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 عقد املجل�س التاأ�سي�سي جلمعية البيئة ال�سعودية 
والروؤ�ساء  االإدارة  جمل�س  اع�ساء  الختيار  اجتماعا 
�ساحب  اجتماعه  خللالل  املجل�س  واختار  والللنللواب، 
عبدالعزيز  بن  نا�سر  بن  تركي  االأمللر  امللكي  ال�سمو 
رئي�سا �سرفيا لها، كما مت اختيار �ساحب ال�سمو االأمر 
ال�سعودية  الهيئة  رئي�س  حممد  بن  �سعود  بن  بندر 
لها  فخريا  رئي�سا  واإمنائها  الفطرية  احلياة  حلماية 
يف الوقت الذي مت تعيني حممد زينل رئي�س جمل�س 
ماجدة  والدكتورة  ال�سعودية  البيئة  جمعية  ادارة 
حممد اأبو را�س نائبة الرئي�س واملهند�س عادل باديب 
االأع�ساء  من   عدد  تعيني  جانب  اىل  لل�سندوق  اأمينًا 

واأ�ساتذة يف اجلمعية من امل�سوؤولني  االأعمال   ورجال 
اجلامعات واملهتمني بالعمل البيئي. 

العمل  وزيللر  فقيه  عللادل  املهند�س  معايل  واأ�للسللاد 
الذي  الهام  بللالللدور  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  وع�سو 
بالفكر  االرتقاء  يهدف اىل  والذي  به اجلمعية،  تقوم 
العلمي والتقني، اإ�سافة اىل القيمة امل�سافة للجمعية 
بالدرا�سات  والقيام  امل�سورة،  تقدمي  يف  واملتمثلة 
املجال  يف  التوعية  م�ستوى  تللري  الللتللي  العلمية، 
الللقللدرة  تللدريللب وتنمية وتللطللويللر  الللبلليللئللي، وكللذلللك 

تي�سر  يف  واالإ�للسللهللام  لل�سباب،  واملهنية  العلمية، 
اىل  للو�سول  الهادفة  واالأفكار  العلمي  االإنتاج  تبادل 
فكر ما يعرف بل )الوظائف اخل�سراء(، والتي ي�ساعد 
التاأثر  ن�سب  وخف�س  البيئة  حت�سني  على  وجودها 

ال�سلبي بها.
اجتماع  اأول  يف  اجلديد  اجلمعية  ادارة  جمل�س 
ال�سعودية  البيئة  جلمعية  اجلديدة  الهوية  بحث  له 
واللللتلللي تللتلل�للسللمللن و�للسللع اال�للسللرتاتلليللجلليللة واخلللطللة 
خا�سعة  �ستكون  والللتللي  لها  امل�ساحبة  التنفيذية 
جلملة من املعاير، اأهمها: )حتقيق اأهداف امل�سروع، 

وتنا�سقه،  وا�للسللتللدامللتلله،  اال�للسللرتاتلليللجللي،  وتللوافللقلله 
على  والللقللدرة  املقدمة،  اخلدمات  م�ستوى  وحت�سني 
ك�سريك  واخلا�س  العام  القطاع  وم�ساركة  التنفيذ، 
للجمعية،  التنظيمي  الهيكل  وتطوير  ا�سرتاتيجي 
الربامج  وت�سميم  اجلمعية  مللوارد  بحث  جانب  اىل 

العامة( .
 واأكد على ان ق�سايا البيئة والتنمية امل�ستدامة من 
الدول  الكثر من  التي ت�سغل بال  اأهم ق�سايا الع�سر 
كوكب  حماية  اإىل  ت�سعى  التي  العاملية  واملنظمات 

االأر�س.

جمعية البيئة ال�شعودية 
تعلن جمل�شها اجلديد

يف اإطار الدورات التدريبية التي تقدمها 
ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة 
»�سيبكو للبيئة«، قامت ال�سركة بعمل دورة 
من  االآمللللن  التخل�س  كيفية  عللن  تللدريللبلليللة 
مب�ست�سفى  وذلك  اخلطرة  الطبية  النفايات 
االأملللللر حمللمللد بلللن عللبللدالللعللزيللز بللاحلللر�للس 
ر�سا  نالت  وقللد  املللنللورة  باملدينة  الوطني 
اال�ست�ساريني  من  احلا�سرين  وا�ستح�سان 

والطاقم الطبي بامل�ست�سفى.

ال�شركة تقيم دورة تدريبية 
باحلر�س الوطني
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اأبرمت ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية 
هيتا�سي  و�للسللركللة  للللللبلليللئللة(  )�للسلليللبللكللو  الللبلليللئللة 
املتكاملة  االإدارة  م�سروع  لتنفيذ  عقدّا  اليابانية 
اإن�ساء  م�سروع  عن  ال�سادرة  البلدية  للمخلفات 
اإن�سائها  اجللللاري  ال�سعودية  اأرامللكللو  م�سفاة 
العقد  ويت�سمن  االقت�سادية،  جلللازان  مبدينة 
املخلفات  الإدارة  متكاملة  خطة  وتنفيذ  اإعلللداد 
اخلا�س  ال�سكني  املجمع  عن  ال�سادرة  البلدية 
اإن�ساء  م�سروع  تنفيذ  على  القائمني  بالعمال 
جممع م�سفاة اأرامكو وحمطة الكهرباء امللحقة 
االإداريللة  واملكاتب  عامل(    7000 )حللوايل  بها 
اخلا�سة بال�سركات العاملة على تنفيذ امل�سروع.
تنفيذية  مرحلتني  مللن  امللل�للسللروع  ويللتللاألللف 

اأ�سا�سية هي كما يلي:
- مللرحلللللة الللتلل�للسللملليللم واالإنللل�لللسلللاء واإعلللللداد 
التايل:  وتت�سمن  البيئية،  و  الفنية  الدرا�سات 
ر�سومات  يت�سمن  متكامل  فني  ت�سميم  )اإعللداد 
املردم  الإن�ساء  تف�سيلية  وموا�سفات  هند�سية 
ت�سغيل  خطة  امللللردم،  اإن�ساء  خطة  ذلللك  يف  مبا 
امللللللردم، خللطللة اإغللللالق امللللللردم، خللطللة املللراقللبللة 
للم�سروع،  الفنية  املوا�سفات  للمردم،  البيئية 
كما تت�سمن اإعداد درا�سة متكاملة لتقييم االأثار 
الللطللوارئ  وخطة  للم�سروع  املتوقعة  البيئية 
تقييم  على  الدرا�سة  وت�سمل  للمجمع:  البيئية 
تاأثرات امل�سروع وحتديد درجتها وم�ستواها، 
�سيتم  التي  والر�سد  التخفيف  اإجللراءات  تقييم 
للم�سروع  البيئية  التاأثرات  من  للحد  تنفيذها 
البيانات و املعلومات املتاحة  مبا يف ذلك جمع 
عن موقع ون�ساط املجمع وتنفيذ اأعمال فح�س 
الرتبة واأعمال امل�ساحة الطوبوغرافية ودرا�سة 
احلياة  ودرا�سة  والطاقة  املياه  وم�سادر  املناخ 
يت�سمن  كما  املحيطة،  املنطقة  يف  الطبيعية 
ودرا�للسللة  الهند�سية  امل�سروع  وثللائللق  مراجعة 
الللعللمللللليللات املللخللتلللللفللة ومللللا يللرتتللب عللللليللهللا من 
اأو �سلبه  �سائله  اأو  اأو ملوثات غازية  انبعاثات 

واالأجللهللزة  واملللعللدات  العمليات  على  والتعرف 
معاجلة  يف  واالأجللهللزة  املللوقللع  يف  امل�ستخدمة 
ملوثات البيئة وطرق التحكم امل�ستخدمة. وفق 

العامة  الرئا�سة  عن  ال�سادرة  البيئية  املعاير 
لالأر�ساد وحماية البيئة ومعاير �سركة اأرامكو 
تتت�سمن  اأي�سا  الدولية،  واملعاير  ال�سعودية 
ال�سادرة  البلدية  املخلفات  اإدارة  جممع  اإن�ساء 
ال�سعودية  اأرامكو  م�سفاة  اإن�ساء  م�سروع  عن 
وبعد  املعتمد  الهند�سي  الت�سميم  وفق  بجازان 
املجمع  ويت�سمن  البيئي.  االأثللر  تقييم  درا�سة 
القابلة  البلدية  املخلفات  وتللدويللر  لفرز  مركز 

للتدوير (.
املرحلة  هذه  يف  ويتم  الت�سغيل:  مرحلة   -2
تنفيذ برنامج االإدارة املتكاملة للمخلفات البلدية 
ال�سادرة عن امل�سروع وتوريد وت�سغيل املعدات 
النهائي  والتخل�س  وفللرز  ونقل  جلمع  الالزمة 
من املخلفات وكذلك اإدارة امل�سروع )مبا يف ذلك 
للم�سروع( ملدة 36 �سهر  العمالة الالزمة  توفر 

من تاريخ بدء اأعمال الت�سغيل.
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ل�سمان جودة العمل االداري للت�سغيل
متابعة ومراقبة �شري العمل واملعامالت الت�شغيلية

 
حر�سًا من اإدارة ال�سركة على �سقل مهارات موظفيها، مت عقد دورة التفكر 
ب�سركة  اخلا�سة  والتطوير  التدريب  اأكادميية  يف  االإدارة  يف  اال�سرتاتيجي 
الدويل  الدورة املدرب  العامة بجدة، وقام بتقدمي  االإدارة  للبيئة مبقر  �سيبكو 
اال�سرتاتيجي  التفكر  تعريف  الللدورة  ت�سمنت  حيث  خليل،  اإيهاب  املحرتف 

اال�سرتاتيجي  التخطيط  وبلللني  بينه  والللفللرق  ومللعللنللاه 
للتفكر  الللقلليللادة  اللللتلللزام  و�لللسلللرورة  ومللبللادئلله 

وكيف  اال�سرتاتيجية  وتنفيذ  اال�سرتاتيجي 
الو�سول  هللي  اال�سرتاتيجية  العملية  اأن 

اأداء  اإىل  تلللوؤدي  وعمليات  قللللرارات  اإىل 
لتحريك  املن�ساأة  يف  عالية  وكفاءة  اأف�سل 
املن�ساأة من واقع اإىل واقع اأف�سل واأهمية 
تو�سيع امل�ساركة يف القرارات اأو العمليات 

االإداريللة لتح�سني القرار من حيث النوعية 
على  القدرة  وزيللادة  بالقرار  القبول  وزيللادة 

تنفيذه.
وكيف اأن التفكر اال�سرتاتيجي يجب اأن يكون غر منطي ومتقبل للجديد 
واملختلف معتمدًا على االإبداع والتميز وال نتنا�سى اأهمية الواقع و ماهو ممكن 
وحمتمل التنفيذ معتمدًا على تقييم الواقع احلايل للتطور لالأف�سل واأن التفكر 
اال�سرتاتيجي يجب اأن يكون اأعلى من خم�سة �سنوات حتى خم�سون عام. ومت 
االإفرتاقي  التفكر  اأن  وكيف  اال�سرتاتيجي  التفكر  خ�سائ�س  على  التعرف 
للتخيل  الللعللاديللة  فللوق  لللقللدرات  يحتاج  وهللو  واالبللتللكللار  االإبللللداع  على  يعتمد 

والت�سور واإدراك معاين االأ�سياء وعالقاتها.
اإىل  اأو  تغير  اإىل  حتتاج  اال�سرتاتيجية  االإدارة  على  يجب  اأنلله  وكيف 
تعديالت م�ستمرة على خطط و�سيا�سيات االإدارة وا�ستخدام تكنيك جديد يف 
التعامل مع موارد  اأكر قدرة واأكر واقعية يف  لتكون  �سياغة اال�سرتاتيجية 
املنظمة واإمكانياتها، تخلل الدورة العديد من االأن�سطة وور�س العمل اخلا�سة 

بالتفكر اال�سرتاتيجي وتنمية مهاراته  

جامعة دوفر الأمريكية متنح موظفي 
»�شيبكو للبيئة« �شهادات دورة التفكري 

ال�شرتاتيجي يف الإدارة 

االداريلللة  املعامالت  كافة  �سبط  على  ال�سركة  �سعي  خللالل  مللن 
ال�سركة  بللادرت  االإدارات،  داخل  او  العمالء  مع  �سواء  والت�سغيلية 
بهدف  واملتابعة  املراقبة  ق�سم  خللالل  مللن  االجللللراءات  تلك  ب�سبط 
كاملة  امل�ستندية  الدورة  ا�ستكمال  والتاأكد من  العمل  الرقي بجودة 
للمعامالت االلكرتونية، وياأتي ذلك يف خطوة من نوعية من ال�سركة 
للتحول االلكرتوين يف �سر املعامالت بال ورق متا�سيّا مع اهداف 
ادارة  مللن  ابللتللداء  بالعمل  التنفيذ  خطة  وبلللداأت  البيئية،  ال�سركة 
الت�سغيل والنقل، لي�سمل م�ستقبال كافة ادارات وفروع ال�سركة على 

م�ستو اململكة.

ا�شتمرار جهود ال�شركة يف برامج رفع الوعي البيئي 
للبيئة(  )�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  ا�ستمرت 
العمل بعدة جهات طبية منها مدينة  العديد من حما�سرات وور�س  يف عقد 
امللك عبد الله الطبية بالعا�سمة املقد�سة وم�ست�سفى الدكتور ح�سان غزاوي 
الوعي  االأن�سطة بث وزيادة  ال�سركة من خالل هذه  مبحافظة جدة. وتهدف 
البيئيني  واملمار�سني  واملهتمني  عام  ب�سكل  املجتمع  افللراد  كافة  لدى  البيئي 
ب�سكل خا�س ومل يقت�سر دور ال�سركة على الرعاية ولكن با�ستقطاب الكوادر 
متعددة  عمل  ور�للس  واقامة  البيئية  والربامج  املحا�سرات  والقاء  املوؤهلة 

ومتخ�س�سة ملوا�سيع بيئية ذات اهمية.
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 GIS( :اجلغرافية املللعلللللومللات  تقنية  نظم 
 )Geographic Information System
تعتمد  الللتللي  و  احلللديللثللة  التقنيات  اإحلللدى  هللي 
واإدارة  جمع  يف  االآيل  احلا�سب  اإ�ستخدام  على 
ومعاجلة وحتليل البيانات ذات الطبيعة املكانية 
بللهللدف احل�سول  جللغللرايف  ارتللبللاط  لها  والللتللي 
اإتخاد  يف  ب�ساطة  وبكل  ت�ساعد  معلومات  على 
اأنللواع  �ستى  تخدم  والللتللي  املنا�سبة  الللقللرارات 
 – ال�سناعية   – الطبية   ( والقطاعات  املجاالت 
البيئية – الزراعية – الع�سكرية – العلمية .... 

وغرها (.
كللذلللك يللهللدف لللتللحللويللل اخللللرائلللط الللورقلليللة 
عملية  وت�سهل  ت�ساهم  ذكية  بيانات  قاعدة  اإىل 
تخطيط املدن واملناطق وت�سميم البنية التحتية 
واالإح�سائية بحيث يتم الرجوع للبيانات يف اأي 

وقت مع عمل حتديث م�سرت لها.
 )GIS  ( نظام  الفرق بني  تو�سيح  اأود  وهنا 
بني  للعموم  لب�س  يوجد  حيث   )GPS( ونظام 
تعتمد   GPS نظام  تقنية  فمفهوم  النظامني، 
اإحداثيات  لتحديد  ال�سناعية  االأقمار  على �سور 
موقع معني  ) طول – عر�س – ارتفاع – زمن( 
وي�ستفاد منها اأي�سا يف تتبع املركبات اأو ال�سفن 
ونللحللو ذلللك مللن خللالل قلللراءة �للسللرائللح وربطها 

بوا�سطة االأقمار ال�سناعية.
اأما نظام )GIS( فكما ذكرت فهو نظام يعتمد 
اأخللرى  اأنظمة  على  قائمة  بيانات  معاجلة  على 
وخرائط  رقمية  ومعلومات   )  GPS  ( الللل  منها 
ورقية يتم تخزينها وحتليلها  للو�سول لالأف�سل 

واأ�سهل النتائج.

ويللللوجللللد هللللنللللاك بللللرامللللج عللللديللللدة بللنللظللم 
 MDA–( اأ�سهرها  ومن  اجلغرافية  املعلومات 
 ESRI ) برنامج  يعترب  و   )Logica – ESRI
 Environmental System Research
يف  اإ�ستخداما  الربامج  حزم  اأكر    )Institute
وهو   )  GIS  ( جمللال  يف  الللعللامل  اأنللحللاء  جميع 
نظام مكون من جمموعة حزم برامج قادرة على 
اإن�ساء و اإدارة وتكامل و حتليل و ن�سر البيانات 
مبجال  التقنية  هللذه  من  وي�ستفاد  اجلغرافية، 
البيانات مثال مبعاجلة  البيئة من خالل حتليل  
واأماكن  جتمعها  اأماكن  وحتديد  اجلوفية  املياه 

جتمع املياه العادمة.

نظام   بوا�سطة  جوية  �سور  التقاط   كذلك 
GPS  ومعاجلتها بنظام )GIS( بتحديد اأماكن 
واأمللاكللن  اأدخللنللة وغللرهللا  مللن  البيئي  الللتلللللوث 

انت�سارها.
التطبيقات  هللذه  رئي�سي  ب�سكل  وت�ساهم 
بللللللاإدارة �لللسلللوؤون الللبلليللئللة ومللعللاجلللة اللللكلللوارث 
 / الللغللابللات  )حللرائللق  ت�سمل:  والللتللي  الطبيعية 
الللللللزالزل/ االأعللا�للسللر وغللرهللا مللن الللكللوارث 
اإدارة  و  موقعها  تنبوؤ  يتم  بحيث  الطبيعية(، 

وتخطيط كيفية التعامل معها لتفادي اخل�سائر.

رئي�س التطبيقات والتطوير باإدارة تقنية املعلومات

تقنية نظم املعلومات اجلغرافية و البيئة

املهند�س/ اأ�سامة حمد
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مت تعزيز اجلهود املبذولة الرامية اإىل مواجهة 
املنطقة  دول  من  دولة   22 عرب  البيئية  التحديات 
برنامج  بني  جديد  اتفاق  بتوقيع  اليوم  العربية 

االأمم املتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية.
وقد وقع كل من ال�سيد اإبراهيم ثياو نائب املدير 
وال�سيد  للبيئة  املتحدة  االأمم  لربنامج  التنفيذي 
جمال الدين جاب الله رئي�س ق�سم البيئة واالإ�سكان 
الللدول  جامعة  يف  امل�ستدامة  والتنمية  وامللليللاه 
ال  االجتماع  خالل  جديدة  تفاهم  مذكرة  العربية، 
51 ملجل�س الوزراء العرب امل�سوؤولني عن �سوؤون 

البيئة، الذي عقد يف اململكة العربية ال�سعودية.
وقال ال�سيد اإبراهيم ثياو نائب املدير التنفيذي 
اأن  يل  لفخر  »اإنلله  للبيئة  املتحدة  االأمم  لربنامج 
برنامج  بني  التعاون  لتعزيز  تفاهم  مذكرة  اأوقللع 
العربية.  اللللدول  وجامعة  للبيئة  املتحدة  االأمم 
اأن ي�سهد املجل�س مرا�سم التوقيع حيث  وي�سرين 
معا  بالعمل  وااللتزام  �سراكتنا  تعزيز  على  نعمل 
يف  الفر�س  واإتاحة  البيئية  للتحديات  للت�سدي 

املنطقة«.
اإىل  ت�ستند  الللتللي   - الللتللفللاهللم  مللذكللرة  وتللوفللر 
االأ�للسللا�للس   - علللام 1986  �للسللابللق وقلللع يف  اتللفللاق 
للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  بني  التعاون  لتعزيز 
مللذكللرة  كللمللا تعك�س  الللعللربلليللة.  الللللدول  وجللامللعللة 

الللتللفللاهللم االأوللللويلللات 
املنظمتني  امللل�للسللرتكللة 
لنتائج  واال�للسللتللجللابللة 
املتحدة  االأمم  موؤمتر 
املللللعللللنللللي بللالللتللنللملليللة 
 20  + ريللو  امل�ستدامة 
يف يونيو 2012، مما 
عزز دور برنامج االأمم 
املتحدة للبيئة بو�سفه 
الللل�لللسلللللللطلللة الللبلليللئلليللة 

العاملية الرائدة يف العامل.
وقد وافق برنامج االأمم املتحدة للبيئة وجامعة 
والتن�سيق  التعاون  تعزيز  على  العربية  اللللدول 
العاملية  البيئية  الللربامللج  وتنفيذ  تخطيط  يف 
تغطي  املتجدد  فالتعاون  املنطقة.  يف  واالإقليمية 
جمموعة وا�سعة من االأن�سطة والربامج وامل�ساريع 
يف جملللاالت مللثللل االقللتلل�للسللاد االأخلل�للسللر )املللراعللي 
بعد  ما  ملرحلة  واالنتعا�س  والتقييمات  للبيئة(، 
والتنوع  املائية  واملللوارد  املناخ،  وتغر  ال�سراع، 
امل�ستدامني،  واالإنللتللاج  واال�ستهالك  البيولوجي 

واالإدارة البيئية.
ومت كللتللابللة ملللذكلللرة الللتللفللاهللم اجللللديلللدة وفللقللا 
برنامج  بللني  امل�سرتكة  اال�سرتاتيجية  لللالأولللويللات 

يف  العربية  اللللدول  وجامعة  للبيئة  املتحدة  االأمم 
ما  للفرتة  والبيئي  واالجتماعي  االقت�سادي  املجال 
بني 2013-2017. كما اأقرت املذكرة نتائج وقرارات 
ال�سلة  ذات  املتخ�س�سة  العربية  الوزارية  املجال�س 
بها  يهتم  التي  لها  التابعة  واملجموعات  واللجان 
يف  العمل  وبرنامج  للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج 
جمل�س الوزراء العرب امل�سوؤولني عن �سوؤون البيئة، 

واملوؤمتر الوزاري االأفريقي املعني بالبيئة.
برنامج  للتعاون بني  اآلية  على  االتفاق  وقد مت 
االأمم املتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ل�سمان 
التنفيذ الفعال لالأن�سطة واملبادرات امل�سرتكة. وقد 
وا�سل برنامج االأمم املتحدة تقدمي دعمه جلامعة 
جمل�س  خالل  من  ال�سنني  مر  على  العربية  الللدول 
الوزراء العرب امل�سوؤولني عن �سوؤون البيئة ، مع 
الرتكيز على الربامج ذات االأولوية التي حددت يف 

االجتماعات الوزارية ال�سنوية.
وملللن اجلللديللر بللالللذكللر اأنللله مت تللوقلليللع مللذكللرة 
التفاهم االإقليمي يف عام 1986 بني برنامج االأمم 
والتي  العربية  اللللدول  وجامعة  للبيئة  املتحدة 
تركيز  و�سمان  املتاحة  املللوارد  تعزيز  من  مكنت 
حددتها  التي  االأولويات  على  االإقليمية  االأن�سطة 
البيئي  الربنامج  اإطللار  ويف  الللوزاريللة  املجال�س 

العاملي لربنامج االأمم املتحدة للبيئة.

لتعزيز ال�سراكة ب�ساأن البيئة والتنمية امل�ستدامة
برنامج الأمم املتحدة للبيئة يوقع اتفاقا 

تاريخيا مع جامعة الدول العربية 

اإبراهيم ثياو

حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  قامت 
تقدمي  عقد  بتوقيع  للبيئة«  »�سيبكو  البيئة 
ال�سركات اخلا�سة  اإحدى  اخلدمات االأمنية مع 
وذلك لبع�س من�ساآت ال�سركة وحمطاتها لتوفر 

ال�سركة  احلماية االأمنية يف ظل زيادة من�ساآت 
مدير  العقد  توقيع  يف  ال�سركة  بتمثيل  وقللام 
حممد  �سعود  االأ�ستاذ  الب�سرية  املللوارد  اإدارة 

الزهراين.

ممثل ال�سركة االأمنية ومدير اإدارة املوارد الب�سرية

توقيع عقد خدمات اأمنية
 مع اإحدى ال�شركات املتخ�ش�شة

مدير املوارد الب�سرية اأثناء توقيع العقد مع ال�سركة املتخ�س�سة برفقة م�سوؤول االأمن وال�سالمة
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للإ�ستفادة منها يف االأر�سفة االإلكرتونية والنقل عرب الدائرة التلفزيونية املغلقة للق�سم الن�سائي

ت�شجيل املحا�شرات متاحًا مبركز تدريب »�شيبكو للبيئة«
روؤيللة  بتنفيذ  املعلومات  تقنية  اإدارة  قامت 
التدريب  مبنى  كامرات  برتكيب  ال�سركة  اإدارة 

البيئي التابع لل�سركة وذلك على جزئيني:
• كامرات مراقبة ملدخل مبنى مركز التدريب 

ال�سركة  بنظام  ربطها  مع  واحلماية  لالأمن  وذلك 
االأمني للكامرات.

تقام  التي  املحا�سرات  لت�سجيل  كامرات   •
واال�ستفادة  الأر�سفتها  وذلللك  التدريب،  بقاعات 

منها فيما بعد وامكانية ح�سور دورات التدريب 
عللن بللعللد، ومتللتللاز الللكللامللرا بللاإمللكللانلليللة التحكم 
بجودة عالية جدا للتقريب عن بعد للوحة الذكية 

واملدرب .

عبدالعاطي ع�سام ال�ساذيل 

سفراء البيئة

البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  بللداأت 
»�سيبكو للبيئة« بتقدمي خدماتها للمن�ساآت التي ان�سمت 
موؤخرّا لقائمة عمالء »�سيبكو للبيئة«، وبا�سرت ال�سركة 
باإدراجها �سمن خططها الت�سغيلية لتقدمي خدماتها وذلك 
م�ست�سفيات  الريا�س  ومنها  اململكة،  مناطق  من  بعدد 
الللهللالل االأخلل�للسللر، ادملللة، املللغللربللي، اجلللافللل، املللوا�للسللاة 
والعديد من امل�ستو�سفات واملراكز وجممعات العيادات.

�شيبكو للبيئة تعتمد خطط ت�شغيل املن�شاآت احلديثة
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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

ال�سركة  ا�سرتاتيجية  �سمن 
للقطاع  املقدمة  اخلدمات  لتطوير 
اللل�للسللنللاعللي بللاملللملللللكللة الللعللربلليللة 
اللل�للسللعللوديللة، مت تللوقلليللع علللدد من 
العاملية  اللل�للسللركللات  مللع  الللعللقللود 
التنمية  اآلية  لتطبيق  ت�سعى  التي 
ال�سناعية،  اأن�سطتها  يف  النظيفة 
تللقللدمي  الللل�لللسلللركلللة يف  وبلللللللللداأت 
بللرامللج  وتنفيذ  تللطللويللر  خللدمللات 
وامل�سلللللتدامة  املتكاملللللة  االإدارة 
املن�ساآت  عن  ال�سادرة  للمخلفات 

لفرز  برنامج  وتنفيذ  تطوير  ال�سركات  تلك  اأمثلة  ومن  ال�سناعية، 
املرحلة  لتنفيذ  العربية  مار�س  ل�سركة  البلدية  املخلفات  وتللدويللر 
االأوىل من برنامج االإدارة املتكاملة وامل�ستدامة للمخلفات ال�سادرة 
الله  عبد  امللللللك  مبدينة  القائم  العربية  مللار�للس  �سركة  م�سنع  عللن 
وخف�س  امل�سدر  من  املخلفات  فرز  امل�سروع  ويت�سمن  االقت�سادية، 
التخل�س  يتم  التي  املخلفات  حجم  وتقليل  النفايات  تدوير  واإعللادة 
العملية  املنافع  من  قللدر  اأق�سى  وا�ستخراج  البلدية  بللاملللرادم  منها 
تنفيذ  حاليّا  ويتم  النفايات،  من  االأدنللى  احلد  واإنتاج  املنتجات  من 
امل�سروع بنجاح على اأن يتم ا�ستكمال باقي املنظومة لت�سمل حزمة 

اخلدمات البيئية املتكاملة لقطاع ال�سناعات الغذائية.
للبيئة  �سيبكو  �سركة  بللني  عقد  توقيع  مت  مت�سل،  �سعيد  على 
و�سركة بن زقر يونيليفر جلمع ونقل والتخل�س النهائي من املخلفات 
ال�سادرة عن م�سنع �سركة يونيليفر القائم باملدينة ال�سناعية بجدة.

»�شيبكو للبيئة« توقع عقود لتطبيق 
اآلية التنمية النظيفة باململكة

�للسللمللن اأنللل�لللسلللطلللة جللامللعللة 
ال�سحة  بكلية  ممثلة  الق�سيم 
العامة واملعلوماتية ال�سحية، 
معاجلة  حمللطللة  زيلللللارة  متلللت 
الللنللفللايللات الللطللبلليللة اخلللا�للسللة 
ب�سركة �سيبكو للبيئة مبنطقة 
الق�سيم من قبل طالب م�ستوى 
على  للتعرف  وذللللك  االمللتلليللاز 
اآلية ا�ستقبال ومعاجلة نفايات 
املنطقة. يف  ال�سحية  الرعاية 

واللل�للسللركللة تللرحللب مبللثللل هللذه 
برفع  منها  اإميللانللًا  الللزيللارات 
والعلمي  التثقيفي  امل�ستوى 
للللللطللالب �للسللمللن جللهللودهللا يف 

خدمة املجتمع.

كلية ال�شحة العامة واملعلوماتية ال�شحية تزور حمطة ال�شركة بالق�شيم

حل�سول املدينة الطبية على �سهادات االعتماد الوطني والدويل

مدينة امللك فهد الطبية بالريا�س 
تكرم »�شيبكو للبيئة«

تلللقلللديلللرا جللللهلللود اللل�للسللركللة الإجنللللاح 
ونقل  وجللمللع  الإدارة  الوطني  الللربنللامللج 
امللك  مبدينة  الطبية  املخلفات  ومعاجلة 
املدينة  وح�سول  بالريا�س  الطبية  فهد 
الوطني  االعللتللمللاد  �للسللهللادة  علللللى  الطبية 
)�للسللبللاهللي( و�للسللهللادة االعللتللمللاد اللللدويل 
جميع  الطبية  املدينة  كللرمللت   ،)JCIA(
العاملني من ال�سركة يف املدينة الطبية من 

املنا�سبة،  لهذه  خ�سي�سّا  اقيم  حفل  خالل 
ومت بنهاية احلفل تقدمي ال�سكر والتقدير 
املدينة  داخل  اآدائها  على  والثناء  لل�سركة 
ال�سهادات  هللذه  حتقيق  عن  اثمر  والللذي 
امل�ستفيدين  للعمالء  والعاملية  الوطنية 
ذلك  وياأتي  البيئية،  ال�سركة  خدمات  من 
ا�ستمرارّا ملوا�سلة ال�سركة تقدمي خدماتها 

البيئية باأعلى معاير اجلودة.

طالب االمتياز يف حمطة معاجلة النفايات الطبية اخلا�سة ب�سيبكو للبيئة مبنطقة الق�سيم




