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�إعالن الفائزين بجائزة اململكة العربية
ال�سعودية للإدارة البيئية
توقيع عقد خدمات �أمنية مع �إحدى
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امل�شرف العام

م.عادل �سامل باديب
الع�ضو املنتدب

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

تخللها تدريب عملي على طرق �إطفاء احلرائق

دورة ال�سالمة العامة ملوظفي �شركة �سيبكو للبيئة
حر�ص ًا من �إدارة امل��وارد
الب�شرية على منع اخل�سائر
و�� �ض� �م ��ن خ� �ط ��ط الإدارة
التطويرية ملوظفي ال�شركة
وح� ��� �س���ن ال � �ت � �� � �ص� ��رف يف
الأزم� � ��ات ال �ط��ارئ��ة ،مت عقد
دورة ال�سالمة العامة ملوظفي
ال�شركة والتي قدمها م�سئول
الأم � ��ن وال �� �س�لام��ة الأ� �س �ت��اذ
حممد عبده ال�شاردي ،حيث
مت تدريب املوظفني على خطة
الإخ�ل��اء وك�ي�ف�ي��ة ا��س�ت�خ��دام
و� �س��ائ��ل ال �� �س�لام��ة يف ح��ال��ة
احلريق ال �سمح الله وكيفية
ا�ستخدام (طفاية احلريق)،
ك �م��ا مت ال��ت��ط��رق بتف�صيل
ع��ن �أن ��واع طفايات احلريق
وماهية ا�ستخدامات كل نوع
ومت ت��دري��ب املوظفني عملي ًا
على ا�ستخدامها ،كما �سيتم
التن�سيق مع املديرية العامة
للدفاع املدين ليتم عمل خطة
�إخالء وحريق وهمي.

لتنفيذ الربنامج الوطني لإدارة املخلفات الطبية

«�سيبكو للبيئة» تقدم خدماتها لعدد
من املن�ش�آت الطبية احلديثة
ا�ستمر تزايد عدد طالبي خدمات ال�شركة لتعزيز الربنامج الوطني لإدارة املخلفات الطبية
مبناطق اململكة ،وتقوم ال�شركة بتقدمي خدماتها لهذه املن�ش�آت وفق متطلباتهم لتحقيق الهدف
ال�سامي نحو احلفاظ على بيئة وطننا الغايل ومن هذه املن�ش�آت امللتحقة بالربنامج م�ؤخر ًا
عيادات اجلودة لطب الأ�سنان ,عيادات الياقوت لطب الأ�سنان ومركز الأ�شعة الأوىل وذلك
مبحافظة جدة.
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�إعالن الفائزين بجائزة اململكة
العربية ال�سعودية للإدارة البيئية
اعتمد الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر
اجلا�سر ،قرار اللجنة العليا جلائزة اململكة للإدارة البيئية بتحديد الفائزين
باجلائزة يف دورتها ال�ساد�سة.
وفاز باجلائزة يف املجال الأول «البحوث البيئية» واملركز الأول الدكتور
طارق بن عتيق الطلحي و�آخرون من اململكة ،فيما فاز باملركز الثاين منا�صفة
الدكتور حممد عثمان �أحمد عرنو�س من م�صر ،والدكتور عبدالرزاق العالمي
من املغرب ،بينما فاز باملركز الثالث منا�صفة الدكتور �صربي حممد ن�سيم
�شاهني من م�صر ،والدكتور حم�سن حممدي من تون�س.
ويف املجال الثاين «الأجهزة احلكومية» ،فاز باملركز الأول الهيئة امللكية
مدينة ينبع ال�صناعية من اململكة ،واملركز الثاين فاز به منا�صفة بلدية رام الله
من فل�سطني ،واملعهد الوطني للتكوينات البيئية من اجلزائر� ،أما املركز الثالث
ففاز به منا�صفة املركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكرث نقاء من اجلزائر،
و�أمرية قوة حماية البيئة بكرد�ستان العراق.
ويف املجال الثالث «القطاع اخلا�ص» ،فاز باملركز الأول جامعة بريزيت
من فل�سطني ،وفاز باملركز الثاين �شركة قطر للكيماويات املحدودة من قطر،
واملركز الثالث منا�صفة بني �شركة الإتفاق لل�صناعات احلديدية من ال�سعودية،

د .عبدالعزيز اجلا�سر

و�سخانات لهلبت من فل�سطني.
ويف املجال الرابع «اجلمعيات الأهلية» ،فاز باملركز الأول م�ؤ�س�سة �أميدول
اخلريية من اجلزائر ،واملركز الثاين جمعية البيئة الأردنية من الأردن ،واملركز
الثالث جلمعية �إمناء �إهمج من لبنان.
وتبلغ قيمة اجلائزة للفائز الأول لكل فرع من فروعها الأربعة « » 40,000
دوالر �أمريكي ،وقيمة �إجمالية ت�صل �إىل  250000دوالر �أي ما يعادل 938000
ريال �سعودي ،وي�أتي اختيار الفائزين باجلائزة طب ًقا لتو�صيات هيئة املحكمني
علم ًا ب�أن الهيكل التنظيمي للجائزة يتكون من اللجنة العليا للجائزة وهيئة
التحكيم والأمانة الفنية «املنظمة العربية للتنمية الإدارية».

الهيئة امللكية بينبع تفوز بجائزة اململكة العربية ال�سعودية للإدارة البيئية
فازت الهيئة امللكية بينبع باملركز الأول يف جائزة اململكة الدولية للإدارة
البيئية يف جمال �أف�ضل تطبيقات الإدارة البيئية يف الأجهزة احلكومية
بالدول العربية ,بعد �إ�ستيفاء الهيئة متطلبات الت�أهيل واجلدارة.
وج��اء ه��ذا الإجن ��از بعد م�شاركة الهيئة امللكية ،ببحث تقدمت به
�إدارة حماية ومراقبة البيئة بينبع ،عن الإدارة البيئية لتحقيق التنمية
امل�ستدامة ،وجرى اختيار الفائزين باجلائزة طب ًقا لدرا�سة ملفات الرت�شيح
التي عر�ضت على هيئة حمكمني تتكون من خرباء يف جمال الإدارة البيئية
والتنمية امل�ستدامة ،والتي يعتمد قرارها من قبل اللجنة العليا للجائزة
والأم��ان��ة الفنية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإداري��ة وهي �إحدى
منظمات جامعة الدول العربية.
وهن�أ الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية بينبع الدكتور عالء بن عبد الله
ن�صيف� ،صاحب ال�سمو الأمري �سعود بن عبد الله بن ثنيان رئي�س الهيئة
امللكية للجبيل وينبع مبنا�سبة ح�صول الهيئة امللكية بينبع على جائزة
اململكة الدولية للإدارة البيئية.
ووع��د الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية بينبع الدكتور عالء
بن عبدالله ن�صيف ،احل�صول على ه��ذه اجلائزة ا�ستمرار ًا
للإجنازات التي حققتها الهيئة امللكية يف جميع املجاالت
التي ت��زدان بها م�سريتها املتميزة واملمتدة عرب �أك�ثر من
ثالثة عقود ,م�ضيفا �أن الهيئة امللكية حققت جوائز عاملية
�سابقة ،يف جمال حماية البيئة مما و�ضعها منوذجا عامليا
م�شرف ًا يف التخطيط التنموي والبيئي.
ي�شار �إىل �أن جائزة اململكة الدولية للإدارة البيئية ،تهدف
�إىل تر�سيخ مفهوم الإدارة البيئية يف الوطن العربي وذلك
بت�أ�صيل مبادئ و�أ�ساليب الإدارة احلديثة ال�سليمة حلل امل�شاكل التي
تعوق حتقيق التنمية امل�ستدامة.
كما ت�ه��دف �إىل دع��م وت�شجيع العمل البيئي ون�شر ال��وع��ي ،وحفز
القطاعات والأفراد نحو ت�أمني م�ستقبل �أف�ضل يف املنطقة العربية من خالل
تر�سيخ وتبني املفهوم الوا�سع للإدارة البيئية يف الوطن العربي والقا�ضي

الأمري �سعود بن ثنيان

د .عالء ن�صيف

بح�سن ا�ستغالل املوارد الطبيعية عرب ا�ستخدام �أقل قدر منها للح�صول
على �أكرب �إنتاج بحيث ينجم عنه �أقل م�ستوى من النفايات ,مع ت�أ�صيل
مبادئ و�أ�ساليب الإدارة البيئية ال�سليمة يف م�ؤ�س�سات و�أجهزة
القطاعات العربية العامة واخلا�صة والأهلية وحتفيز الدول
العربية لالهتمام مبفهوم التنمية امل�ستدامة وتو�ضيح
الدور الفاعل للإدارة البيئية يف االقت�صاديات العربية
وقدرتها التناف�سية يف التجارة الدولية وامل�ساهمة يف
اجل�ه��ود ال��رام�ي��ة �إىل حتقيق م�ستوى مرتفع جل��ودة
نوعية حياة ال�شعوب العربية وحق الأجيال العربية يف
بيئة نظيفة.
و�شملت اجل��ائ��زة يف ن�سختها احلالية �أرب�ع��ة جم��االت
رئي�سية تعنى ب�أف�ضل البحوث يف جمال الإدارة البيئية و�أف�ضل
تطبيقات الإدارة البيئية يف الأجهزة احلكومية بالدول العربية و�أف�ضل
تطبيقات الإدارة البيئية يف القطاع اخلا�ص بالدول العربية و�أف�ضل
املمار�سات ال��ري��ادي��ة يف جم��ال الإدارة البيئية جلمعيات النفع العام
واجلمعيات الأهلية.
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حتت رعاية وح�ضور وزير
الإقت�صاد بدولة الإمارات
العربية املتحدة يف �إحتفالية
�ضخمة يف مدينة دبي

«�سيبكو للبيئة»
تفوز بجائزة التميز
الإقت�صادي 2014

من اململكة العربية ال�سعودية �أمني الأح�ساء �أثناء ا�ستالم جائزة القيادة
احلكيمة من وزير االقت�صاد الإماراتي

نائب حمافظ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ـ اململكة العربية ال�سعودية
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معايل وزير الإقت�صاد الإماراتي �أثناء ت�سليم اجلائزة للع�ضو املنتدب ل�شركة �سيبكو للبيئة

فازت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
(�سيبكو للبيئة) بجائزة ال��و��س��ام الذهبي يف جمال
اجل ��ودة والتميز الإق�ت���ص��ادي على م�ستوى املنطقة
العربية 2014م حيث �سلم ﻣﻌﺎﻲﻟ املهند�س �ﺳﻠطﺎن
ﺑن �ﺳﻌﻳد اﻟﻣﻧ�ﺻوري وزﻳر اﻻﻗﺗ�ﺻﺎد بدولة الإم��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة اجل��ائ��زة ل���س�ع��ادة امل�ه�ن��د���س ع��ادل
�سامل ب��ادي��ب ،الع�ضو املنتدب ل�شركة �سيبكو للبيئة
يف �إحتفالية �ضخمة يف مدينة دب��ي يف فندق جمريا
بيت�ش بدولة الإم��ارات العربية املتحدة يوم الأربعاء
2014/12/17م ﺑﺣ�ﺿور ﻣﻣﺛﻠﻲ العديد من اﻟﻬﻳﺋﺎت
اﻟدﺑﻠوﻣﺎ�ﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟدى دول��ة الإم ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة وﻋدد ﻣن ال �ق��ادة الأم �ن �ي�ين واﻟﻣ�ﺳ�ؤوﻟﻳن
اﻟﺣﻛوﻣﻳﻳن بدولة الإمارت العربية املتحدة وﻣ�ﺷﺎرﻛﻳن
ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺣ�ﺿور ﻣن ال�شركات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﺧﺎ�ﺻﺔ وال �ع��دي��د من
الإعالميني� ،سبق الإحتفالية مناق�شة ثرية بني الع�ضو
امل �ن �ت��دب ل���ش��رك��ة �سيبكو للبيئة ووزي� ��ر الإق�ت���ص��اد
الإم� ��ارات� ��ي ،ع��ن � �ض �غ��وط��ات ال �ن �ف��ط ع�ل��ى الأ�� �س ��واق
اخلليجية وت ��أث�ير �إن�خ�ف��ا���ض الأ� �س �ع��ار وع��ن الطاقة

املتجددة ب��ال��دول العربية.وكانت ﻛﻠﻣﺔ راع��ي اﻟﺣﻔﻝ
اﻟﻣﻬﻧد�س �ﺳﻠطﺎن ﺑن �ﺳﻌﻳد اﻟﻣﻧ�ﺻوري وزير الإقت�صاد
الإماراتي اﻟذي ﻗﺎﻝ ﻓﻳﻬﺎ :ﺑداﻳﺔ ..ا�ﺳﻣﺣوا ﻲﻟ ،ﺑﺎ�ﻷ �ﺻﺎﻟﺔ
ﻋن ﻧﻔ�ﺳﻲ ،وﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ عن وزارة اﻻﻗﺗ�ﺻﺎد واﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ ﻟدوﻟﺔ ا�ﻹﻣﺎرت اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺑ�ﺄن �أرﺣب
ﺑﻛم ﻲﻓ ﺑﻠدﻛم اﻟﺛﺎﻲﻧ ا�ﻹﻣﺎرات ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﺣﻔﻝ
اﻟﻣﺗﻣﻳز ﻣﻛﺎﻧﺔ ا�ﻹﺑداع واﻟﻣﺑدﻋﻳن ﻲﻓ ﻣﺧﺗﻠف ا�ﻷﻋﻣﺎﻝ
واﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﺗﺧ�ﺻ�ﺻﺎت ،ﻫﻧﺎ �أﻗﺗﺑ�س �إﻧﻧﺎ ولله اﻟﺣﻣد
ﻲﻓ دوﻟﺔ ﺗﻌﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻘوﻟﺔ ﻟ�ﺻﺎﺣب اﻟ�ﺳﻣو اﻟ�ﺷﻳﺦ
ﻣﺣﻣد ﺑن را�ﺷد �آﻝ ﻣﻛﺗوم ﻧﺎﺋب رﺋﻳ���س اﻟدوﻟﺔ رئي�س
ﻣﺟﻠ�س اﻟوزارء ﺣﺎﻛم دﺑﻲ ﺣﻳث ﻗﺎﻝ" :ﺧﻳﺎرن ا�ﻹﻧ�ﺳﺎن
ً
مبادرا ﻧرﻏب ﻲﻓ �أن ﻧﻛون
�أﻣﺎﻣﻪ� :إﻣﺎ �أن ﻳﻛون ﺗﺎﺑﻌﺎ �أو
ﻣﺑﺎدرﻳن وﻣﺗﻘدﻣﻳن" بالإجنازات ،كلمتان ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻣن
رﺟﻝ �ﺻﺎﺣب ر�ؤﻳﺔ ﺛﺎﻗﺑﺔ �ﺷﻬدت ﻟﻪ ﺗﻠك العبارة الب�سيطة
التي ﺗﺣﻣﻝ ﻲﻓ طﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎن كبرية وﺗﻠك ﻋﺑﺎرة ﺗﻧطﺑق
ﻋﻠﻰ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺗﻣﻳزﻳن اﻟذﻳن �ﺳﻳﻛرﻣون اﻟﻳوم ﻛ�ﺷﻬﺎدة
ﻋرﻓﺎن ﻟﻣﺟﻬوداﺗﻬم وﻣﻧﺟازﺗﻬم.
ً
ﻣﺣورﻳﺎ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗطوﻳر ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ العربية
ﻣ�ﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻛم اﻟﺣ�ﺿﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ �ﺷﻛﻠت ً
ﺟزءا من هذا العامل،

�شركة الت�صنيع الوطنية ـ اململكة العربية ال�سعودية

البنك ال�سعودي الفرن�سي ـ اململكة العربية ال�سعودية

جانب من احل�ضور حلفل التتويج

معايل املهند�س �سلطان بن �سعيد املن�صوري،
وزير الإقت�صاد الإماراتي �أثناء �إلقاء كلمته للفائزين

ً
�شكرا لكم �إﻧﻧﺎ اﻟﻳوم ﻣﺟﺗﻣﻌون ﻫﻧﺎ ﻟﻧﻘوﻝ لكم �شكرا
واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ �إﻰﻟ �آﻓﺎق اﻟﻣ�ﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣ�ﺷرق ﺑ�ﺄﻧﻧﺎ وﻻ
ﻳﺧﻔﻰ ﻋﻠﻳﻛم �أبناء دوﻟﺔ ﺧرﺟت ﻣن ﻋﻣق ال�صحراء
ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن �ﺻﻌوﺑﺔ وﻗ�ﺳوة ﻟﺗرﺗﻘﻲ �إﻰﻟ ﻣ�ﺻﺎف
اﻟدوﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻲﻓ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت
وذﻟك ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻳﻛون ﻟوﻻ ﻣ�ﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟرواد ﻣن رﺟﺎﻝ
وﻧ�ﺳﺎء �ﺷﻌﺑﻧﺎ اﻟطﻣوح ﻣن اﻟذﻳن ﻳﺗ�ﺷﺎرﻛون ﻣﻌﻛم

البنك ال�سعودي للإ�ستثمار ـ اململكة العربية ال�سعودية

ذات اﻟ�ﺻﻔﺎت اﻟﻣﺑدﻋﺔ واﻟﺧﻼﻗﺔ ﺗﻠك اﻟ�ﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ
�أراها اليوم ﻲﻓ ﻋﻳون اﻟﺣﺎ�ﺿرﻳن ،ذﻟك ا�ﻹﻳﻣﺎن وﺗﻠك
اﻟﻌزﻳﻣﺔ والإ�صرار ﻋﻠﻰ ﺗﺣدي اﻟ�ﺻﻌﺎب.
ومن اجلهات التي فازت بجوائز يف عدة جماالت
بالقيادة احلكيمة واجلودة والتميز الإقت�صادي يف
الإحتفالية من دولة الإمارات العربية املتحدة القيادة
العامة ل�شرطة دبي وقيادة �شرطة ال�شارقة و�شرطة
ر�أ�س اخليمة و�شرطة الفجرية وبنك دبي الإ�سالمي
التجاري وبنك امل�شرق ومعهد التدريب والدرا�سات
الق�ضائية ومدير عام موا�صالت الإم��ارات وهيئة
كهرباء ومياه دبي و وزارة العمل الإماراتية ومن
الدول العربية البنك الأردين الإ�سالمي وبنك الأردن
دبي وجمموعة هرم�س املالية من م�صر ومن تون�س
معايل املحافظ للبنك املركزي التون�سي ومن اململكة
العربية ال�سعودية م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
و�أمانة الأح�ساء و�شركة الت�صنيع الوطنية والبنك
ال�سعودي للإ�ستثمار والبنك ال�سعودي الفرن�سي
ومن عُمان بنك �صحار ومن الكويت بيت التمويل
الكويتي.

�صحيفة الريا�ض ـ اململكة العربية ال�سعودية

هيئة كهرباء ومياه دبي

وزارة العمل ـــ دولة الإمارات العربية املتحدة
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لقدرة ال�شركة التناف�سية
يف جمال م�شاريع حماية البيئة
بالوطن العربي

توقيع عقود معاجلة
�صناعية للعديد
من املن�ش�آت
لقدرة ال�شركة على املناف�سة يف جمال املعاجلة
ال�صناعية و�إمتالكها جممع ًا بيئي ًا �صناعي ًا متكام ًال
مبنطقة امل ��رادم باجلحفة مت توقيع ع��دة عقود
للمعاجلة ال�صناعية منها مع �شركة م�صنع حممد
�سعيد عفيفي للراتنجات الكيميائية وذلك لإدارة
املخلفات اخلطرة الناجتة عن العمليات املختلفة
بامل�صنع كما مت توقيع عقد مع �شركة حممود �سعيد
للبال�ستيك للتخل�ص الآمن من خملفات امل�صنع ذات
اخلطورة املتو�سطة ومن �ضمن امل�صانع التي مت
البدء با�ستالم خملفاتها اخلطرة م�صنع الوطني
ال��راق��ي لإع ��ادة تكرير ال��زي��وت وال��ذي يعترب من

جممع �سيبكو للبيئة ال�صناعي مبنطقة املرادم باجلحفة منوذج �صناعي مميز ت�سعى ال�شركة لتطبيقه بجميع
مناطق اململكة العربية ال�سعودية

امل�ؤ�س�سات الرائدة يف جمال اعادة تكرير الزيوت
واعادة تعبئتها وفقا للموا�صفات العاملية ومعايري
اجلودة الدولية ,وقد مت توقيع العقد الذي يغطي
عمليات ادارة املخلفات اخلطرة الناجتة عن عمليات
الت�شغيل بامل�صنع كما مت ادراج �شركة كومنك�س

العربية مل��واد البناء واخلر�سانة اجلاهزة لقائمة
اجلهات املتعاقدة مع �سيبكو للبيئة وذل��ك لإدارة
املخلفات املختلفة للمن�ش�أة ويف املنطقة اجلنوبية
مت توقيع عقد لإدارة املخلفات ال�سائلة امللوثة
مبواد خطرة مع م�صنع جازان للغازات ال�صناعية.

زيارة من جامعة امللك خالد والرئا�سة
العامة للأر�صاد وحماية البيئة ملحطة
�شركة �سيبكو للبيئة باملنطقة اجلنوبية

طالب جامعة امللك خالد ب�أبها

وفد الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة باملنطقة اجلنوبية �أثناء التدقيق ب�سجالت حمطة ال�شركة
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حر�صا من �إدارة ال�شركة ال�سعودية اخلليجية
حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) على �إطالع املهتمني
بال�ش�أن البيئي على اجل��ودة واالحرتافية العالية
يف عملها لتطبيق الربنامج الوطني للتخل�ص الآمن
من النفايات الطبية ،ت�شرفت ال�شركة بزيارة لوفد
من طالب جامعة امللك خالد ب�أبها ق�سم (الكيمياء)
امل�ستوى اخلام�س ملحطة املعاجلة بال�شركة مبنطقة
ع���س�ير ي ��وم اخل�م�ي����س 2014/12/11م ،حيث
مت التن�سيق لهذه ال��زي��ارة وا�ستقبال ال�ط�لاب يف
موقع املحطة ومت اطالعهم على الطرق ال�صحيحة
وال�سليمة ملعاجلة النفايات الطبية اخلطرة وكيف
ت�ت��م امل �ع��اجل��ة ل�ه��ا ك�م��ا مت��ت الإج ��اب ��ة ع�ل��ى جميع
ا�ستف�ساراتهم و�أ�سئلتهم وق��د مت التقاط ال�صور
التذكارية لهذه ال��زي��ارة وت�سجيل كلمة للدكتور
عبيد برمية امل�شرف على زي��ارة الطلبة يف �سجل
الزيارات ،من جهة �أخ��رى ت�شرفت ال�شركة بزيارة
وف��د من الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
مبنطقة ع�سري ملحطة املعاجلة باملنطقة يف يوم
االحد 2014/11/30م .

جلهود ال�شركة املميزة يف جمال التوعية والإعالم البيئي لأفراد املجتمع

الغرفة التجارية ال�صناعية بالباحة وجنران و�أمانة الأح�ساء
متمثله ببلدية �سلوى ت�شكر �شركة �سيبكو للبيئة

ت �ل �ق��ت ال �� �ش��رك��ة ال �� �س �ع��ودي��ة
اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو
للبيئة) خ�ط��اب �شكر م��ن رئي�س
جمل�س �إدارة ال�غ��رف��ة التجارية
ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ب��ال �ب��اح��ة الأ� �س �ت��اذ
�أح� �م ��د ب ��ن ع �ب��دال �ل��ه ال �ع��وي �ف��ي،
وذل ��ك جل�ه��ود ال�شركة يف جمال
التوعية والإع�ل�ام البيئي لأف��راد
املجتمع م��ن خ�لال ن�شرة الأر�� ��ض وتلقت
�أي�ض َا خطاب �شكر من رئي�س جمل�س �إدارة
غ��رف��ة جن ��ران الأ� �س �ت��اذ م�سعود م�ه��دي �آل

حيدر ،ال��ذي وج��ه �سعادته
م�شكور ًا ب�إ�ضافة الن�شرة
ل �ق �� �س��م م ��رك ��ز امل �ع �ل��وم��ات
بغرفة جنران وذلك خلدمة
امل�صلحة العامة ومبا يعود
بالنفع للمنت�سبني واملهتمني
بال�ش�أن البيئي .كما تلقت
ال�شركة �شكر وت�ق��دي��ر من
رئي�س بلدية �سلوى ب�أمانة الأح�ساء الأ�ستاذ
كنعان بن عيادة التمياط ،متمني ًا لل�شركة
التوفيق والعطاء امل�ستمر واملميز.

حر�ص ًا من �إدارة ال�شركة على تطوير �أداء موظفيها و�صقل مهاراتهم الإدارية

من�سوبي «�سيبكو للبيئة» يح�صلون على دورة
«مهارات وفن التعامل مع الآخرين»

املجموعة الأوىل امل�ستفيدة من دورة «مهارات وفن التعامل مع الآخرين»

حر�صا م��ن �إدارة ال�شركة على تطوير
ورف� ��ع �أداء م��وظ�ف�ي�ه��ا و� �ص �ق��ل م�ه��ارات�ه��م
الإدارية عقدت دورة « مهارات وفن التعامل
مع الآخرين» يف مركز التدريب والتطوير
ال �ت��اب��ع لإدارة ال �� �ش��رك��ة يف م �ق��ر الإدارة
العامة بجدة ال ��دورة �شملت جميع م��دراء
الإدارات وال� �ف ��روع وامل��وظ �ف�ين وع �ق��دت
على م��دار ا�سبوعني متتالني ومت تق�سيم
الدورة ملجموعتني الأوىل للمدراء والثانية

للموظفني تعرف من خاللها املتدربني على
ف��ن التعامل و�أ��س��ال�ي��ب التعامل وتعريف
الكاريزما وكيف ت�صبح �إن�سان كاريزمي
وب��روت�ك��والت و�إتيكيت التعامل يف جمال
الأعمال وط��رق الرتويج للأفكار و�أ�ساليب
الإبهار والأمناط اخلم�سة ل�شخ�صية املتحدث
تخلل ال��دورة ور���ش عمل متثيلية للخروج
ب�أفكار تطبيقية لفن التعامل وبع�ض امل�شاهد
التلفزيونية الداعمة ملقررات الدورة.

�أحمد بن عبدالله العويفي

م�سعود مهدي �آل حيدر

ا�ستمرار ًا لدعم برامج خدمة
املجتمع يف اليوم العاملي للم�سنني

تكرمي «�سيبكو للبيئة»
يف فعاليات «انتو بركتنا»

كرمت ادارة م�ست�شفى ح��راء العام مبكة
املكرمة ممثلة يف مدير امل�ست�شفى الدكتور
وليد عبداحلليم ح�سني ال�شركة ال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) وذلك
نظري جهودها يف اجن��اح فعاليات الربنامج
التوعوي والرتفيهي الأول لكبار ال�سن وذلك
مبنا�سبة اليوم العاملي للم�سنني من خالل دعم
ه��ذه ال�برام��ج �ضمن خططها يف دع��م برامج
خدمة املجتمع ,والذي ا�سهم يف رفع م�ستوى
ثقافة ه��ذه الفئة الغالية على قلوب املجتمع
وادخال البهجة وال�سرور �إىل نفو�سهم .
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الرتبية امل�ستمرة ودورها يف دعم
التنمية امل�ستدامة
م .عادل �سامل باديب
�أطلبوا العلم من املهد �إىل اللحد ،هكذا يعلمنا ديننا احلنيف وهو
العلم الذي ينعك�س لفائدتنا يف حياتنا ومعا�شنا .ومن املذهل �أن ديننا
�سبق املفاهيم احلديثة الآنية يف ا�ستجالء مفهوم اال�ستمرارية يف
التعليم الذي هو كما نعلم مرتبط بالرتبية ارتباط ًا وثيق ًا �إذ ال �سبيل
�إىل ا�ستمرارية التعلم من املهد �إىل اللحد� ،سوى برتبية م�ستمرة هي
�أي�ض ًا.
والرتبية عملية تهدف �إىل تنمية الفرد املتكامل يف ج�سمه وعقله
و�شعوره وترقية تكيفه مع املجتمع .الرتبية تكوين للقيم واالجتاهات
واملهارات الالزمة لفهم العالقات املعقدة التي تربط الإن�سان مبحيطه
احليوي وع��ن طريقها تتم املحافظة على امل��وارد البيئية الطبيعية
وا�ستغاللها اال�ستغالل الأمثل ل�صالح الإن�سان ووفق ًا مل�ستوى معي�شته.
وال�سبيل لالرتقاء بحياة النا�س يف جمتمعاتهم دون تنمية م�ستدامة.
هكذا ترتبط التنمية امل�ستدامة بالرتبية امل�ستمرة.
انطلق عقد الأمم املتحدة للتعليم م��ن �أج��ل التنمية امل�ستدامة
( )2014 –2005من �أج��ل �إيجاد عامل �أف�ضل للنا�س يف دول العامل
قاطبة ،على تباين جمتمعاتهم ،وعلى خمتلف �أعمارهم.
وت�سعى التنمية امل�ستدامة �إىل تلبية احتياجات احلا�ضر دون �إهمال
الحتياجات الأجيال القادمة .والتنمية امل�ستدامة ر�ؤية للتنمية تنطوي
على احرتام كل �أ�شكال احلياة مبا يراعي البيئة وامل��وارد الطبيعية،
وتعني على مهام �أخرى مثل احلد من الفقر والتعليم للجميع وال�صحة
والأمن وحقوق الإن�سان.
وترمي الرتبية من �أجل التنمية امل�ستدامة �إىل م�ساعدة النا�س على
�أن تكون لديهم املواقف واملهارات واملعارف الالزمة التخاذ قرارات
م�ستنرية والت�صرف على �أ�سا�سها لتحقيق ما يعود عليهم بالفائدة
الآن ويف امل�ستقبل .فالرتبية من �أجل التنمية امل�ستدامة يف بلدنا كما
يف كل بلد ،ت�ساعد الإن�سان على التع ّلم امل�ستمر من �أجل الو�صول �إىل
م�ستقبل �أف�ضل.
لقد �سعى عقد الأمم املتحدة للتعليم من �أج��ل التنمية امل�ستدامة
ال��ذي تقوم اليون�سكو فيه بدور الوكالة الرائدة� ،إىل �إدم��اج مبادئ
التنمية امل�ستدامة وقيمها وممار�ساتها يف م��راح��ل التعليم بهدف
معاجلة امل�شكالت االجتماعية واالقت�صادية والثقافية والبيئية التي
نواجهها يف القرن احلادي والع�شرين .وهكذا متت الدعوة ال�ستمرار
برنامج العمل ملا بعد �سنة  ،2015يف العقد اجلديد وفيه تنادي املنظمة
الدولية ب�إدماج الرتبية من �أجل التنمية امل�ستدامة يف مدار�س دول
العامل باعتبارها جزءا ال يتجز�أ من مقومات جودة التعليم يف القرن
احلادي والع�شرين .والذي �سيكون مردوده كبري يف مملكتنا احلبيبة
و�ستجني بعون الله �أجيالنا اليافعة ثماره خري ًا عميم ًا حال تطبيقه يف
تعليم الأجيال ،وهو ي�أتي مت�شي ًا مع �إعالن م�سقط الذي �سبق للأمم
املتحدة ممثلة يف اليون�سكو �أن �صاغته.
يف اليابان ،ويف التا�سع من نوفمرب عام  2014افتتح م�ؤمتر ملنظمة
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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اليون�سكو حتت عنوان (الرتبية من �أجل التنمية امل�ستدامة) وفيه مت
�إطالق (جائزة اليون�سكو  /اليابان للرتبية على التنمية امل�ستدامة)
لتتويج اجلهود من �أجل الرتبية من �أجل التنمية امل�ستدامة عرب العامل
�شاركت يف امل�ؤمتر مائة وع�شرون دولة ال�شيء الذي يعك�س �أهمية هذه
الق�ضية يف ع�صرنا.
�إن الرتبية مفهوم التنمية امل�ستدامة ،يف ت�شكل مفتاح الت�صدي
لكافة امل�شاكل املطروحة على ال�ساحة الدولية ،وبالتايل �ضمان م�ستقبل
من�سجم ل�سكان العامل قاطبة .وهي م�سئولية حكومات وجمتمعات
الدول قاطبة انطالق ًا من البيت واملدر�سة وو�سائل الإعالم وامل�ؤ�س�سات
احلكومية ذات ال�صلة وم�ؤ�س�سات القطاع اخل��ا���ص.وه��ي عملية
ت�ستهدف العقول بغية غر�س �سلوكيات �إيجابية لأداء النا�س كافة.
�إن الرتبية املتوا�صلة من اجل التنمية امل�ستدامة يف �أ�سا�سها ،ر�ؤية
تربوية تهدف على �إيجاد توازن بني الوفرة االقت�صادية وجتدد املوارد
الطبيعية والبيئية ب�إ�ستغالل �أف�ضل ما يف تقاليد الإن�سان الثقافية
وال�سلوك احل�ضاري بغر�ض �إحداث نقلة نوعية وحياة �أف�ضل للنا�س
يف �أجيالهم احلالية واملقبلة ،وهي م�سئولية الرتبويون كي ي�ستنبطوا
منهجيات ومقاربات تربوية حديثة لتامني تربية وتعليم م�ستمرين
جلميع فئات املجتمع.
التنمية امل�ستدامة ت�ستلزم �ضرورة ا�ستخدام امل��وارد الطبيعية
املتجددة بكيفية ال ت�ؤدي �إىل نق�صانها وا�ضمحاللها ،فهي ال�ستدامة
الأجيال املقبلة.
الرتبية الفذه امل�ستمرة� ،ست�ساعد على الإدارة املثلى للموارد
الطبيعية ،واحل�صول منافع التنمية االقت�صادية ،واملحافظة على
تلك املوارد الطبيعية ونوعيتها عن طريق تر�شيد اال�ستهالك وتفعيل
القدرات الكامنة يف كافة �شرائح املجتمع للو�صول �إىل حتقيق الأبعاد
الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية والبيئية وال�صحية والإمنائية.
ول��دى اليون�سكو برنامج للتعليم للجميع وه��و برنامج يعطي
�أولوية كربى لدعم حتقيق �أهداف التعليم للجميع وتوفري قيادة عاملية
و�إقليمية يف جمال التعليم ،ال �سيما من خالل تنفيذ التو�صيات التي
�صدرت عن �أربعة م�ؤمترات دولية بارزة للتعليم نظمتها اليون�سكو
يف فرتة العامني  .2009-2008تناولت ق�ضايا التعليم اجلامع اجليد،
والتعليم من �أجل التنمية امل�ستدامة ،وتع ّلم الكبار ،والتعليم العايل،
و�إ��س��داء امل�شورة لرا�سمي ال�سيا�سات وغريهم من اجلهات الفاعلة
ب�ش�أن طرائق حتويل النظم التعليمية يف عامل يتجه نحو العوملة.
الرتبية من �أجل التنمية امل�ستدامة هي هدف يجب الو�صول �إليه من
خالل الرتكيز على دمج الفهم واالحرتام الذي نك ّنه لأنف�سنا وللآخرين
والبيئة يف جممل ن��واح��ي التعلم بغية تطوير ال�سلوك الإن�ساين
والتو�صل بذلك �إىل بروز جمتمع يتطلع للم�ستقبل بطم�أنينة.
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