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حمبو البيئة على موعد مع �سحر
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امل�شرف العام
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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

�سيبكو للبيئة تتلقى �شكر من مدراء
جامعة امللك �سعود وجامعة امللك عبدالعزيز
تلقت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) خطاب �شكر
من معايل الدكتور /بدران بن عبدالرحمن العمر ،مدير جامعة امللك �سعود ومعايل
الدكتور /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ،مدير جامعة امللك عبدالعزيز وذلك للجهود
املبذولة من �إدارة ال�شركة من �أجل االرتقاء ب�أعمال حماية البيئة باململكة وبع�ض
الدول العربية وحتقيق �أهداف ال�شركة ور�صد �إجنازاتها من خالل ن�شرة الأر�ض
التي تعك�س جهود �إدارة العالقات العامة ب�شركة �سيبكو للبيئة من �أجل �إعدادها
و�إ�صدارها بهذه ال�صورة الطيبة.

د .بدران العمر

د .عبدالرحمن اليوبي

بالتعاون مع م�ست�شفى حراء العام مبكة املكرمة

�سيبكو للبيئة ت�شارك باالحتفال باليوم العاملي للبيئة 2015
�شاركت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة (�سيبكو للبيئة) م�ست�شفى ح��راء العام
االحتفالية ب��ال�ي��وم ال�ع��امل��ي للبيئة ،م��ن خالل
فعالية ت��وع��وي��ة؛ ت�ضمنت معر�ضا تثقيفيا،
مب�شاركة ق�سم املخلفات الطبية بامل�ست�شفى.
و�أو�ضح اال�ستاذ نايف الثبيتي مدير الق�سم
خالل االحتفالية �أهمية يوم البيئة يف املن�ش�آت
ال�صحية م��ن حيث ال�ت��أك��د م��ن ف�صل الأدوات
احل��ادة امل�ستخدمة؛ تفادي ًا لوخز الإب��ر ،وطرق
التخل�ص من �أدوات احلماية ال�شخ�صية التي
ي�ستخدمها ال�ف��ري��ق ال�ط�ب��ي يف غ��رف ال�ع��زل،
وت��وف�ير ح��اوي��ات خم�ص�صة ،و�آل �ي��ة التخل�ص
من امل��واد الكيميائية املن�سكبة عن طريق نقلها
للأماكن املخ�ص�صة لها.
و� �ش��ارك��ت بع�ض الأق �� �س��ام ب�ع��ر���ض من��اذج
لبع�ض الأع� �م ��ال ال �ت��ي مت��ت �إع� ��ادة ت��دوي��ره��ا
م��ن خملفات امل��واد امل�ستخدمة� ،شارحة طرق
اال�ستفادة منها على امل��دى الطويل ،و�ساهمت
�أق�سام �أخ��رى بتجميع ال��ورق امل�ستهلك و�إع��ادة
تدويرهُ ،
وختمت الفعالية بتوزيع اجلوائز.
و�أو�ضح مدير م�ست�شفى حراء العام ،الدكتور
وليد حممد ح�سني� ،أهمية ن�شر ثقافة التعامل مع
البيئة يف كافة اجلوانب املحيطة ،و�إعجابه مبا
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عُر�ض من �أفكار هادفة ،متمني ًا �أن ت�ستمر هذه
الثقافة يف منط احلياة؛ للحفاظ على البيئة،
كما ن��وه على �أه�م�ي��ة التخل�ص ال�صحيح من
النفايات الطبية ومنها على �سبيل امل�ث��ال �إب��ر
احلقن؛ منع ًا النتقال العدوى لبع�ض الأمرا�ض

على �سبيل امل �ث��ال :ف�يرو��س��ات الكبد :ب ج �أو
نق�ص املناعة .ي��أت��ي ذل��ك �إمي��ان � ًا ب��ال��دور الهام
لل�شركة جت��اه ن�شر ثقافة ال�صداقة مع البيئة
يف حميط العمل واملجتمع مب�شاركة القطاعات
ال�صحية املتميزة.

مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة
و�أمانة منطقة املدينة املنورة توقعان مذكرة تعاون م�شرتك
وق�ع��ت مدينة امل�ل��ك عبدالله للطاقة ال��ذري��ة
واملتجددة و�أمانة منطقة املدينة املنورة مذكرة
تعاون م�شرتك حتت رعاية من �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير في�صل بن �سلمان بن عبدالعزيز
�أمري منطقة املدينة املنورة وذلك يف حفل افتتاح
امل���ؤمت��ر ال� ��دويل اخل��ام ����س لبيئة م ��دن 2015
بجامعة طيبه يف املدينة املنورة.
وتهدف مذكرة التعاون امل�شرتك التي وقعها
من مدينة امللك عبدالله للطاقة الذرية واملتجددة
معايل نائب الرئي�س الدكتور وليد بن ح�سني �أبو
الفرج وم��ن جانب �أمانة منطقة املدينة املنورة
معايل �أمني منطقة املدينة املنورة الدكتور خالد
بن عبدالقادر طاهر �إىل �إج��راء درا�سة م�شرتكة
ل � �ت � �ط� ��وي� ��ر م� �ن� �ظ ��وم ��ةال��ط��اق��ة امل� �ت� �ج ��ددة يف
منطقة املدينة املنورة ب�شكل متكامل ،مبا يف ذلك
قيا�س م�صادر الطاقة املتجددة ،وتطوير حلول
وحمطات الطاقة املتجددة ،بالإ�ضافة �إىل تطوير
التعليم وال�ت��دري��ب الفني املتعلق ب�ه��ذا املجال
وب�ح��ث تطوير ال�صناعة واخل��دم��ات اخلا�صة
بالطاقة املتجددة يف منطقة املدينة املنورة.
وركزت مذكرة التعاون امل�شرتك بني الطرفني
ع�ل��ى درا���س��ة ا� �س �ت �خ��دام��ات ال �ط��اق��ة ال�شم�سية
ب�أنواعها املختلفة يف املن�ش�آت التابعة للأمانة
وحتديد الفر�ص املتاحة للتطبيق يف جمال الطاقة
ال�شم�سية مثل الإنارة والتربيد� ،إىل جانب درا�سة

ا�ستخدامات طاقة الرياح ب�أنواعها املختلفة يف
املناطق التابعة لأم��ان��ة منطقة املدينة املنورة
وحتديد الفر�ص املتاحة للتطبيق يف هذا املجال.
كما اتفقت مدينة امللك عبدالله للطاقة الذرية
وامل �ت �ج��ددة و�أم��ان��ة منطقة امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة يف
مذكرة التعاون امل�شرتك التي وقعت بينهما على
القيام بدرا�سة وم�سح �شامل لتحديد الفر�ص
املتاحة واملنا�سبة يف جم��ال حت��وي��ل النفايات

�إىل طاقة ودرا�سة اجلوانب الفنية� ،إ�ضاف ًة �إىل
و�ضع ت�صور متكامل حللول حتويل النفايات
�إىل طاقة يف منطقة املدينة املنورة �،إىل جانب
القيام بدرا�سة وم�سح �شامل لتحديد الفر�ص
املتاحة واملنا�سبة يف جمال الطاقة اجليوحرارية
ودرا�سة اجلوانب الفنية ،وو�ضع ت�صور متكامل
حللول الطاقة اجليوحرارية يف منطقة املدينة
املنورة.

«�سيبكو للبيئة»
تقدم دورة
«�إدارة خملفات
ور�ش �صيانة ونظافة
الطائرات» ملوظفي
�شركة طريان خا�ص
قدمت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة)
دورة اج��راءات التعامل مع املخلفات اخلطرة (خملفات ور�ش �صيانة
ونظافة ال�ط��ائ��رات) ملوظفي �شركة الفا �ستار للطريان (وه��ي �شركة
طريان خا�ص تعمل داخل مطار امللك خالد بالريا�ض)  ،و�شملت الدورة
التعريف مبفاهيم ادارة النفايات ،وا�سرتاتيجية ادارة النفايات و
ت�صنيف املخلفات وطرق التعبئة والتغليف و اجراءات التقليل من حجم
املخلفات و كيفية اجراء التدريبات الالزمة للعاملني باملن�ش�أة و كيفية

نقل املخلفات و كيفية التعامل مع حوادث ت�سريب املواد اخلطرة وكيفية
عمل التقارير للجهات ذات ال�صلة باملخلفات اخلطرة بالإ�ضافة لدرا�سة
حالة التعامل مع املخلفات اخلطرة مبطار زيورخ وزيارة ميدانية ملوقع
جممع املعاجلة ال�صناعية التابع ل�شركة �سيبكو للبيئة مبنطقة اجلحفة-
راب��غ وبعد انتهاء ال��دورة �سلم الع�ضو املنتدب ل�شركة �سيبكو للبيئة
املهند�س /عادل �سامل باديب �شهادات ح�ضور الدورة للمتدربني متمنيا
للجميع التوفيق.
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�أقيم يف
مدينة
الريا�ض
حتت رعاية
خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز

وكيل �ش�ؤون البيئة �أثناء تكرمي مدير م�شروع �سيبكو للبيئة بالهيئة امللكية بينبع

ممثل ال�شركة املنظمة �أثناء تكرمي مدير العالقات العامة ب�شركة �سيبكو للبيئة

جناح �سيبكو للبيئة يف املعر�ض امل�صاحب لأعمال املنتدى
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الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة ورئي�س الهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية والوفد املرافق لهم
�أثناء الإ�ستماع لأن�شطة و�إجنازات �سيبكو للبيئة

تكرمي «�سيبكو للبيئة» مل�
مل�ش
واملعر�ض الدويل للبيئة والتنم
حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود �شاركت ال�شركة
ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة �سيبكو
للبيئة يف �أع �م��ال امل�ن�ت��دى وامل�ع��ر���ض ال��دويل
للبيئة والتنمية امل�ستدامة اخلليجي اخلام�س
مبدينة الريا�ض وذلك بتقدمي ورقتي عمل يف
امل�ن�ت��دى وم�ع��ر���ض م�صاحب ي�شرح للخرباء
واملخت�صني وال��زوار جهود ال�شركة يف حماية
بيئة الوطن من خالل العديد من امل�شاريع يف
اململكة العربية ال�سعودية والعامل العربي التي
تنفذها �سيبكو للبيئة.
ورق� ��ة ال �ع �م��ل الأوىل حت��دث��ت ع��ن ج�ه��ود
ال�شركة يف الربنامج الوطني للتخل�ص الآمن من
النفايات الطبية يف اململكة العربية ال�سعودية
ولبنان وتون�س وال�سودان وتقنيات ال�شركة
بهذا املجال متمثلة يف جهاز «�سيبكو كليف»
وق��دم ه��ذه ال��ورق��ة الأ� �س �ت��اذ� /سعد ب��ن را�شد
ال�شهري مدير الت�شغيل والنقل والورقة الثانية
عن حلول ال�شركة البيئية يف جمال املخلفات
ال�صناعية وم�شروع املراقبة والتفتي�ش البيئي
ال��ذي تنفذه ال�شركة يف الهيئة امللكية بينبع
حيث ي�شمل امل�شروع برنامج مراقبة الهواء
وم��راق�ب��ة االن�ب�ع��اث��ات م��ن امل�صانع و برنامج
جمع وحتليل عينات مياه ال�صرف ال�صناعي
وال�صحي ومياه التربيد ومياه ال�شرب ومراقبة
البيئة البحرية وتطبيق برنامج الت�أهيل البيئي
لإ�صدار الت�صاريح البيئية للت�شغيل والإن�شاء
و تطبيق برنامج الغرامات البيئية بالإ�ضافة
لربنامج ادارة النفايات ال�صناعية وان�شاء
ق��اع��دة بيانات لتتبع كميات وان ��واع وكيفية
التخل�ص من النفايات ال�صناعية مبدينة ينبع
وقدمها الدكتور /جعفر ن�شيد املحمودي ،مدير
م�شروع �سيبكو للبيئة بالهيئة امللكية.
وا�ستقبل ممثلي �سيبكو للبيئة الرئي�س

ال��ع��ام ل�ل��أر���ص��اد وح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة ال��دك �ت��ور
عبدالعزيز بن عمر اجلا�سر والوفد املرافق له
�أثناء االفتتاح يف معر�ضها امل�صاحب لأعمال
املنتدى والعديد من اخل�براء واملخت�صني يف
جمال حماية البيئة مب�شاركة ممثلي وزارات
ال�ب�ي�ئ��ة وال �غ��رف ال �ت �ج��اري��ة وال���ص�ن��اع�ي��ة يف
دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي ،والقطاعني
احل �ك��وم��ي واخل ��ا� ��ص ،وامل �ن �ظ �م��ات البيئية
والإقليمية والدولية ،و�صناع القرار يف العمل
البيئي خليجيًا و�إقليميًا.
و�أقيم حفل بهذه املنا�سبة ،ا�ستهل بتالوة
�آي� ��ات م��ن ال��ذك��ر احل �ك �ي��م ،ث��م �أل �ق��ى ال��دك�ت��ور
عبدالعزيز اجلا�سر كلمة �أك��د فيها �أن املنتدى
واملعر�ض ال��دويل للبيئة والتنمية امل�ستدامة
اخلليجي �أ�صبح عالمة بيئية مهمة على امل�ستوى
الوطني واخلليجي والإقليمي ،وقال �إن �سيا�سة
اململكة ومنهجها يف املجال البيئي والتنموي
تنطلق من تعاليم الدين الإ�سالمي� ،إذ تنتهج يف
�إعداد خططها التنموية على التخطيط ال�شامل
ب�أبعاده االقت�صادية واالجتماعية والبيئية،
كما حتر�ص يف �سيا�ساتها البيئية على الأخذ
مبفهوم التنمية امل�ستدامة كركيزة �أ�سا�سية
على كافة امل�ستويات والأن�شطة التنموية يف
البالد ،حيث و�ضعت اال�سرتاتيجيات واخلطط
الوطنية لتحقيقهاّ ،
و�سخرت لها كل الإمكانات
املادية والب�شرية املدعومة بالتجهيزات التقنية
والفنية.
و�أ�ضاف الدكتور اجلا�سر �أن اململكة حر�صت
يف �سيا�ساتها البيئية ع�ل��ى الأخ� ��ذ مبفهوم
التنمية امل�ستدامة ،وتعميق ه��ذا املفهوم على
جميع امل�ستويات ل�ضمان امل���ش��ارك��ة الفعالة
جلميع �شرائح املجتمع يف اجل�ه��ود املبذولة
حلماية البيئة واملحافظة على م��وارده��ا ،كما
و�ضعت الت�شريعات واال�سرتاتيجيات واخلطط

جانب من احل�ضور

�شاركتها يف �أعمال املنتدى
شاركتها
مية امل�ستدامة اخلليجي 2015
الوطنية لتحقيق ذلك ،ومقاومة التعدي على
م�ق��وم��ات البيئة البيولوجية وت��وازن��ات�ه��ا
احل�سا�سة.
وذكر �أن اململكة �أقرت «النظام العام للبيئة
والئ�ح�ت��ه التنفيذية ،ال ��ذي ي�ه��دف لتحقيق
التنمية م��ن خ�لال العمل البيئي امل�ت��وازن،
واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى م ��وارده ��ا ورف� ��ع م�ستوى
الوعي البيئي يف املجتمع ،و�صو ًال �إىل جعل
التخطيط ال�شامل للتنمية يف جميع قطاعاتها
مبا يحقق مفهوم التنمية امل�ستدامة.
وبني يف ذلك ال�صدد �أن الرئا�سة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة �سعت من �أجل ذلك
�إىل االلتزام بتحقيق الأه��داف املوكلة �إليها
يف جمال حماية البيئة والتنمية امل�ستدامة
والعمل يف كل ما من �ش�أنه حماية بيئة الوطن
كمطلب ت�شريعي واج�ت�م��اع��ي واقت�صادي
و�أخالقي كونه جزء ًا ال يتجز�أ من التخطيط
ال�شامل للتنمية.
بعد ذل��ك �ألقى حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة
لتحلية امل�ي��اه امل��احل��ة الدكتور عبدالرحمن
بن حممد �آل �إبراهيم ،كلمة �أو�ضح فيها �أن
�أقل من  %1من املياه على �سطح الأر�ض هي
مياه نقية ميكن للب�شر ا�ستخدامها ،بينما
امل ��اء املتبقي �شديد امل�ل��وح��ة ،مم��ا دع��ا �إىل
ا�ستخدام تقنية حتلية امل�ي��اه حاليًا ب�شكل
مكثف من �أي وقت م�ضى ،مبي ًنا �أن التحدي
اليوم يتمثل يف الآثار البيئية لعمليات حتلية
املياه املاحلة وكيفية احلد من الآثار البيئية
ال�سلبية الناجتة عنها.
و�أ��ش��ار �إىل �أن امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية
املياه املاحلة ،التزمت مبوا�صفات الرئا�سة
العامة للأر�صاد منذ �إطالق تلك املوا�صفات،
وتعمل حالي ًا على حت��وي��ل حم�ط��ات حتلية
املياه املاحلة باململكة لتالئم البيئة والتنمية

امل�ستدامة.
عقب ذل��ك دع��ا املدير التنفيذي للمنظمة
االقليمية حلماية البيئة البحرية الدكتور
عبدالرحمن العو�ضي ،يف كلمته �إىل حماية
ال �ث��روة وامل � � ��وارد ال���س�م�ك�ي��ة وال �ب �ح��ري��ة،
واملحافظة على البيئة البحرية من امللوثات
ال�ساحلية وال�بري��ة ،وم��ن امللوثات اخلطرة
وك��ذل��ك ال�ت��وع�ي��ة ال�ب�ي�ئ��ة وت�ف�ع�ي��ل اجل��ان��ب
التنفيذي يف حماية البيئة.
بعدها �ألقى رئي�س قطاع �ش�ؤون الإن�سان
وال�ب�ي�ئ��ة يف �أم��ان��ة دول جم�ل����س ال�ت�ع��اون
اخلليجي الدكتور عادل الزياين ،كلمة �أبان
فيها �أنه مع نهاية هذا العام تكون دول اخلليج
ق��د اق�ترب��ت م��ن نهاية خطة �أه ��داف الألفية
الثانية للتنمية و�صياغة ا�سرتاتيجية التنمية
امل�ستدامة 2030-2016م ،التي من املتوقع
�أن تكون �أكرث طموح ًا من �سابقاتها ،مو�ضحً ا
�أن ج��ان��ب ال�ب�ي�ئ��ة وح�م��اي�ت�ه��ا م��ن ال�ت�ل��وث
وال �ت��ده��ور ي ��أت��ي عن�صر ًا �أ�سا�سيا وه��دف� ًا
م�ستمر ًا ودائما يف جميع اال�سرتاتيجيات
العاملية ال�سابقة وامل�ستقبلية.
و�شارك يف املنتدى نخبة من ال�شركات
العاملية املعنية بالعمل البيئي يف العامل� ،إىل
جانب م�شاركة �أك�ثر م��ن  200خبري حملي
وعاملي يف جمال اال�ستخدام الأمثل للمواد
مب��ا يتما�شى م��ع م�ب��ادئ التنمية امل�ستدامة
و�إدارة النفايات البيئية والطبية و�إدارة
امل�ي��اه وك �ف��اءة الطاقة وتكنولوجيا البيئة
ال�صديقة.
كما مت تكرمي �شركة �سيبكو للبيئة من
الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة معايل
الدكتور عبدالعزيز بن عمر اجلا�سر مل�شاركتها
يف املنتدى واملعر�ض الدويل للبيئة والتنمية
امل�ستدامة اخلليجي .2015

الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة �أثناء الإ�ستماع ل�شرح مدير الت�شغيل والنقل

جانب من كبار ال�شخ�صيات �أثناء الإفتتاح

ممثلي �شركة �سيبكو للبيئة �أثناء �إ�ستقبال �سعادة الرئي�س التنفيذي
للهيئة امللكية بينبع يف جناح ال�شركة.

�صورة تذكارية ملن�سوبي �شركة �سيبكو للبيئة مع الدكتور /عالء ن�صيف،
الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية بينبع.
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حمميات هيئة البيئة � -أبوظبي تعك�س اجلهود املبذولة حلماية التنوع البيولوجي بالإمارة

حمبو البيئة على موعد مع �سحر الطبيعة يف حممية الوثبة للأرا�ضي الرطبة
تدير هيئة البيئة عدة مناطق حممية ت�ساهم يف
حماية التنوع البيولوجي يف الرب والبحر واجلو،
وتغطي �أكرث من  13باملئة من امل�ساحة الكلية لإمارة
�أبوظبي .ويف ظل ا�ستمرار الهيئة بحماية املناطق
املحمية ،ي ��أت��ي اف�ت�ت��اح املحميات البيئية الثالثة
للجمهور بهدف تعزيز وعي املجتمع املحلي وزيادة
تقديرهم لقيمة تراثنا البيئي.
ففي �سبتمرب � 2014أعلنت هيئة البيئة � -أبوظبي
ع��ن ب��رن��اجم�ه��ا ال�ستقبال اجل�م�ه��ور يف املحميات
البيئية ال�ه��ام��ة يف �إم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،وذل ��ك خ�لال
بجناح تفاعلي يف معر�ض �أبوظبي الدويل
م�شاركتها
ٍ
لل�صيد والفرو�سية  2014الذي اقيم يف الفرتة ما بني
 10وحتى � 13سبتمرب يف مركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض (�أدنيك).
وم��ن خ�لال برنامج املحميات البيئية �سيتمكن
ال� ��زوار م��ن ا�ستك�شاف ال�ت�راث الطبيعي لإم ��ارة
�أب��وظ �ب��ي ��ض�م��ن ث�لاث��ة ن�ظ��م بيئية م�ه�م��ة للتنوع
البيولوجي املحلي وه��ي حممية الوثبة للأرا�ضي
الرطبة ومتنزه القرم الوطني ويف امل�ستقبل القريب،
حممية ق�صر ال�سراب.
�سيتمكن زوار حممية الوثبة للأرا�ضي الرطبة من
م�شاهدة �أكرث من �أربعة �آالف من طيور «الفنتري»
العائدة �إىل املحمية بعد هجرتها �إىل كازاخ�ستان
خالل مو�سم ال�صيف .وقامت هيئة البيئة – �أبوظبي،
خ�لال مو�سم هجرة طيور الفنتري ،بتطوير البنى
التحتية وبناء م�سارات للم�شي ومناطق خم�ص�صة
مل�شاهدة احلياة الربية ومركز ًا ال�ستقبال الزوار.
كما �سيتمكن زوار املحمية من اال�ستمتاع ب�أن�شطة
خمتلفة ت�شمل م�شاهدة الطيور ،وامل�شي ،والقيام
برحالت تعليمية ،بالإ�ضافة �إىل التعرف على برنامج
الهيئة لتتبع ومراقبة طيور «الفنتري» ،الذي ي�ستخدم
طائرات بدون طيار وتكنولوجيا التتبع عرب الأقمار
ال�صناعية لدرا�سة �أعداد طيور «الفنتري» يف �أبوظبي،

ومراقبة منط هجرتها و�إكثارها و�إعادتها �إىل موائلها
الطبيعية.
مب�ج��رد و�صولهم �إىل املحمية �سيحظى ال��زوار
بتجربة مميزة لال�ستمتاع باحلياة الفطرية من خالل

م�شاهدة الطيور ع�بر من�صات امل��راق�ب��ة ،وم�شاهدة
فيلم ق�صري ي�سلط ال�ضوء على �أهمية حممية الوثبة
للأرا�ضي الرطبة ب�صفتها واح��دة من النظم البيئية
الهامة للتنوع البيولوجي يف الإمارة ،ومن َثم ميكنهم

�أقيمت بالتعاون مع قطاع �شمال
غرب الإ�شرايف بال�صحة العامة بجدة

الأ�ستاذ /حممد عطية ،مدير العالقات العامة ب�شركة �سيبكو للبيئة �أثناء التكرمي
من قبل الدكتورة /عُال عبدالر�شيد م�شرفة قطاع �شمال غرب بال�صحة العامة بجدة
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كرمت الدكتورة/عال عبدالر�شيد م�شرفة قطاع �شمال
غرب الإ�شرايف بال�صحة العامة بجدة �شركة �سيبكو للبيئة
وذلك مل�ساهمة ال�شركة يف �إجناح املعر�ض التوعوي اخلا�ص
مبكافحة ال�ع��دوى حت��ت �شعار اعرفها تقدر متنعها وذل��ك
باحتفالية خا�صة مب�ست�شفى ال�سعودي الأملاين بجدة.
و�أو�ضحت الأ�ستاذة /مي�ساء حممد علي م�شرفة التوعية
بالقطاع ب��أن فريق عمل �سيبكو للبيئة ق��ام بجهود مميزة
لإجناح هذه الفعاليات التي �أقيمت ب�إحدى املوالت التجارية
مبدينة جدة.

ومتنزه القرم الوطني

االنطالق يف جولة ا�ستك�شافية للتعرف على املحمية
ال�ت��ي مت ت��زوي��ده��ا باللوحات التعريفية واخل��رائ��ط
التو�ضيحية ال�ت��ي �أ� �ش��رف عليها ف��ري��ق م��ن اخل�براء
واملخت�صني يف الهيئة.
وخ�لال ال��زي��ارة �سيتمكن ال��زوار من ال�سري عرب
م�سارات امل�شي املحددة داخل املحمية للتعرف عن قرب
على ال�سمات والنظم البيئية التي متيز هذه املحمية
و�أن��واع احليوانات والنباتات التي ت�أويها املحمية.
وم��ع نهاية ممر امل�شي �سيجد ال��زوار من�صة ملراقبة
طيور الفنتري «الفالمنجو» عن ق��رب .هذا �إىل جانب
املرافق التي مت توفريها مثل دورات املياه والأماكن
املخ�ص�صة لوقوف ال�سيارات لتوفري جتربة مميزة
ومريحة للزوار.
اما املحمية الطبيعية الثانية ،متنزه القرم الوطني،
والذي يقع على ال�ساحل ال�شرقي من مدينة �أبوظبي،
فيمكن ا�ستك�شافها على منت قوارب التجديف التابعة
ملنظمي ال��رح�لات ال�سياحية .وتغطي غ��اب��ات القرم
م�ساحة  19كيلومرت ًا مربع ًا وتوفر بيئة غنية ملختلف
الأنواع البحرية والطيور .وبالإ�ضافة �إىل بناء من�صة
لقوارب التجديف واملمرات الأر�ضية واملائية ،وتوفري
رحالت تعليمية� ،ستقوم الهيئة مبراقبة جميع الأن�شطة

داخل املتنزه ل�ضمان ا�ستمتاع الزوار بالطبيعة اخلالبة
دون الت�سبب ب�أي �إزعاج للحياة الفطرية.
�أما حممية ق�صر ال�سراب فتعترب املنطقة املحمية
الثالثة ،والتي �ستفتح �أبوابها يف وقت الحق ،موطن ًا
لربنامج ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د لإع ��ادة توطني املها
العربي ،ال��ذي ي�ساهم يف م�ساعدة تعايف حيوانات
امل�ه��ا م��ن ح��اف��ة االن �ق��را���ض� .سيتعرف زوار املحمية
على ب��رام��ج الهيئة حلماية احل�ي��اة الفطرية املحلية
يف �أبوظبي والتي ت�شمل املها والغزالن والزواحف
والنباتات .ومع فتح �أب��واب حممية الوثبة للأرا�ضي
الرطبة للجمهور ،ف ��إن هيئة البيئة  -ابوظبي تتيح
لهم الفر�صة لإع��ادة بناء ج�سور التوا�صل مع تراثنا
الطبيعي املميز يف �أبوظبي ،حيث تعترب حممية الوثبة
للأرا�ضي الرطبة على وجه اخل�صو�ص واحدة من �أهم
املحميات الطبيعية التي تعك�س التنوع البيولوجي
الفريد يف �إمارة �أبوظبي.
�إن �إتاحة الفر�صة للمجتمع املحلي للو�صول �إىل
املناطق املحمية يف الإم ��ارة ي�ساهم ب�شكل كبري يف
زي��ادة ال��وع��ي البيئي ل��دى اجلمهور وب�شكل خا�ص
ب�ين طلبة امل��دار���س واجل��ام�ع��ات ،ويتح لهم الفر�صة
للتوا�صل مع الطبيعة و�إج��راء الدرا�سات والبحوث

العلمية واالط�ل�اع على اجل�ه��ود التي تبذلها الهيئة
البيئة – �أبوظبي حلماية التنوع البيولوجي الرثي
بهذه املواقع ف�ضال عن تعزيز املعرفة والتقدير لرتاثنا
الطبيعي.
وت�شجع الهيئة جميع زوار املحميات البيئية
الطبيعية على م�شاركة �أف�ك��اره��م ومقرتحاتهم عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بهيئة البيئة –
�أبوظبي وموقعها االلكرتوين .وتلتزم الهيئة بالعمل
امل�ستمر على تطوير وتعزيز برنامج املحميات البيئية
الطبيعية وعلى امل��دى البعيد لتوفري �أف�ضل جتربة
لزوارها.
وي�ت�ع�ين ع�ل��ى ال��راغ �ب�ين يف زي���ارة وا�ستك�شاف
املحميات الطبيعية التي حتت�ضنها �أبوظبي ل التقدم
بطلب ت�سجيل م�سبق قبل موعد الزيارة ،عرب املوقع
الإلكرتوين لهيئة البيئة – �أبوظبي www.ead.
 .aeحيث تلتزم الهيئة بال�سماح بدخول الزوار الذي
مت ت�سجيلهم م�سبق ًا ،وذل��ك حلماية املوائل الطبيعية
للحيوانات والنباتات .و�سيقوم فريق حماية البيئة
الربي يف الهيئة بالتوا�صل مع مقدم الطلب لتزويده
برقم احلجز و�إمكانية ا�ستيعاب عدد ال��زوار الذي مت
حتديدهم يف الطلب.

تكرمي �سيبـكو للبيئة مل�شاركتهـا بفعالية مكافحـة العـدوى
و�إدارة ال�شركة حتتفي بفريق عمل الفعالية وتكرمهم لإجناحها
من جهة �أخ��رى احتفت �إدارة �شركة �سيبكو للبيئة بفريق عمل
فعالية مكافحة العدوى وهم:
 -1حممد عو�ض عطية  -2يا�سر علي خ�ضري  -3جمدي بديوي
 -4و�سناء باعارمة  -5ورده ندمي
وتكرمهم بهدايا عينية و�شهادات �شكر وتقدير نظري اجلهود
املميزة التي قدمت لزوار املعر�ض �إميان ًا من �إدارة ال�شركة ب�أهمية
برامج التوعية البيئة وال�صحية مع القطاعات احلكومية باململكة
العربية ال�سعودية.

فريق العمل مع �إدارة �سيبكو للبيئة
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بهدف التحول ل�شركة م�ساهمة عامة تطرح �أ�سهمها للتداول
ب�سوق الأ�سهم ال�سعودي ك�أول �شركة بالقطاع البيئي باململكة

�سيبكو للبيئة توقع اتفاقية ا�ست�شارات مالية مع �شركة فالكوم
وقعت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
(�سيبكو للبيئة) اتفاقية ا�ست�شارات مالية مع �شركة
فالكم لال�ست�شارات واخلدمات املالية للو�صول وحتقيق
هدف ال�شركة للتحول اىل �شركة م�ساهمة عامة وذلك
بعد اجتياز �سيبكو للبيئة املرحلة الأوىل بنجاح بفرتة
قيا�سية والتي مت فيها االنتهاء من التحول اىل �شركة
م�ساهمة مقفلة و تفعيل نظام اعادة الهيكلة وزيادة
را�س املال.
�شركة فالكم لال�ست�شارات واخلدمات املالية تعترب
احد �أكرب ال�شركات املالية احلا�صلة على تراخي�ص
هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية
وتتميز بالكثري من املعرفة واخلربة العملية يف
حتويل ال�شركات مل�ساهمة عامة وقامت بتحويل العديد
من ال�شركات التي يتم تداول ا�سهمها حاليا يف �سوق
الأ�سهم ال�سعودي.

�سيبكو للبيئة ت�شارك يف اليوم العاملي للبيئة
 2015مب�ست�شفى احلر�س الوطني باملدينة املنورة
ا�ستكما ًال ملا تقوم به ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو
للبيئة) من م�شاركات ت�ساعد على تثقيف وبث الوعي باملجتمع قامت ال�شركة
بامل�شاركة مبعر�ض توعوي مبنا�سبة اليوم العاملي للبيئة  2015مب�ست�شفى
احلر�س الوطني باملدينة املنورة ومت �شرح �أن�شطة ال�شركة للح�ضور واملعر�ض
�أقيم بالتعاون مع ادارة خدمات البيئة بامل�ست�شفى ونالت م�شاركة �سيبكو للبيئة
اعجاب امل�سئولني باحلر�س الوطني.
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