث تتزايد  عن �سوؤون 
م�سوؤوليتنا يف تنفيذ مقررات موؤمتر القمة العاملي 
يف  امل�ستدامة  التنمية  ومبادرة  امل�ستدامة  للتنمية 
للتنمية  املتحدة  االأمم  ومييوؤمتيير  العربية  املنطقة 
امل�ستدامة ) ريو+ 20 ( ، والتح�سري العربي للدورة 
للبيئة،  املييتييحييدة  ليييالأمم  الييعيياميية  للجمعية  االأوىل 
واال�سرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث، 
واالإعداد والتح�سري للتقرير الثاين لتوقعات البيئة 

العربية والرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة«.
الراهن  الو�سع  اإن  كلمته  يف  معاليه  واأو�ييسييح 
البيئة  االأحمال  العربي مع  البيئة يف وطننا  حلالة 
على  يبعث  العربي  بالربيع  �سمي  ما  خلفتها  التي 

التي  املختلفة،  البيئية  التحديات  من  البالغ  القلق 
دون  ومييوحييدًا  حييازمييًا  موقفا  جميعا  منا  تتطلب 

اإبطاء.
قائال:  كلمته  اجلا�سر  الدكتور  معايل  واأختتم 
»اأ�سكر اجلميع على حتملهم عناء ال�سفر واحل�سور 
ملا فيه اخلري الأوطاننا و�سعوبنا  للرقي والو�سول 
العربية، وال�سكر مو�سول جلميع ال�سادة االأع�ساء 
الوطن  يف  والتنمية  للبيئة  امل�سرتكة  اللجان  يف 
واللجان  ع�سر  اليي�ييسيياد�ييس  اجتماعهم  يف  الييعييربييي 
املوىل  �سائاًل  الييدورة،  لهذه  واملنظمة  التح�سريية 
عز وجل اأن تخرج اجتماعاتنا بقرارات وتو�سيات 
بحياة  عليها  ينعك�س  مبا  و�سعوبنا  اأوطاننا  تهم 

اأكرث ورفاهية يف �ستى مناحي احلياة«. 
العام  الرئي�س  وكيل  اأو�ييسييح  اآخييير،  جانب  ميين 

جمل�س الوزراء العرب امل�شوؤولني عن �شوؤون البيئة
 يختتم جدول اأعمال الدورة الـ )26( بجدة

جانب من اجتماع جمل�س الوزراء العرب امل�سوؤولني عن �سئون البيئة

د. عبدالعزيز بن عمر اجلا�سر ييي رئي�س املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء البيئة العرب
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بن  عبدالبا�سط  الدكتور  البيئة  وحماية  لالأر�ساد 
�سامل �سرييف اإن االجتماع الوزاري ناق�س التقارير 
امل�سرتكة  اللجنة  من  املرفوعة  القرارات  وم�ساريع 
املكتب  اإىل  العربي  الييوطيين  يف  والتنمية  للبيئة 
عن  امل�سوؤولني  العرب  اليييوزراء  ملجل�س  التنفيذي 
يف  وكان  اأعماله،  بجدول  واملدرجة  البيئة  �سوؤون 
للمحميات  العربي  باالحتاد  املعني  القرار  مقدمتها 
الطبيعية ، والتعامل مع ق�سايا تغري املناخ والتحرك 
العربي يف مفاو�سات تغري املناخ، وجائزة جمل�س 
لعام  البيئة  �سوؤون  عن  امل�سئولني  العرب  الييوزراء 
للتعامل  العربية  العمل  خطة  ناق�س  كما  2014م، 
مع ق�سايا تغري املناخ باالإ�سافة العتماد �سعار يوم 
ذاته  الوقت  يف  الفتَا  2015م،  لعام  العربي  البيئة 
الو�سع  اهتمامَا كبريًا حيال  اأوىل  املجل�س  اأن  اإىل 
البيئي يف فل�سطني، واجلوالن ال�سوري، ال�سودان، 

ال�سومال، جزر القمر، جيبوتي و ليبيا.
واالجتماعات  االتفاقيات  متابعة  جانب  ويف 
الدولية املعنية بالبيئة، فقد مت االتفاق على موقف 
عييربييي مييوحييد بيي�ييسيياأن الييتييعييديييالت املييقييرتحيية على 
االجتماع  على  واملعرو�سة  مونرتيال  بروتوكول 
2014م،  باري�س   – للدول  والع�سرون  اخلام�س 
وذلك ا�ستنادًا اإىل اأ�س�س قانونية وفنية، حيث اأن 
هذه املواد واملركبات ال توؤثر على طبقة االأوزون، 

وبالتايل فاإنها لي�ست �سمن اخت�سا�س بروتوكول 
مونرتيال، ولعدم توفر البدائل املتاحة غري مكلفة 
للتطبيق واآمنة يف االأجواء ذات احلرارة  وقابلة 
التدريجي  التخفي�س  يييكييون  وبييذلييك  الييعييالييييية. 
املييقييرتح يييحييتييوي عييلييى خميياطيير كييبييرية �سيكون 
واالقت�ساد  ال�سناعة  على  �سلبية  انعكا�سات  لها 

ورفاهية املواطن.
وبنهاية االجتماع الوزاري قدم جمل�س الوزراء 

�سكر  برقية  البيئة  �سوؤون  عن  امل�سوؤولني  العرب 
وعرفان ملقام خادم احلرمني ال�سريفني وويل العهد 
الدفاع  وويل  وزييير  الييوزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
الييوزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  العهد  ويل 
ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  �سكر  ت�سمنت 
وح�سن  ال�سيافة  وكيييرم  اال�ستقبال  حييفيياوة  على 
موفور  و�سعبًا  حكومة  لل�سعودية  متمنني  التنظيم 

ال�سحة والعافية و املزيد من التقدم واالزدهار .

انتخاب اململكة العربية ال�شعودية رئي�شًا للمكتب التنفيذي
 ملجل�س وزراء البيئة العرب

اأع�ساء  العرب  البيئة  وزراء  املعايل  اأ�سحاب  انتخب 
عن  امل�سوؤولني  العرب  اليييوزراء  ملجل�س  التنفيذي  املكتب 
للمكتب  رئي�سًا  ال�سعودية  العربية  اململكة  البيئة؛  �سوؤون 
التنفيذي يف دورته احلالية الي )26( خالل اجتماعهم بق�سر 

املوؤمترات يف جدة يوم االأحد املوافق 2014/11/8م.
البيئة  وحماية  لالأر�ساد  العام  الرئي�س  معايل  وقييدم 
الأ�سحاب  �سكره  اجلا�سر  عمر  بيين  عبدالعزيز  الييدكييتييور 
املعايل وزراء البيئة العرب اأع�ساء املكتب التنفيذي ملجل�س 

الوزراء العرب امل�سوؤولني عن �سوؤون البيئة على ثقتهم يف 
ا�ستمرار اململكة رئي�سًا للمكتب التنفيذي يف دورته احلالية 

الي )26(.
وقد ا�ستعر�س اأ�سحاب املعايل الوزراء اأع�ساء املكتب 
للبيئة  امل�سرتكة  اللجنة  املرفوعة من  التو�سيات  التنفيذي 
لعر�سها  وذلييك   )16( الييي  دورتييهييا  يف  امل�ستدامة  والتنمية 
واعييتييمييادهييا ميين جمل�س الييييوزراء الييعييرب امليي�ييسييوؤولييني عن 

�سوؤون البيئة يف دورته الي )26( .
د.عبدالعزيز بن عمر اجلا�سر

 الرئي�س العام لالأر�ساد وحماية البيئة

�سورة جماعية ملجل�س الوزراء العرب امل�سوؤولني عن �سئون البيئة

د. عبدالبا�سط بن �سامل �سرييف ييي وكيل الرئي�س العام لالأر�ساد وحماية البيئة مرتاأ�سًا اللجنة امل�سرتكة
 للبيئة والتنمية امل�ستدامة يف الوطن العربي
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البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  �ساركت 
اأرامييكييو  �سركة  ومييعيير�ييس  مييوؤمتيير  يف  للبيئة(  )�سيبكو 
البيئية والتي نظمتها »م�سفاة  التوعية  ال�سعودية حلملة 
اأرامكو ال�سعودية مبدينة الريا�س« بفندق الفي�سلية رووز 
بح�سور  2014م،  نوفمرب  من   )3-2( الفرتة  خالل  وود 
من  البيئي  بال�ساأن  ومهتم  وخمت�س  خبري   400 من  اأكرث 
عدة جهات حكومية وخا�سة مبا فيهم مدراء اإدارات �سركة 
اأرامكو ال�سعودية على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية.
املييوؤمتيير  فييعيياليييييات  يف  للبيئة  �سيبكو  �ييسييركيية  ومييثييل 
�سم  ال�سركة  من�سوبي  من  امل�ستوى  رفيع  وفد  واملعر�س 
م�سروع  مدير  املحمودي،  ن�سيد  جعفر  الدكتور/  من  كل 
امللكية  بالهيئة  البيئي  والتفتي�س  للمراقبة  للبيئة  �سيبكو 
منطقة  مدير  اجلعيدي،  جمعان  اأحمد  واالأ�ستاذ/  بينبع، 
اأعمال الو�سطى، واالأ�ستاذ/ حممد عو�س عطية، م�سوؤول 
الييعييالقييات الييعيياميية والييتييوعييييية، واالأ�ييسييتيياذ/ حمييمييد خالد 

الزهراين، م�سرف حت�سيل اإقليم منطقة اأعمال الو�سطى.
وقدم الدكتور/ جعفر ن�سيد املحمودي، مدير م�سروع 
امللكية  بالهيئة  البيئي  والتفتي�س  للمراقبة  للبيئة  �سيبكو 
بينبع ورقة عمل عن اأن�سطة واجنازات �سركة �سيبكو يف 
الطبية  املخلفات  اإدارة  منها  البيئية  املجاالت  من  العديد 
وال�سناعية والبلدية وخملفات امل�سالخ البلدية وخملفات 
تبطني  مو�سوع  ورقته  يف  اأ�ستعر�س  كما  والهدم،  البناء 
والرماد  االأ�سب�ستو�س  واإدارة  التخزين  ومرافق  املييرادم 

ورقته  يف  املحمودي  الدكتور  �سلط  وكذلك  الكربوين، 
واال�ست�سارات  البيئي  والتفتي�س  املراقبة  على  ال�سوء 
وكان  البيئية،  والتوعية  والتدريب  البيئية  والدرا�سات 

تركيز العر�س على حمورين رئي�سني، هما : 
النفايات  الإدارة  �سيبكو  �سركة  جممع  االأول:  املحور 
مثل:  وحييييدات،  ميين  يحتويه  وميييا  باجلحفة  ال�سناعية 
الدرجة  ومرادم  التبخري  وبرك  احلرارية  املعاجلة  وحدة 
وفقا  وت�سغيلها  بنائها  مت  والتي  الثانية  والدرجة  االوىل 
للمتطلبات واال�سرتاطات البيئية املحلية )الرئا�سة العامة 
البيئة  حماية  )وكالة  والعاملية  البيئة(  وحماية  لالأر�ساد 
اخلطط  اإىل  العر�س  اأثيينيياء  التطرق  مت  كما  االمريكية(، 

ل�سركة �سيبكو بهدف تطوير املجمع من خالل  امل�ستقبلية 
بناء  وكذلك  الزيت  ا�ستخال�س  وحييدة  وتركيب  ا�سترياد 

وحدة للمعاجلة الكيميائية والفيزيائية.
 اأميييا املييحييور الييثيياين ميين ورقييية الييعييمييل، فييكييان �سرح 
امللكية  بالهيئة  م�سروعها  يف  ال�سركة  اأعمال  عن  خمت�سر 
حمطات  و�سيانة  »ت�سغيل  الييتييايل:  �سمل  واليييذي  بينبع 
جيييودة الييهييواء واالر�يييسييياد اجلييوييية، ثييم مت الييتييحييدث عن 
ال�سرب  ومياه  ال�سناعي  ال�سرف  مياه  من  عينات  اأخييذ 
ومياه االآبار اجلوفية ومياه البحر بهدف حتليلها ومدى 
كما  العاملية،  واملقايي�س  امللكية  الهيئة  ملقايي�س  مطابقتها 
ا�ستعر�ست الورقة خالل حمورها الثاين، مراجعة وتقييم 

بح�سور اأكرث من 400 خبري  وخمت�ض بيئي مبدينة الريا�ض

»�شيبكو للبيئة« ت�شارك يف موؤمتر اأرامكو ال�شعودية للتوعية البيئية

تكرمي د. جعفر املحمودي من قبل مدير م�سفاة اأرامكو 
ال�سعودية بالريا�س  املهند�س عبدالرحمن ال�سبيعي

�سعادة املهند�س عبدالرحمن ال�سبيعي مدير م�سفاة اأرامكو 
ال�سعودية  اأثناء تكرمي االأ�ستاذ  حممد خالد الزهراين 

�سعادة املهند�س عبدالرحمن ال�سبيعي مدير م�سفاة اأرامكو 
ال�سعودية  اأثناء تكرمي االأ�ستاذ حممد عو�س عطية

متحدثي جل�سات املوؤمتر يف لقطة جماعية بعد تكرميهم من قبل مدير م�سفاة اأرامكو ال�سعودية بالريا�س 
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ملفات الت�سريح البيئي للمن�ساآت ال�سناعية 
ت�سريح  اإ�ييسييدار  بهدف  والقائمة  اجلديدة 
مناق�سة  مت  وكييذلييك  والت�سغيل،  االنيي�ييسيياء 
واالجتماعات  التفتي�سية  الزيارات  اإجييراء 
اجلييوانييب  مناق�سة  بييهييدف  ال�سناعات  مييع 
اأو  االإن�ساء  قبل  �سواء  م�سروع  لكل  الفنية 
اأثناء الت�سغيل وغريها من اجلوانب املهمة 
والتفتي�س  املييراقييبيية  بييياإجيييراءات  اخلييا�ييسيية 

البيئي«.
الييتييطييرق  مت  اليييعييير�يييس،  نيييهيييايييية  ويف 
امل�سوؤولية  جمييال  يف  ال�سركة  الإجنييييازات 
االجتماعية ون�سر الوعي البيئي وم�ساركة 
البيئية  واملييوؤمتييرات  املعار�س  يف  ال�سركة 
ال�سركة  ح�سول  وكذلك  والدولية  املحلية 
عييلييى الييعييديييد مييين اجليييوائيييز واليي�ييسييهييادات 
من  العديد  يف  لتميزها  نتيجة  التقديرية 
من  ثرية  مناق�سة  العر�س  عقب  اجلوانب، 
املحمودي،  جعفر  الييدكييتييور  مييع  احل�سور 
من  للبيئة  �سيبكو  �سركة  متتلكه  ملييا  نييظييرًا 

خربات يف جمال حماية البيئة.
افتتح  املييوؤمتيير  جل�سات  انييتييهيياء  وبييعييد 
اليي�ييسييبيييييعييي، مدير  املييهيينييد�ييس عييبييدالييرحييميين 
البيئي  املعر�س  الييريييا�ييس،  م�سفاة  اإدارة 
بيييدوره عييرب عن  اخلييا�ييس باحلملة واليييذي 
اجلبارة  ال�سركة  بجهود  واإ�سادته  اإعجابه 
املحلية والدولية يف م�ساريع حماية البيئة 
للبيئة،  �سيبكو  �سركة  ملعر�س  زيارته  اأثناء 
والييزائييرييين  اجلييمييهييور  ا�ستقبال  ذلييك  عقب 

على  االإجابة  خالله  من  مت  الييذي  باملعر�س 
واأن�سطة  تيياريييخ  عيين  ا�ستف�ساراتهم  كييافيية 
العربية  املييمييلييكيية  وخييييارج  داخيييل  اليي�ييسييركيية 
املهمة  املج�سمات  ال�سعودية وعر�س بع�س 
اأهييم  تلخ�س  الييتييي  فيديو  عيير�ييس  و�سا�سة 
املطويات  توزيع  مت  كما  لل�سركة  امل�ساريع 
ن�سرة  منها  بال�سركة  اخلا�سة  واملن�سورات 
االأر�س. ومت تكرمي �سركة �سيبكو للبيئة من 
ال�سعودية بدرع تقديري و�سهادات  اأرامكو 
قبل  ميين  املييوؤمتيير  يف  ال�سركة  ملمثلي  �سكر 
املهند�س  بالريا�س  اأرامييكييو  م�سفاة  مدير 

عبدالرحمن ال�سبيعي. 

اأرامكو ال�سعودية بالريا�س والوفد  �سعادة املهند�س عبدالرحمن ال�سبيعي، مدير م�سفاة 
املرافق له اأثناء زيارتهم جلناح �سركة �سيبكو للبيئة ويف ا�ستقبالهم مدير م�سروع املراقبة 
الذي  احليوي  بالدور  واإ�سادتهم  والتوعية  العامة  العالقات  وم�سوؤول  البيئي  والتفتي�س 

تقوم به ال�سركة يف جماالت حماية البيئة

د. جعفر املحمودي اأثناء تقدمي ورقة العمل باملوؤمتر

تكرمي �سركة �سيبكو للبيئة من قبل مدير م�سفاة اأرامكو ال�سعودية بالريا�س

�سورة للدرع التكرميي الذي ح�سلت عليه �سركة 
�سيبكو للبيئة من �سركة اأرامكو ال�سعودية
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ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
�س ب. 3394 جدة 21471  اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف:  2899108)12( 966 +  فاك�س:2885510 )12( 966+

Saudi Gulf Environmental Protection Company
P.O. Box: 3394 Jeddah  21471 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 (12) 2899108  Fax: +966 (12) 2885510  E-mail  info@sepcoenvironment.com

 دور الت�شجري والتخ�شري
 يف تنقية البيئة احل�شرية

م. عادل �سامل باديب

املادية  االإمكانات  من  هائل  بقدر  احلبيبة  مملكتنا  الله  اأكييرم 
يحفز  مبا  املتنوعة،  واملناخات  الوا�سعة   وامل�ساحات  والب�سرية 
امل�ساريع البلدية واالإ�سكانية اجلديدة وغريها كي تنطلق باخل�سرة 
يف  الدولية  املنظمات  بها  تنادي  التي  املعايري  وفييق  والت�سجري 
يف  حديثًا  جنحت  احلبيبة  بالدنا  واأن  �سيما  ال  االماكن؛  هذه  كل 
م�سروع حجز الرمال باالإح�ساء الذي يعد من اأكرب اإجنازات اململكة 
يف جمال الت�سجري حيث متت زراعة اأكرث من ع�سرة ماليني �سجرة. 
ون�ساأ عن هذا امل�سروع منتزه االأح�ساء الوطني بتجربته الفريدة 
الرائدة التي ميكن اأن يحتذى بها يف اأكرث من موقع،  ومن امل�ساريع  
الناجحة  اأي�سًا  جتربة الريا�س يف وادي حنيفة، وجتربة �سركة 
اأرامكو زراعة »نبات القرم« يف بع�س ال�سواحل وبذا فلن نبداأ من 
ال�سفر بل من جتارب بلدنا امل�سار اإليها التي نقوم بها وعيننا على 
االأ�سجار  بغر�س  يتم  ال  املدن  املماثلة. وتخ�سري  العاملية  التجارب 
امل�سطحات  زييييادة  لت�سمل  اخل�سرة  متتد  اأن  يجب  بييل   وحييدهييا 
اأحجامها  بكامل  العامة  املنتزهات  مفهوم  هذا  واإدخييال  اخل�سراء 

داخل املدن.
يعي�س  بينما  املييدن،  يف  العامل  �سكان   ن�سف  من  اأكييرث  يعي�س 
معظم النا�س يف مملكتنا احلبيبة يف املدن. وتنتظم حاليًا بدءًا من 
هذا العام حركة عاملية با�سم )حملة املدن اخل�سراء( واحلال كذلك 

حرّي بنا اأن نكون يف طليعتها.
طلبت االأمم املتحدة يف االحتفال باليوم الدويل لالأر�س الذي 
العام  يركز  باأن  عام  كل  من  اأبريل  من  والع�سرين  الثاين  يف  يقام 
احلايل على املدن اخل�سراء وح�سد املاليني من كافة اأرجاء املعمورة 
املجتمعات  تخ�سري"   " خييالل  من  م�ستدامة  �سحية  بيئة  الإن�ساء 
املحلية يف جميع اأنحاء العامل. ويف هذا اعرتاف اأي�سا بامل�سوؤولية 
اجلماعية، التي دعا اإليها اإعالن ريو لعام 1992، ذلك االإعالن الذي 
كان للمملكة العربية ال�سعودية الدور الفاعل فيه ، واأ�سدر زعماء 
العامل وقتها اإعالنًا لتعزيز االن�سجام مع الطبيعة واالأر�س لتحقيق 
لالأجيال  واالجتماعية  االقت�سادية  االحتياجات  بني  عادل  تييوازن 

الب�سرية احلا�سرة وامل�ستقبلية .
اإنيي�ييسيياء مدن  اأوروبييييا،  الييعييامل وخييا�ييسيية يف  بيييداأت معظم دول 
املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  يف  �سهدناها  جتربة  واأكييرب  خ�سراء، 
العا�سمة الربيطانية لندن وا�سطالح املدن اخل�سراء يتطلب عدة 
م�سائل اأ�سا�سية اأهمها التحكم يف بع�س ال�سيارات من خالل تقليل 
اآمنة  اأخرى  ال�سيارات اخلا�سة وتوفري و�سائل نقل  االعتماد على 

والبحث عن م�سادر الطاقة البديلة.
اإن ميين اأوائيييل امليييدن اخليي�ييسييراء، تيياأتييي يف اليي�ييسييدارة،  مدينة 
رائييدة  وهييي  اأوروبيييا  يف  مدينة  اأنظف  وتعد  باإي�سلندا  ريكيافيك 
يف جمال التكنولوجيا اخل�سراء حيث تعمل مركبات موا�سالتها 

العامة و�سياراتها بغاز الهيدروجني. وتوفر املدينة مواقف جمانية 
مدينة  االأخييرى  اخل�سراء  املدن  ومن  للبيئة.  ال�سديقة  لل�سيارات 
كوريتيبا بالربازيل وهي موطن الأحد اأف�سل اأنظمة النقل ال�سريع 
بال�سويد  ماملو  مدينة  اأييي�ييسييًا  اخليي�ييسييراء  امليييدن   وميين  الييعييامل.  يف 
مائتي  من  اأكرث  بها  التي  كندا   مدن  اأكرب  اإحييدى  فانكوفر  ومدينة 
فران�سي�سكو  �سان  بالدمنارك؛ ومدينة  كوبنهاجن  منتزه؛ ومدينة 
االأكيا�س  ا�ستخدام  حظرت  التي  املتحدة  بالواليات  بكاليفورنيا 
البال�ستيكية غري القابلة للتدوير؛ ومدينة �سيدين االأ�سرتالية وهي 
من اأوىل املدن التي حتولت اإىل ا�ستخدام امل�سابيح املوفرة للطاقة 
ومدينة بوجوتا بكولومبيا التي اأن�ساأت 180 كلم ل�سري الدراجات 
هي  اأفريقية  مدينة  ت�سم  القائمة  هذه  اأن  املفارقات  ومن  الهوائية 
كمباال االأوغندية التي تفر�س ر�سومًا على ال�سيارات لتقليل الزحام 

يف طرقاتها.
م�سابقة  االأوروبي  لالإحتاد  التابعة  االأوربية  املفو�سية  اأن�ساأت 
مدينة   2010 عييام  بها  فييازت  اخل�سراء  اأوروبيييا  عا�سمة  بعنوان 
االأملانية  هامبورغ  مدينة   2011 عام  وتلتها  بال�سويد  �ستوكهومل 
 2012 لعامي  تناف�ست  حيث  عامني  كل  مرة  امل�سابقة  اأ�سبحت  ثم 
املخت�سرة  للقائمة  و�سلت  اأوروبييييية  مدينة  ع�سرة  �سبع  و2013 
منها �ست مدن هي بر�سلونة االإ�سبانية، وماملو ال�سويدية، ونانت 
االأملانية، وريكيفيك االي�سلندية، وفيتوريا  الفرن�سية، ونورنبريغ 
على  الفرن�سية  نانت  ومدينة  هي  حظيت  التي  االإ�سبانية  غا�ستري 
اللقب فاأ�سحبتا معًا عا�سمتي اأوروبا اخل�سراوين للعامني 2012 

و2013.
ولبع�س مدن بلدنا ن�سيبها من اجلوائز بني مدن الدول ال�سقيقة 
االأوىل عربيًا يف  ال�سناعية على اجلائزة  ينبع  مدينة  فقد حظيت 
العربية  املدن  منظمة  م�سابقة جائزة  املدينة �سمن  جمال تخ�سري 
عقد  الذي  العربية  الدول  ملنظمة  ع�سر  ال�ساد�س  املوؤمتر  يف  وذلك 
بقطر. ومن ناحية اأخرى خا�ست الهيئة امللكية للجبيل وينبع يف 
مدينة اجلبيل، جتربة رائدة يف ت�سجري وتخ�سري املدن ال�ساحلية، 

حيث مت  فيها توطني نباتات تتعاي�س مع ملوحة  مياه البحر.
الع�سرية  احلياة  �ييسييرورات  من  االأ�سجار  وغر�س  التخ�سري 
يف  قييارة  فاخل�سرة  العامل  دول  كافة  من  باخل�سرة  اأوىل  ونحن 
قيمنا ويف عقيدتنا ال�سمحاء فعلم بالدنا لونه اأخ�سر. ولذا يجب 
التقانة احلديثة يف  من  ت�ستفيد  التي  الدول  نكون يف �سدارة  اأن 
كافة  ورفييد  اخل�سراء  وامل�سطحات  باالأ�سجار  كافة  مدننا  اإعمار 
وذلك  والنماء  باخل�سرة  بناياتها  وواجهات  و�سوارعها  ميادينها 

من اأجل خري  اأبناء بلدنا احلبيبة وزوارها واملقيمني فيها.

الع�شو املنتدب




