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حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  تت�سرف   
الله  بيت  حجاج  بخدمة  للبيئة(  )�سيبكو  البيئة 
احلرام و احلفاظ على بيئة مكة املكرمة و امل�ساعر 
املللقللد�للسللة خللاللليللة بللال علللدوى و ال املللرا�لللض خللالل 
مللو�للسللم احللللج فللقللد مت عللقللد اجللتللمللاع للجنة احلللج 
التاأكد  على  للعمل  للبيئة  �سيبكو  ب�سركة  اخلا�سة 
املتطلبات  جميع  وتللوفللر  الللفللريللق  جللاهللزيللة  مللن 
من  االآمللن  للتخل�ض  الوطني  بالربنامج  اخلا�سة 
املقد�سة الإجناح اخلطة  بامل�ساعر  الطبية  املخلفات 
مع  مناق�ستها  ومتللت  ال�سركة  اإدارة  اأقرتها  التي 
رئي�ض اللجنة وتطويرها مبا ي�سمن رفع م�ستوى 
اخلدمة وفق اإطار زمني قيا�سي يتوافق مع القدرة 
�سيبكو  �سركة  متلكها  التي  املتميزة  الت�سغيلية 

الطبية  القطاعات  مللع  االنت�سار  و�سرعة  للبيئة 
الداخلية  ووزارة  ال�سحة  وزارة  من  لكل  التابعة 

ووزارة احلر�ض الوطني ووزارة الدفاع باالإ�سافة 
لبعثات احلج املو�سمية.

للعمل على حماية بيئة امل�صاعر خلل مو�صم حج عام 1436هـ
اجتماع للجنة احلج ب�سركة �سيبكو للبيئة خلدمة حجاج بيت اهلل احلرام

البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  لل�سركة  العامة  االدارة  �سهدت   
)�سيبكو للبيئة(  عقد عدة اجتماعات مع من�سوبي �سركة م�سك من اململكة 
االردنية الها�سمية والتي ترتبط مع �سيبكو للبيئة بالعديد من ال�سراكات 
اال�سرتاتيجية واالتفاقيات يف جمال العمل البيئي وقد مثل �سيبكو للبيئة 
مدير ادارة الت�سغيل والنقل ورئي�ض اللجنة امل�سرفة على امل�سروع البيئي 

ومدير  بجازان  ارامكو  م�سفاة  اإن�ساء  م�سروع  عن  ال�سادرة  للمخلفات 
ادارة الت�سويق والتح�سيل ومدير االدارة املالية ومدير م�سروع �سيبكو 
بجازان وح�سر من اجلانب االردين ال�سريك املوؤ�س�ض واملدير العام وقد 
مت تداول ومناق�سة االعمال القائمة بني ال�سركتني ونطاق تو�سيع االعمال 

والتاأكد من �سر العمل مب�ساريع ال�سركة بجازان .

اجتماعات 
مكثفه مع 
ال�سريك 

اال�سرتاتيجي 
باالأردن
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بهدف حتقيق اأعلى معايري اجلودة الفنية وتطوير االداء العام
عقد االجتماع الربع �سنوي لقطاع الت�سغيل ب�سركة �سيبكو للبيئة

حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  ا�ستمرت 
االجتماع  برنامج  باإقامة  للبيئة(  )�سيبكو  البيئة 
وتهدف  بال�سركة,  الت�سغيل  لقطاع  �سنوي  الربع 
زيادة جرعات  اىل  االجتماع  ال�سركة من خالل هذا 

الفنية  الللتللطللورات  اخللر  ومناق�سة  الفني  التدريب 
و�سرح  امليداين  التطبيق  خربات  وتبادل  بال�سركة 
مليداين لالأعمال الفنية امل�ستحدثة ومواكبة التطور 
ال�سريع الذي ت�سهده ال�سركة ويقام كل ثالثة ا�سهر 

املنت�سرة  ال�سركة  حمطات  م�سريف  جميع  بدعوة 
بجدة  العامة  االدارة  مقر  اىل  للح�سور  باململكة 
ويتخللها الربنامج التدريبي ملدة يومان والذي يقام 

باملركز التدريبي ل�سركة �سيبكو للبيئة.

من خلل ار�صال فريق التدخل ال�صريع ب�صاحة 
ميناء امللك عبد اهلل باملدينة االقت�صادية

�سيبكو للبيئة تبا�سر بالغات 
ت�سرب مواد كيميائية

اخلليجية  ال�سعودية  بال�سركة  ال�سريع  التدخل  فرق  ا�ستجابت 
ومعاجلة  فح�ض  اعمال  لتنفيذ  للبيئة(  )�سيبكو  البيئة  حلماية 
والتخل�ض االآمن من ت�سريب املواد الكيميائية داخل احدى حاويات 
وتاأتي  االقت�سادية  باملدينة  عبدالله  امللك  ميناء  ب�ساحة  ال�سحن 
اخطار  من  للحد  الطوارئ  حلاالت  املهمات  لهذه  ال�سركة  خدمات 
هذه املواد وتفادي حدوث كوارث بيئية يف حال عدم التعامل االآمن 
ال�سليم مع اخطار  التعامل  ال�سركة يف  معها وياأتي �سمن خربات 

البيئية املحتملة.

�سور تو�سح احدى مراحل التعامل مع الت�سرب الكيميائي
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ملللاهلللي ا�للسللرتاتلليللجلليللة الللرئللا�للسللة الللعللامللة 
الللبلليللئللة جتلللاه �سمان  لللالأر�للسللاد وحللمللايللة 
البيئية  واملقايي�ض  املعاير  على  املحافظة 
البيئة يف  العاملة مبجال حماية  لل�سركات 

اململكة يف ظل التناف�ض بني ال�سركات؟
العام  النظام  من  بداية  الرئا�شة  ا�شرتاتيجية  تنبثق 
وا�شرتاطات  اأنظمة  يت�شمن  وال���ذي  اململكة  يف  للبيئة 
ومعايري ذات �شله مبا�شرة �شواء باملن�شات اأو بالأفراد.

�شادق جمل�س  ال��ذي  العام  وهو   2002 العام  ومنذ 
والرئا�شة  اململكة  يف  للبيئة  العام  النظام  على  ال���وزراء 
ت�شعى اإىل حتقيق اأعلى م�شتوى يف تطبيق هذا النظام 
بالإ�شافة اإىل املقاي�س البيئية والذي كان اأخر حتديث لها 
والتي  الدولية  املعايري  تتوافق مع  يف عام 2014 حيث 

ت�شمن �شون البيئة برا وبحرا وجوا.
ال�شركات  بني  املناف�شة  معايري  اأن  اإىل  ياأخذنا  وهذا 
البيئية  الإ���ش��رتاط��ات  تطبيق  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  م��ن  ينبثق 

ومتكنها اأن تكون من ال�شركات الرائدة يف هذا اجلانب 
معيار  هو  البيئية  والأنظمة  الإ�شرتاطات  يف  والتزامها 

جناحها وتفوقها.
مللللاذا ال يللتللم اإ�لللسلللراك الللقللطللاع اخلللا�للض يف 
اأعمال حماية البيئية يف اململكة وخ�سو�سًا 

التفتي�ض البيئي للمن�ساآت ال�سناعية؟
وفاعل  مهم  دور  يلعب  اخل��ا���س  القطاع  اأن  ل�شك 
باهتمام  ويحظى  البيئي  العمل  يف  اأ�شا�شي  و�شريك 
وا�شع لدى املوؤ�ش�شات احلكومية يف منحه الفر�شة يف 
اإدارة الكثري من الأمور املتعلقة باجلهات احلكومية وقد 
تكون �شركتكم واحدة من القطاع اخلا�س الذي ي�شتلم 
اأدوار  وهناك  البيئية  اخل��دم��ات  جم��ال  يف  حيوي  دور 
العامل يتجه  القطاع اخلا�س وحقيقة  اأخرى ي�شهم فيها 
واأن  اأو���ش��ع  دور  اخل��ا���س  القطاع  ومنح  اجل��ان��ب  لهذا 
القطاع  على  رقابية  جهات  احلكومية  اجل��ه��ات  ت�شبح 
التفتي�س  يخ�س  فيما  اأم��ا  اخلدمات  تنفيذ  يف  اخلا�س 
يف  ونحن  النظر  ي�شتحق  مو�شوع  اأن��ه  فال�شك  البيئي 
نحقق  اأن  ناأمل  البيئة  لالأر�شاد وحماية  العامة  الرئا�شة 
اأكرب  م�شاحة  اإعطاء  ومنها  نطمح  التي  الأه��داف  جميع 

للقطاع اخلا�س يف اإدارة خدمات البيئة.
العامة  الرئا�سة  بني  التعاون  اأوجلله  ماهي 
حماية  و�سركات  البيئة  وحماية  لالأر�ساد 
الرئا�سة  تاأمله  الذي  اململكة وما  البيئة يف 

من �سركات القطاع اخلا�ض؟
منذ �شدور النظام العام للبيئة يف اململكة والرئا�شة 
تقوم مبنح �شهادات التاأهيل والرتاخي�س البيئية للقطاع 
والأنظمة  الإ���ش��رتاط��ات  م��ع  توافقها  ل�شمان  اخل��ا���س 
امل��و���ش��وع ع��ام��ا بعد ع��ام حتى  ت��ع��زز ه��ذا  البيئية وق��د 
البيئي  الرتخي�س  اأو  البيئية  ال�شهادة  اليوم  اأ�شبحت 
اأحد متطلبات القطاع اخلا�س ليكون قادرًا على اإجناز 

مهامه العملية والفنية وحتقيق قدراته بال�شكل املطلوب. معاليه اأثناء افتتاح فعاليات اإحدى املنتديات البيئية املتخ�س�سة

يف حوار خا�س لن�صرة االأر�س الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة:

البيئة الدكتور عبدالعزيز بن  العام لالأر�ساد وحماية  اأكد الرئي�ض 
عمر اجلا�سر يف حوار خا�ض لن�سرة االأر�ض اأن ا�سرتاتيجية الرئا�سة 
واملقايي�ض  املعاير  يت�سمن  الللذي  للبيئة  الللعللام  النظام  مللن  تنبثق 
التي تت�سل ب�سكل مبا�سر باملن�ساآت واالأفراد واأ�ساف معاليه  العاملية 
العمل  اأ�سا�سي يف  القطاع اخلا�ض يلعب دور مهم وفاعل و�سريك  اأن 
و�سرح  احلكومية,  املوؤ�س�سات  لدى  وا�سع  باهتمام  ويحظى  البيئي 
اأن الرئا�سة تهتم باأن تكون عالقتها مع القطاع اخلا�ض عالقة تكاملية 
القطاع  وا�للسللراك  مللواردهللا  و�للسللون  البيئة  حماية  اأهلللداف  لتحقيق 

اخلا�ض الذي اأ�سبح العبا مهما يف هذا اجلانب.
اإىل جمريات هذا احلوار الذي خ�ض به معاليه ن�سرة االأر�ض اإميانًا 
م�ستوى  رفع  يف  املتخ�س�ض  البيئي  االإعللالم  يلعبه  الذي  بالدور  منه 

الوعي البيئي لكافة اأفراد املجتمع.

معايري املناف�سة بني ال�سركات ينبثق من قدرتها على تطبيق اال�سرتاطات البيئية
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وال��رئ��ا���ش��ة ت��ه��ت��م ب����اأن ت��ك��ون ع��الق��ت��ه��ا م��ع ال��ق��ط��اع 
البيئة  حماية  اأه���داف  لتحقيق  تكاملية  عالقة  اخل��ا���س 
و�شون مواردها وا�شراك القطاع اخلا�س الذي اأ�شبح 

لعبا مهما يف هذا اجلانب.
م�سرع  مابني  ينق�سم  البيئة  حماية  جمللال 
اأر�ض  على  الذي حتقق  ما  ومراقب ومنفذ 
يف  معاليكم  طللمللوحللات  هللي  وملللا  الللواقللع 

الفرتة املقبلة؟
البيئة  وحماية  لالأر�شاد  العامة  الرئا�شة  اأن  اأعتقد   
من  وه��ذه  رقابية  واأي�شا  وتنفيذيه  ت�شريعية  جهة  هي 
يف  للبيئة  ال��ع��ام  للنظام  وفقا  بها  املخولة  �شالحياتها 
اجل��وان��ب  ب��ه��ذه  للو�شول  ج��اه��دة  وه��ي حت���اول  اململكة 
الثالث اإىل امل�شتوى الذي يحقق للوطن واملواطن �شحته 

و�شالمته البيئية.
العامة  الرئا�سة  تبذلها  التي  ماهي اجلهود 
بقدرات  لالإرتقاء  البيئة  وحماية  لالأر�ساد 

العاملني بها؟
 هذا �شوؤال مهم فاأنا اأرى اأن تقوية الكادر الب�شري هو 
عن�شر لميكن اإغفالة باأي حال من الأحوال ولهذا ن�شعى 
يف الرئا�شة اإىل ايجاد الربامج التدريبية املنا�شبة التي 
حتقق لنا كوادر وطنية ذات خربة ودراية بتخ�شا�شتها 
وتعزز  املطلوب  بال�شكل  مهماها  اأداء  من  تتمكن  حتى 

جناحات الرئا�شة وحتقيق اأهدافها يف املجال البيئي . 
الرئا�سة  اتخذنها  التي  االإجلللراءات  ماهي 
لتطبيق  البيئة  وحماية  لللالأر�للسللاد  العامة 

ال�سالمة املهنية يف املن�ساآت ال�سناعية؟

البيئية  وال��ل��وائ��ح  الأن��ظ��م��ة  تطبيق  ال��رئ��ا���ش��ة  ت��ت��اب��ع 
واملقايي�س املعنية بال�شالمة املهنية من خالل اإن�شاء اإدارة 
متخ�ش�شة يف  هذا اجلانب بالرئا�شة والتي تقوم بدور 
ال�شالمة  درج��ات  اأق�شى  لتحقيق  املن�شاآت  على  الرقيب 
متابعة  على  حتر�س  وه��ي  للعاملني  وال�شحية  البيئية 
اجلهات املخالفة وفر�س العقوبات املن�شو�س عليها يف 

النظام العام للبيئة.
مللاهللي جللهللود الللرئللا�للسللة الللعللامللة لللالأر�للسللاد 
التنمية  مفهوم  تعزيز  يف  البيئة  وحماية 

امل�ستدامة؟

وحيوي  هام  مو�شوع  امل�شتدامة  التنمية  مو�شوع 
اإىل  ال��رئ��ا���ش��ة  �شعت  ول��ه��ذا  ال��ع��امل  م�شتوى  على  ج���دًا 
امل�شتدامة  التنمية  جم��ال  يف  ه��ام  دور  اأداء  من  متكنها 
احلكومي  ال��ق��ط��اع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  مفاهيمها  وحت��ق��ي��ق 
واخلا�س يف اململكة حيث اأن�شاأت وكالة خا�شة بالتنمية 
امل�شتدامة يف الرئا�شة واإدارات متخ�ش�شة يف املجالت 
املتعلقة بالتنمية امل�شتدامة كما اأنها ممثلة يف اململكة يف 
اأهداف  بتحقيق  املعنية  والإقليمية  الدولية  الإجتماعات 

التنمية امل�شتدامة.
والتنمية  للبيئة  الدويل  واملعر�ض  املنتدى 
عقد  الللذي  اخلام�ض  اخلليجي  امل�ستدامة 
ملللوؤخلللرًا بللالللعللا�للسللمللة الللريللا�للض قلللللتللم يف 
تلل�للسللريللح الإحلللللدى و�للسللائللل االإعلللللالم بللاأنلله 
امل�ستوى  على  هامة  بيئية  عالمة  »اأ�سبح 
حقق  هللل  واالإقليمي«  واخلليجي  املحلي 

هذا املنتدى تطلعات معاليكم؟
ون�شر  رف���ع  م�شلحة  يف  ت�����ش��ب  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه 
هذا  ي��ك��ون  وق��د  املجتمع  ���ش��رائ��ح  ل��دى  البيئي  ال��وع��ي 
امل��ن��ت��دى خم�����ش�����س ل��ل�����ش��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 
ه��ذا اجلانب  هامة يف  اأه���داف  يحقق  وه��و  واحلكومي 
الأف��ك��ار والإب��ت��ك��ارات يف جمال  ابرزها نقل  ولعل من 
ال�شناعة البيئية وكذلك طرح الق�شايا و�شبل معاجلتها 
والإ�شتفادة من التجارب العاملية يف جمال حماية البيئة 
يف تطبيقها على امل�شتوى املحلي ومن وجهة نظري اأن 
هذا املنتدى يحقق اأهدافه يف ال�شريحة املعنية بالقطاع 

البيئي بال�شكل املنا�شب.

يف حوار خا�س لن�صرة االأر�س الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة:

معايل الرئي�ض العام لالأر�ساد وحماية البيئة والوفد املرافق له اأثناء زيارة جناح �سركة �سيبكو للبيئة يف املنتدى واملعر�ض الدويل للبيئة والتنمية امل�ستدامة اخلليجي 2015 الذي عقد موؤخرًا مبدينة الريا�ض

الرئا�صة ت�صعى اإىل ايجاد الربامج 
التدريبية املنا�صبة التي حتقق 

كوادر وطنية ذات خربة ودراية 
بتخ�ص�صاتها

املعار�س البيئية تنقل االأفكار 
واالبتكارات يف جمال ال�صناعة البيئية

واملوؤمترات لل�صتفادة من التجارب 
العاملية يف جمال حماية البيئة يف 

تطبيقها على امل�صتوى املحلي 

معايري املناف�سة بني ال�سركات ينبثق من قدرتها على تطبيق اال�سرتاطات البيئية
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تلقت �سيبكو للبيئة موؤخرًا خطاب �سكر وتقدير من حمافظ ورئي�ض 
اأحمد  بن  املهند�ض/عبداللطيف  لال�ستثمار  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�ض 
ال�سادرة  االأر�ض  ن�سرة  اإليه  تو�سلت  مبا  ال�سركة  اإدارة  مهنئًا  العثمان, 
عن اإدارة العالقات العامة متمنيًا لل�سركة دوام التوفيق ومن �سفر خادم 
بن  �سامي  الدكتور/  الها�سمية  االأردنية  اململكة  يف  ال�سريفني  احلرمني 

وعن  الن�سرة  تقدمها  التي  البيئية  باملعلومات  م�سيدًا  ال�سالح,  عبدالله 
اأن�سطة �سركة �سيبكو للبيئة متمنيًا املزيد من العطاء املثمر لل�سركة خالل 
للعالقات  ال�سعودية  اخلطوط  عللام  مدير  م�ساعد  ومللن  املقبلة  االأعلللوام 
واملقاالت  باالأخبار  م�سيدًا  الفهد,  حمد  بن  عبدالرحمن  االأ�ستاذ/  العامة 
والدرا�سات البيئية التي تقدمها الن�سرة متمنيًا لل�سركة التوفيق والنجاح.

ن�سرة االأر�ض تتلقى خطابات 
�سكر وتقدير من الهيئة 

العامة لال�ستثمار و�سفارة 
اململكة العربية ال�سعودية يف 
الدكتور  �سامي بن عبدالله ال�سالحاالأردن واخلطوط ال�سعودية

�سفر خادم احلرمني ال�سريفني 
يف االأردن

املهند�ض عبداللطيف العثمان
حمافظ ورئي�ض جمل�ض اإدارة 

الهيئة العامة لال�ستثمار

االأ�ستاذ عبدالرحمن الفهد
م�ساعد مدير عام اخلطوط 
ال�سعودية للعالقات العامة

�سيبكو للبيئة حت�سل على �سهادة �سكر 
وتقدير من اأمني املدينة املنورة

)�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  ت�سلمت 
املدن  بيئة  ملوؤمتر  املنظمة  اللجنة  من  وتقدير  �سكر  �سهادة  للبيئة( 
عبدالقادر  بن  خالد  الدكتور  املنورة  املدينة  اأمني  معايل  من  مقدمة 
عقد  الللذي   2015 املللدن  بيئة  موؤمتر  فعاليات  لرعايتها  وذلللك  طاهر 

موؤخرًا يف املدينة املنورة بعنوان من نفايات اإىل طاقة.

با�سرت ال�سركة اعمال ازالة خطر حاوية ب�ساحة ميناء رابغ حتتوي 
متخ�س�ض  فللريللق  ار�للسللال  خللالل  مللن  النرتيك  حلم�ض  ت�سريب  على 
ال�سالمة  احتياطات  كافة  وتطبيق  اخلطرة  املللواد  هللذه  مع  للتعامل 
للحفاظ على �سالمة االن�سان واملرافق املحيطة بامليناء ومتتلك ال�سركة 

معاير  اعلى  وتطبيق  احللللوادث  هللذه  مع  للتعامل  الفنية  اخلللربات 
ال�سالمة لتجنيب البيئة خماطرها, وعلى الفور مت معاجلة املوقع وفق 
هذه  من  التخل�ض  اعمال  كافة  من  االنتهاء  بعد  وت�سليمه  االجللراءات 

املواد.

�سيبكو للبيئة تزيل خطر االأحما�ض من اإحدى ال�سحنات البحرية مبيناء رابغ
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التوعية البيئية 
للمجتمع 

م. عادل �صامل باديب

ين�سغل النا�ض يف دول العامل قاطبة بامل�سكالت البيئية , ت�ساغ 
الر�سمية  واملنظمات  الدول  جهود  وتت�سافر  القوانني  ذلك  اأجل  من 
واملدنية وبيوتات اخلربة واملوؤ�س�سات   وال�سركات. ولي�ست اململكة 
يف  اجلم  احليوي  الن�ساط  هذا  كل  عن  مبعزل  ال�سعودية  العربية 
يتم  مل  لو  هباء  �ستتبدد  اجلهود  هذه  اأن  اإال  الكونية.  القرية  مظلة 
التعويل على دور االإن�سان الفرد , فالقوانني ت�سبح عادة حرب على 

ورق اأن مل تت�سل بالتوعية امل�ستمرة .
واملقيم  املللواطللن  هللو  االإنلل�للسللان  ولبها,  امل�ساألة  جوهر  هللو  هللذا 
والزائر لبلدنا فالكل له تاأثر على بيئة البلد . ال بد اأن يكون للمواطن 
ال�سعودي زمام املبادرة يف املحافظة على البيئة من حوله يف املدن 
هذه  واأن  فيها,  مكان  وكل  عبادتها  ودور  وموؤ�س�ساتها  ب�سوارعها 
من  يقدمه  ما  اإن طريق  امل�سلم.  االإن�ساين  للح�ض  نتاج  املبادرة هي 
منوذج يتاأثر املقيمون يف اململكة وزوراها و�سيوفها ال �سيما حجاج 
بيت الله احلرام واملعتمرين الذين يفدون باملاليني يف كل عام على 
يف  منا�سكهم  ق�ساء  بعد  ويت�سوقون  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة 

مدن اململكة املختلفة.
املواطن ال�سعودي هو مبثابة راأ�ض الرمح يف املحافظة امل�ستمرة 
النموذج  وتطوير  خلق  اإن  واأنواعها,  تفريعاتها  بكل  البيئة  على 
ال�سعودي املحافظ على البيئة الذي يحتذى يكون من خالل التوعية 
امل�ستمرة منذ ريق احلداثة وزمن الطفولة يف التعليم املدر�سي ومن 
بعد التعليم املدر�سي م�سحوبًا مبا مت غر�سه فيهم من تعاليم ديننا 
كثرًا  ويعّول  البيئة  واإ�سحاح  بالنظافة  يتعلق  ما  كل  يف  احلنيف 
الذين ميكن عقد جل�سات خا�سة بهم يف كل  االآبللاء واالأمهات,  على 
اجلهد  بتكملة  ي�ساركوا  اأن  ب�سرورة  وتذكرهم  يجمعهم  حمفل 
بالبيئة  العناية  اأهمية  يدعم  بفهم جديد  اأجل اخلروج  املدر�سي من 

للحد االأق�سى. 
وظائف  تبتدع  اأن  وال�سحية  التعليمية  للموؤ�س�سات  وميكن 
جديدة مل�سرفني �سحيني اأو م�سرفني اإ�سحاح  بيئي يقدمون الربامج 
التوعوية املنا�سبة يف كل حمفل ب�سكل دوري    ال ينقطع , وال يكفي 
يف العمل التوعوي تقدمي الن�سائح ال�سفهية اأو املكتوبة وال تدبيج 
اململة  التلفزيونية  بالربامج  الروؤو�ض  ال�سحفية وال �سدع  املقاالت 
التي من املمكن التحول عنها ل�سغطة زر. مثل هذه االأ�ساليب اأدخل 
فيها ما ميكن اأن نطلق عليه اجلهد الذي ال طائل منه مثلما يحدث يف 
�سلعة  بيع  اأو  لراأي �سمويل  للرتويج  الفّجة  الدعاية  اأ�ساليب  بع�ض 
فا�سدة. لكن ينبغي اإتباع اأ�ساليب الرتبية العملية احلديثة يف املنهج 
والتطبيق العملي والرتغيب والتحفيز الذي يبداأ من تقدمي اجلوائز 

يف املدار�ض  وال ينتهي عند الكبار.    

الع�شو املنتدب

اأجرت قناة اقراأ الف�سائية لقاء مع مراقبة برنامج النفايات الطبية 
عن  وحتدثت  باعارمه  و�سناء  للبيئة  �سيبكو  ب�سركة  الغربية  باملنطقة 
الطبية  النفايات  وبرنامج  عمومًا  العدوى  مكافحة  يف  ال�سركة  جهود 
ب�سكل خا�ض وعن مبادرات ال�سركة املختلفة يف جمال التوعية البيئية 

وال�سحية.

لقاء ل�سركة �سيبكو للبيئة 
بقناة اقراأ الف�سائية

من خالل �سعي ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة )�سيبكو 
للبيئة( لن�سر الوعي البيئي وخا�سة فيما يتعلق بالنفايات الطبية فقد 
التخ�س�سي  عبدالعزيز  امللك  مب�ست�سفى  تدريبة  دورة  ال�سركة  اقامت 

مبحافظة الطائف وقد نالت على اإ�سادة احلا�سرين.
الطبية يف  النفايات  ال�سركة  بنجران بعمل دورة عن  قام فرع  كما 
النفايات  م�سرفة  قدمتها  جنللران  مبدينة  واالطفال  الللوالدة  م�ست�سفى 
الطبية الزميلة / جناة مهدي اليامي, و�ساهم االأ�ستاذ/ حممد ال منجم 

مدير ال�سحة  الوقائية بامل�ست�سفى يف اجناح املحا�سرة.

�سيبكو للبيئة تقيم دورات تدريب بيئي 
بالطائف وجنران

جانب من دورة م�ست�سفى امللك عبدالعزيز التخ�س�سي مبحافظة الطائف 

جانب من الدورة التي اأقيمت يف م�ست�سفى الوالدة واالطفال مبدينة جنران 
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