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السنة الخامسة - مايو 2017 م - العدد الخمسون

سيبكو تطلق مبادرة «كلنا لها حراس» 
لنشر الثقافة البيئية بمدن المملكة

سيبكو تكرم المشاركين بحملة «كلنا لها حراس»



الشركةالسعودية 
الخليجية لحماية البيئة 

المشرف العام
م.عادل سالم باديب

العضو المنتدب

مدير التحرير
محمد عوض عطية

مدير العالقات العامة

أيزو 9001 
في الجودة 

اإلدارية والمالية

   المقاالت والبحوث المنشــورة تعبر عن 
رأي أصحابها وال تعبـر بالضــرورة عن رأي 

أو توجه لشركة سيبكو للبيئة.

   الستقبــال مشــاركاتكم ومقترحاتكم 
نأمل التواصل من خالل البريد اإللكتروني:

PR@Sepcoenvironment.com

شركة مساهمة مقفلة 

حاصلة على االعترافات 
الدولية في الجودة 

أيزو 14001 
في الجودة البيئية 

أيزو 18001 
في الصحة

والسالمة المهنية 



المســؤولين  بعـــــض  بـــــادر 
والعــــديـــــد  الحكومييــن 

اإلعـــــــالمييــن  مــــــن 
مواقــــع  ومشــــاهير 
التواصــل االجتماعــي 
لمفهــوم  بتبنيهــم 
حمايــة البيئــة وذلك 
الثقافــــة  بنشـــــــر 
للجماهيــر  البيئيـــــة 

من خــالل مبادرة "كلنا 
لهـــــــــا حــراس" والتي 

للبيئة  أطلقتهــــا ســيبكو 
األفــراد  لتشــجيع  وتهـــــدف 

والجهــات المختلفــة على الممارســات 
والســلوكيات البيئيــة اإليجابيــة وذلــك 
بزيارتهم لموقع الفعالية التي شــهدت 
إطــالق لوحـــات توعويــة تحـــــث على 

اإليجابـــي  التعامـــــل 
المحيطــة  بيئتنــا  مــع 
التــي تشــمل الهــواء 
والماء  والبحار  واألرض 
العامــــــة  والصحـــــة 
المصانـــع  وأدخنـــــة 
النفايـــــــات  وفـــــــرز 
تدويرهــا  وإعـــــادة 
منها  اآلمــن  والتخلـص 
حســابـــــات  وشهـــدت 
مشــــاهيــــر مواقـــــــــع 
االجتمـــــاعي  التواصـــــــــل 
الذيـــن تمت دعوتهم تفاعالً غير 
مســبوق من المتابعين لحساباتهم وتم 
إحــداث حالة مجتمعية مميــزة من خالل 
الهاشتاق#كلنا_لها_حراس والذي تبنى 

به الجميع دعمهم لحماية البيئة.

سيبكو تطلق مبادرة "كلنا لهــــــــا حراس" لنشر الثقافة البيئية بمدن المملكة
                                                                                                                                         معالي الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئة                ونائبه لشؤون البيئة والوفد المرافق له مع منسوبي سيبكو

الدكتور/ محمود لبد، مدير اإلدارة العامة لصحة البيئة 
والصحة المهنية بوزارة الصحة.

األستاذ/ أحمد عبدالعزيز، من منسوبي الهيئة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة

المســؤولين  بعـــــض   
والعــــديـــــد  الحكومييــن 

اإلعـــــــالمييــن  مــــــن 
مواقــــع  ومشــــاهير 
التواصــل االجتماعــي 
لمفهــوم  بتبنيهــم 
حمايــة البيئــة وذلك 
الثقافــــة  بنشـــــــر 
للجماهيــر  البيئيـــــة 

من خــالل مبادرة "كلنا 
لهـــــــــا حــراس" والتي 

للبيئة  أطلقتهــــا ســيبكو 
األفــراد  لتشــجيع  وتهـــــدف 

منها  اآلمــن  والتخلـص 
حســابـــــات  وشهـــدت 
مشــــاهيــــر مواقـــــــــع 
االجتمـــــاعي  التواصـــــــــل 
الذيـــن تمت دعوتهم تفاعالً غير 
االجتمـــــاعي  التواصـــــــــل 
الذيـــن تمت دعوتهم تفاعالً غير 
االجتمـــــاعي  التواصـــــــــل 





سيبكو تطلق مبادرة "كلنا لهــــــــا حراس" لنشر الثقافة البيئية بمدن المملكة
وكانــت االنطالقة مــن مدينة جدة 
على هامش فعاليات المنتدى والمعرض 

الدولــي للييئة والتنمية المســتدامة 
الخليجي والــذي كان برعاية كريمة 
من خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهللا، 
والقــت المبادرة استحســان العديد 
مــن الجهــات الحكوميــة وســيتم 

تعميـــــم المبـــادرة لتشــمل جميــع 
مــدن المملكة بالتعـــــاون مع العديد 
من الجهــات ذات العالقة وذلك لغرس 
مفاهيـــــم حمايــــة البيئــة وصناعــة 
اإلجماع بواجب الحفاظ عليها للوصول 
لتنمية مســتدامة وقامــت العديد من 
الحــدث  بتغطيــة  اإلعالميــة  الجهــات 
نظراً ألهميتــه وتفاعل المجتمع معه. 
وكرمت ســيبكو للبيئة المشاركين في 

دعم الفعالية من اإلعالميين ومشاهير 
مواقــع التواصــل االجتماعــي وذلــك 
لدورهــم الفعــال في إنجــاح إنطالق 

المبادرة. 

وكانــت االنطالقة مــن مدينة جدة 
على هامش فعاليات المنتدى والمعرض 

الدولــي للييئة والتنمية المســتدامة 
الخليجي والــذي كان برعاية كريمة 

مــن الجهــات الحكوميــة وســيتم 
تعميـــــم المبـــادرة لتشــمل جميــع 

مــدن المملكة بالتعـــــاون مع العديد 
من الجهــات ذات العالقة وذلك لغرس 
مفاهيـــــم حمايــــة البيئــة وصناعــة 

                                                                                                                                         معالي الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئة                ونائبه لشؤون البيئة والوفد المرافق له مع منسوبي سيبكو

األستاذ/ غسان الجهني، من منسوبي 
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

الدكتور/ نايف صالح الشلهوب، من منسوبي 
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

األستاذ/ محمد عمار أمين، من منسوبي 
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

األستاذ/ محمد تفاحه، من 
منسوبي الهيئة العامة 

لألرصاد وحماية البيئة

الدكتور/ أحمد األنصاري، نائب الرئيس لشؤون 
البيئة بالهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

المهندس/ خالد 
الهاجري مدير 

عام حماية 
البيئة بالهيئة 
الملكية بينبع





من اليمين منى النعمان وغادة غزاوي وهند الغيثي ومنال النعمان من مشاهير مواقع التواصل اإلجتماعي

األستاذ/ أحمد شاهين، من منسوبي 
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

األستاذ/ فراس شيخون، من منسوبي 
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

من منسوبي الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئةالممثل األستاذ/ عبدالرحمن طاشكندي

األستاذة/ شذى عبدالعزيز، من مشاهير اإلعالمي األستاذ/ صبري باجسير، قناة روتانا
األستاذة/ غادة الشاطبي، قناة روتانامواقع التواصل اإلجتماعي

األستاذ/ عادل النهدي، من مشاهير 
مواقع التواصل اإلجتماعي

الدكتور/ أحمد نبيل 
أبو خطوة، المستشار 

بأمانة جدة





منسوبي الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

األستاذ/ عبدالرزاق اإلدريسي، 
مصور بجريدة الوطن

األستاذة/ دينا النهدي، الرئيس 
التنفيذي لشركة انتك

المخرج الدكتور/ فهد 
غزولي، من منسوبي 

وزارة الصحة

من منسوبي الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

الممثل األستاذ/ وحيد 
صالح، من مشاهير 

مواقع التواصل 
اإلجتماعي

األستاذ/ عادل النهدي، من مشاهير 
مواقع التواصل اإلجتماعي

األستاذة/ عهد أبوراس، من مشاهير 
مواقع التواصل اإلجتماعي

األستاذ/ سالم الصيعري، من مشاهير 
مواقع التواصل اإلجتماعي

 األستاذ/ سامر العوفي، من مشاهير 
مواقع التواصل اإلجتماعي





من اليمين األستاذ/ سالم باديب، واألستاذ/ أحمد العطاس، والدكتورة/ ماجدة أبوراس، والمهندس/ ماجد عبدالغني.

اإلعالمي األستاذ/ 
عدنان الشبراوي، 

صحيفة عكاظ

الفنان األستاذ/ أحمد البراشي، 
من منسوبي البنك األول

منسوبي إدارة العالقات العامة بالهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

اإلعالمية األستاذة/ خلود النمر
الكابتن إبراهيم التركي

األستاذ/ تركي العلواني، من منسوبي 
المهندسه/ ليال إسماعيل، الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

من مسنوبي شركة انتك

الممثل األستاذ/ 
ثامر الغليس

 األستاذ/ عبدالرحمن الحارثي 
من منسوبي الهيئة الملكية بينبع

اإلعالمي األستاذ/ 
عدنان الشبراوي، 

صحيفة عكاظصحيفة عكاظ

الممثل األستاذ/ 
ثامر الغليسثامر الغليس

لمشاهدة التغطية اإلعالمية 
الكاملة لفعالية "كلنا لها 
حراس" يرجى زيارة حسابات 

سيبكو على مواقـــع 
التواصــل االجتمـاعي باسم 

SEPCOSAUDI





سيبكو تكرم المشاركين بحملة «كلنا لها حراس»

تكريم الممثله األستاذة/ شذى عبدالعزيزتكريم األستاذ صبري باجسيرتكريم األستاذة/ غادة الشاطبي، قناة روتانا

تكريم الممثل 
األستاذ/ سعد 

الحارثي

تكريم األستاذ/ عادل النهدي

تكريم األستاذة/ 
منى النعمان، سفيرة 

السالم والنوايا 
الحسنة

تكريم 
األستاذة/ هند 
الغيثي، سفيرة 

العطاء

تكريم 
الممثلة 

األستاذة/ 
رانيا ريقو

تكريم 
األستاذ/ 
سامي 

سليمان، 
مجموعة 

MBC إذاعة 
FM بانوراما

تكريم اإلعالمي األستاذ/
 محمد الراعي

تكريم األستاذة/ عهد أبوراس

تكريم 
اإلعالمية 
األستاذة/ 
خلود النمر

تكريم 
األستاذ/ 
محمد 
محجوب

تكريم 
األستاذ/ ماركو 

كولومبارا 
مدير المنتدى والمعرض الدولي 

للبيئة والتنمية المستدامة

تكريم الدكتور/
 أحمد األنصاري، 

نائب الرئيس لشؤون 
البيئة بالهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة

تكريم الكابتن إبراهيم التركيتكريم الفنان/ أحمد البراشي، من منسوبي البنك األول

تكريم 
المهندسة/ 

ليال إسماعيل، 
مشرفة تطوير 

أعمال انتك

تكريم 
األستاذ/ 

سامر 
العوفي

تكريم اإلعالمي األستاذ/ عدنان الشبراوي

تكريم األستاذ/ ثامر الغليس، سفير البيئة لدى سيبكو
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 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيز، شــارك أكثر مــن مائتي خبير 
دولي ومحلي  في احتفالية المؤتمر الدولي السادس 
للتنميــة المســتدامة، والذي اصطحــب به معرض في 
ذات الشــأن، وهمــا فعاليتان على درجــة قصوى من 
األهمية تتكرر كل عام، كانت هذه السنة تحت شعار 
( نقل التكنولوجيا البيئية)، وذلك خالل السابع والثامن 
من شــهر رجب الجاري، أقيمت في جــدة بتنظيم من 
الهيئــة العامة لإلرصــاد وحماية البيئــة؛ وقد افتتح 
الفعاليتــان  معالــي وزيــر البيئــة والميــاه والزراعة 
المهنــدس عبدالرحمــن بــن عبدالمحســن الفضلــي 
وبحضــور ومشــاركة معالــي الرئيس العــام للهيئة 
العامــة لالرصاد وحماية البيئة  الدكتور خليل الثقفي 
وعدد من المســئولين من الحكوميين والشركات في 

المملكة والخليج العربي.
هذا الحدث الذي تســتضيفه المملكة هو المنتدى 
األكبر من نوعه على مســتوى الشــرق األوسط وأحد 
أبرز المنتديات الدولية  في هذا الشــأن، ويشارك فيه 
عدد مــن وزارات البيئــة والغرف التجاريــة والصناعية 
بدول مجلس التعاون الخليجــي والقطاع الحكومي، 
والخــاص والمنظمــات البيئيــة واإلقليميــة والدولية 

وأصحاب األعمال؛
لقد كان لهــذا العام نكهة خاصــة، جاءت لتؤكد 
دعم الشركات والمؤسسات الحكومية لتوجه الدولة 
رعاها اهللا في المحافظة على البيئة وصون مواردها 
ودعم خطط التنمية المســتدامة واستخدام الطاقة 

البديلة ضمن الرؤية الكريمة ٢٠٣٠م.

قام المؤتمرون باستفاضة ومهنية عالية’ بمناقشة 
أهم القضايا البيئية المتنوعة في مجاالت التكنولوجيا 
البيئيــة وكفاءة الطاقــة وبرامــج المحافظة عليها 
والطاقــة الشمســية والطاقــة المتجــددة والميــاه 
وإدارة النفايــات، وبالتحديــد آفاق تحويــل النفايات 
إلى طاقة واســتيراد تطبيق التكنولوجيا الحديثة في 
إطــار اإلدارة المتكاملة للنفايات بحيث يتم عن طريق 
هذه التقنيات معالجة مشــكلة النفايات المزمنة في 
المملكة  وتحويلها من معضلة إلى مورد اقتصادي.

 لقــد كان للهيئــة العامة لالرصــاد وحماية البيئة 
ممثلــة في معالــي الرئيس العام، الــدور الكبير في 
إثــراء ورش العمل من خــالل حرصه على المشــاركة 
شــخصياّ والمســئولين فــي الهيئة، ممــا أضفى إلى 
المنتــدى نكهة خاصــة في تبادل اآلراء مع شــركات 

القطاع الخاص والمسئولين.
كمــا ال أغفل عن الفعاليــات التي صاحبت المؤتمر، 
ومبادرة اإلعالميين والنشــطاء  فــي مواقع التواصل 
االجتماعــي  وتبنيهم لمفهوم حماية البيئة، بنشــر 
الثقافــة البيئية مــن خالل مبادرة «كلنــا لها حراس» 
التي أطلقتها ســيبكو على هامــش المنتدى، والتي 
تدعــم األفــراد والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة 
وتشــجيعهم على الممارســات والســلوكيات البيئية 

اإليجابية.
كلمة شــكر أســطرها لكل من ســاهم في انجاح 

ودعم هذا المنتدى وأدعو اهللا التوفيق للجميع. 
واهللا من وراء القصد ،،

                                                     العضو المنتدب

م. عادل سالم باديب

الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة 
www.sepcoenvironment.com

المملكة تستشرف آفاق 
التكنولوجيا البيئية الدولية


