
ت�سدر �سهريَا عن اإدارة العالقات العامة بال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة )�سيبكو للبيئة(

الجديدة

ال�سنة الثالثة - يوليو 2015م - العدد الثامن والع�سرون

تكرمي �سيبـكو للبيئة 

مل�ساركتهـا بفعالية مكافحـة 

العـدوى 

تكرمي »�سيبكو للبيئة« 
مل�ساركتها يف اأعمال 

املنتدى واملعر�ض 
الدويل للبيئة 

والتنمية امل�ستدامة 
اخلليجي 2015

حمبو البيئة على موعد مع �سحر 
الطبيعة يف حممية الوثبة للأرا�سي 

الرطبةومتنزه القرم الوطني

�سيبكو للبيئة ت�سارك باالحتفال 
باليوم العاملي للبيئة 2015 



ال�سركةال�سعودية 
اخلليجية حلماية البيئة 

امل�شرف العام
م.عادل �سامل باديب

الع�شو املنتدب

مدير التحرير
حممد عو�ض عطية
م�شئول العالقات العامة

حا�سلة على االعرتافات الدولية يف اجلودة 
اأيزو 14001 يف اجلودة البيئية 

اأيزو 18001 يف ال�سحة وال�سالمة املهنية 
اأيزو 9001 يف اجلودة االإدارية واملالية

املقاالت والبحوث املن�سورة تعرب عن راأي اأ�سحابها وال تعرب 
بال�سرورة عن راأي اأو توجه ل�سركة �سيبكو للبيئة
ال�ستقبال م�ساركاتكم ومقرتحاتكم ناأمل التوا�سل 

من خالل الربيد االإلكرتوين
PR@Sepcoenvironment.com �سركة م�ساهمة مقفلة 

2

�سكر  خطاب  للبيئة(  )�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  تلقت 
من معايل الدكتور/ بدران بن عبدالرحمن العمر، مدير جامعة امللك �سعود ومعايل 
للجهود  امللك عبدالعزيز وذلك  اليوبي، مدير جامعة  الدكتور/ عبدالرحمن بن عبيد 
وبع�ض  باململكة  البيئة  حماية  باأعمال  االرتقاء  اأجل  من  ال�سركة  اإدارة  من  املبذولة 
االأر�ض  ن�سرة  خالل  من  اإجنازاتها  ور�سد  ال�سركة  اأهداف  وحتقيق  العربية  الدول 
اإعدادها  اأجل  من  للبيئة  �سيبكو  ب�سركة  العامة  العالقات  اإدارة  جهود  تعك�ض  التي 

واإ�سدارها بهذه ال�سورة الطيبة.

�سيبكو للبيئة تتلقى �سكر من مدراء
 جامعة امللك �سعود وجامعة امللك عبدالعزيز

د. عبدالرحمن اليوبيد. بدران العمر

�ساركت ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية 
العام  ح��راء  م�ست�سفى  للبيئة(  )�سيبكو  البيئة 
خالل  م��ن  للبيئة،  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  االحتفالية 
تثقيفيا،  معر�سا  ت�سمنت  ت��وع��وي��ة؛  فعالية 

مب�ساركة ق�سم املخلفات الطبية بامل�ست�سفى.
 واأو�سح اال�ستاذ نايف الثبيتي مدير الق�سم 
املن�ساآت  البيئة يف  يوم  اأهمية  االحتفالية  خالل 
االأدوات  ف�سل  م��ن  ال��ت��اأك��د  حيث  م��ن  ال�سحية 
وطرق  االإب��ر،  لوخز  تفاديًا  امل�ستخدمة؛  احل��ادة 
التي  ال�سخ�سية  احلماية  اأدوات  من  التخل�ض 
ال��ع��زل،  غ���رف  يف  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ري��ق  ي�ستخدمها 
التخل�ض  واآل��ي��ة  خم�س�سة،  ح��اوي��ات  وت��وف��ر 
نقلها  طريق  عن  املن�سكبة  الكيميائية  امل��واد  من 

لالأماكن املخ�س�سة لها.
ب��ع��ر���ض من��اذج   و���س��ارك��ت بع�ض االأق�����س��ام 
ت��دوي��ره��ا  اإع�����ادة  ال��ت��ي مت��ت  االأع���م���ال  لبع�ض 
طرق  �سارحة  امل�ستخدمة،  امل���واد  خملفات  م��ن 
و�ساهمت  الطويل،  امل��دى  على  منها  اال�ستفادة 
واإع��ادة  امل�ستهلك  ال��ورق  بتجميع  اأخ��رى  اأق�سام 

تدويره، وُختمت الفعالية بتوزيع اجلوائز.
واأو�سح مدير م�ست�سفى حراء العام، الدكتور 
وليد حممد ح�سني، اأهمية ن�سر ثقافة التعامل مع 
البيئة يف كافة اجلوانب املحيطة، واإعجابه مبا 

ُعر�ض من اأفكار هادفة، متمنيًا اأن ت�ستمر هذه 
الثقافة يف منط احلياة؛ للحفاظ على البيئة، 
من  ال�سحيح  التخل�ض  اأه��م��ي��ة  على  ن��وه  كما 
اإب��ر  امل��ث��ال  �سبيل  على  ومنها  الطبية  النفايات 
االأمرا�ض  لبع�ض  العدوى  النتقال  منعًا  احلقن؛ 

اأو  ج  ب  الكبد:  ف��رو���س��ات  امل��ث��ال:  �سبيل  على 
الهام  ب��ال��دور  اإمي��ان��ًا  ذل��ك  ي��اأت��ي  املناعة.  نق�ض 
البيئة  مع  ال�سداقة  ثقافة  ن�سر  جت��اه   لل�سركة 
القطاعات  العمل واملجتمع مب�ساركة  يف حميط 

ال�سحية املتميزة. 

بالتعاون مع م�ست�سفى حراء العام مبكة املكرمة

�سيبكو للبيئة ت�سارك باالحتفال باليوم العاملي للبيئة 2015 
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ال��ذري��ة  للطاقة  عبدالله  امل��ل��ك  مدينة  وق��ع��ت 
مذكرة  املنورة  املدينة  منطقة  واأمانة  واملتجددة 
ال�سمو  �ساحب  من  رعاية  حتت  م�سرتك  تعاون 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  في�سل  االأم��ر  امللكي 
اأمر منطقة املدينة املنورة وذلك يف حفل افتتاح 
 2015 م���دن  لبيئة  اخل��ام�����ض  ال����دويل  امل���وؤمت���ر 

بجامعة طيبه يف املدينة املنورة.
وقعها  التي  امل�سرتك  التعاون  مذكرة  وتهدف 
الذرية واملتجددة  للطاقة  عبدالله  امللك  مدينة  من 
معايل نائب الرئي�ض الدكتور وليد بن ح�سني اأبو 
املنورة  املدينة  منطقة  اأمانة  جانب  وم��ن  الفرج 
الدكتور خالد  املنورة  املدينة  منطقة  اأمني  معايل 
م�سرتكة  درا�سة  اإج��راء  اإىل  طاهر  عبدالقادر  بن 

ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة يف ل����ت����ط����وي����ر م���ن���ظ���وم���ة 
منطقة املدينة املنورة ب�سكل متكامل، مبا يف ذلك 
حلول  وتطوير  املتجددة،  الطاقة  م�سادر  قيا�ض 
وحمطات الطاقة املتجددة، باالإ�سافة اإىل تطوير 
املجال  ب��ه��ذا  املتعلق  الفني  وال��ت��دري��ب  التعليم 
اخلا�سة  واخل��دم��ات  ال�سناعة  تطوير  وب��ح��ث 

بالطاقة املتجددة يف منطقة املدينة املنورة.
وركزت مذكرة التعاون امل�سرتك بني الطرفني 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��خ��دام��ات  درا����س���ة  ع��ل��ى 
لالأمانة  التابعة  املن�ساآت  يف  املختلفة  باأنواعها 
وحتديد الفر�ض املتاحة للتطبيق يف جمال الطاقة 
ال�سم�سية مثل االإنارة والتربيد، اإىل جانب درا�سة 

يف  املختلفة  باأنواعها  الرياح  طاقة  ا�ستخدامات 
املنورة  املدينة  منطقة  الأم��ان��ة  التابعة  املناطق 
وحتديد الفر�ض املتاحة للتطبيق يف هذا املجال.

الذرية  للطاقة  عبدالله  امللك  مدينة  اتفقت  كما 
وامل��ت��ج��ددة واأم��ان��ة منطقة امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة يف 
بينهما على  التي وقعت  امل�سرتك  التعاون  مذكرة 
الفر�ض  لتحديد  �سامل  وم�سح  بدرا�سة  القيام 
النفايات  حت��وي��ل  جم��ال  يف  واملنا�سبة  املتاحة 

اإىل  اإ�سافًة  الفنية،  اجلوانب  ودرا�سة  طاقة  اإىل 
النفايات  حتويل  حللول  متكامل  ت�سور  و�سع 
جانب  ،اإىل  املنورة  املدينة  منطقة  يف  طاقة  اإىل 
الفر�ض  لتحديد  �سامل  وم�سح  بدرا�سة  القيام 
املتاحة واملنا�سبة يف جمال الطاقة اجليوحرارية 
ودرا�سة اجلوانب الفنية، وو�سع ت�سور متكامل 
املدينة  منطقة  يف  اجليوحرارية  الطاقة  حللول 

املنورة.

مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة 
واأمانة منطقة املدينة املنورة توقعان مذكرة تعاون م�سرتك

للبيئة(  )�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  قدمت 
�سيانة  ور�ض  )خملفات  اخلطرة  املخلفات  مع  التعامل  اج��راءات  دورة 
�سركة  )وه��ي  للطران  �ستار  الفا  �سركة  ملوظفي  ال��ط��ائ��رات(  ونظافة 
طران خا�ض تعمل داخل مطار امللك خالد بالريا�ض( ، و�سملت الدورة 
و  النفايات  ادارة  وا�سرتاتيجية  النفايات،  ادارة  مبفاهيم  التعريف 
ت�سنيف املخلفات وطرق التعبئة والتغليف و اجراءات التقليل من حجم 
كيفية  و  باملن�ساأة  للعاملني  الالزمة  التدريبات  اجراء  كيفية  و  املخلفات 

نقل املخلفات و كيفية التعامل مع حوادث ت�سريب املواد اخلطرة وكيفية 
عمل التقارير للجهات ذات ال�سلة باملخلفات اخلطرة باالإ�سافة لدرا�سة 
حالة التعامل مع املخلفات اخلطرة مبطار زيورخ وزيارة ميدانية ملوقع 
جممع املعاجلة ال�سناعية التابع ل�سركة �سيبكو للبيئة مبنطقة اجلحفة- 
للبيئة  �سيبكو  ل�سركة  املنتدب  الع�سو  �سلم  ال��دورة  انتهاء  وبعد  راب��غ 
املهند�ض/ عادل �سامل باديب �سهادات ح�سور الدورة للمتدربني متمنيا 

للجميع التوفيق.

»�سيبكو للبيئة« 
تقدم دورة 

»اإدارة خملفات 
ور�ض �سيانة ونظافة 

الطائرات« ملوظفي 
�سركة طريان خا�ض
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 حتت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود �ساركت ال�سركة 
�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية 
ال��دويل  وامل��ع��ر���ض  امل��ن��ت��دى  اأع��م��ال  للبيئة يف 
اخلام�ض  اخلليجي  امل�ستدامة  والتنمية  للبيئة 
يف  عمل  ورقتي  بتقدمي  وذلك  الريا�ض  مبدينة 
للخرباء  ي�سرح  م�ساحب  وم��ع��ر���ض  امل��ن��ت��دى 
حماية  يف  ال�سركة  جهود  وال��زوار  واملخت�سني 
يف  امل�ساريع  من  العديد  خالل  من  الوطن  بيئة 
اململكة العربية ال�سعودية والعامل العربي التي 

تنفذها �سيبكو للبيئة.
ج��ه��ود  ع���ن  االأوىل حت��دث��ت  ال��ع��م��ل  ورق����ة 
ال�سركة يف الربنامج الوطني للتخل�ض االآمن من 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الطبية  النفايات 
ال�سركة  وتقنيات  وال�سودان  وتون�ض  ولبنان 
كليف«  »�سيبكو  جهاز  يف  متمثلة  املجال  بهذا 
ب��ن را�سد  االأ���س��ت��اذ/ �سعد  ال��ورق��ة  وق���دم ه��ذه 
ال�سهري مدير الت�سغيل والنقل والورقة الثانية 
املخلفات  جمال  يف  البيئية  ال�سركة  حلول  عن 
البيئي  والتفتي�ض  املراقبة  وم�سروع  ال�سناعية 
بينبع  امللكية  الهيئة  يف  ال�سركة  تنفذه  ال��ذي 
الهواء  مراقبة  برنامج  امل�سروع  ي�سمل  حيث 
برنامج  و  امل�سانع  م��ن  االن��ب��ع��اث��ات  وم��راق��ب��ة 
ال�سناعي  ال�سرف  مياه  عينات  وحتليل  جمع 
وال�سحي ومياه التربيد ومياه ال�سرب ومراقبة 
البيئة البحرية وتطبيق برنامج التاأهيل البيئي 
واالإن�ساء  للت�سغيل  البيئية  الت�ساريح  الإ�سدار 
باالإ�سافة  البيئية  الغرامات  برنامج  تطبيق  و 
وان�ساء  ال�سناعية  النفايات  ادارة  لربنامج 
وكيفية  وان���واع  كميات  لتتبع  بيانات  ق��اع��دة 
ينبع  مبدينة  ال�سناعية  النفايات  من  التخل�ض 
وقدمها الدكتور/ جعفر ن�سيد املحمودي، مدير 

م�سروع �سيبكو للبيئة بالهيئة امللكية.
الرئي�ض  للبيئة  �سيبكو  ممثلي  وا�ستقبل 

ال���ع���ام ل���الأر����س���اد وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��دك��ت��ور 
له  املرافق  والوفد  اجلا�سر  عمر  بن  عبدالعزيز 
الأعمال  امل�ساحب  معر�سها  يف  االفتتاح  اأثناء 
يف  واملخت�سني  اخل��رباء  من  والعديد  املنتدى 
وزارات  ممثلي  مب�ساركة  البيئة  حماية  جمال 
ال��ب��ي��ئ��ة وال���غ���رف ال��ت��ج��اري��ة وال�����س��ن��اع��ي��ة يف 
والقطاعني  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول 
البيئية  وامل��ن��ظ��م��ات  واخل����ا�����ض،  احل��ك��وم��ي 
العمل  القرار يف  واالإقليمية والدولية، و�سناع 

البيئي خليجًيا واإقليمًيا.
بتالوة  ا�ستهل  املنا�سبة،  بهذه  حفل  واأقيم 
اآي����ات م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م، ث��م األ��ق��ى ال��دك��ت��ور 
املنتدى  اأن  فيها  اأك��د  كلمة  اجلا�سر  عبدالعزيز 
امل�ستدامة  والتنمية  للبيئة  ال��دويل  واملعر�ض 
اخلليجي اأ�سبح عالمة بيئية مهمة على امل�ستوى 
الوطني واخلليجي واالإقليمي، وقال اإن �سيا�سة 
والتنموي  البيئي  املجال  يف  ومنهجها  اململكة 
تنطلق من تعاليم الدين االإ�سالمي، اإذ تنتهج يف 
ال�سامل  التخطيط  على  التنموية  اإعداد خططها 
والبيئية،  واالجتماعية  االقت�سادية  باأبعاده 
االأخذ  على  البيئية  �سيا�ساتها  يف  حتر�ض  كما 
اأ�سا�سية  كركيزة  امل�ستدامة  التنمية  مبفهوم 
يف  التنموية  واالأن�سطة  امل�ستويات  كافة  على 
البالد، حيث و�سعت اال�سرتاتيجيات واخلطط 
االإمكانات  كل  لها  و�سّخرت  لتحقيقها،  الوطنية 
التقنية  املادية والب�سرية املدعومة بالتجهيزات 

والفنية.
واأ�ساف الدكتور اجلا�سر اأن اململكة حر�ست 
مبفهوم  االأخ����ذ  ع��ل��ى  البيئية  �سيا�ساتها  يف 
على  املفهوم  ه��ذا  وتعميق  امل�ستدامة،  التنمية 
الفعالة  امل�����س��ارك��ة  ل�سمان  امل�ستويات  جميع 
املبذولة  اجل��ه��ود  يف  املجتمع  �سرائح  جلميع 
كما  م��وارده��ا،  على  واملحافظة  البيئة  حلماية 
و�سعت الت�سريعات واال�سرتاتيجيات واخلطط 

حتت رعاية
 خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز

اأقيم يف 
مدينة 

الريا�ض 
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 الرئي�ض العام لالأر�ساد وحماية البيئة ورئي�ض الهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية والوفد املرافق لهم 
اأثناء االإ�ستماع الأن�سطة واإجنازات �سيبكو للبيئة

وكيل �سوؤون البيئة اأثناء تكرمي مدير م�سروع �سيبكو للبيئة بالهيئة امللكية بينبع

ممثل ال�سركة املنظمة اأثناء تكرمي مدير العالقات العامة ب�سركة �سيبكو للبيئة

جناح �سيبكو للبيئة يف املعر�ض امل�ساحب الأعمال املنتدى
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الوطنية لتحقيق ذلك، ومقاومة التعدي على 
وت��وازن��ات��ه��ا  البيولوجية  البيئة  م��ق��وم��ات 

احل�سا�سة.
وذكر اأن اململكة اأقرت »النظام العام للبيئة 
لتحقيق  ي��ه��دف  ال���ذي  التنفيذية،  والئ��ح��ت��ه 
امل��ت��وازن،  البيئي  العمل  خ��الل  م��ن  التنمية 
م�ستوى  ورف����ع  م���وارده���ا  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
الوعي البيئي يف املجتمع، و�سواًل اإىل جعل 
التخطيط ال�سامل للتنمية يف جميع قطاعاتها 

مبا يحقق مفهوم التنمية امل�ستدامة.
العامة  الرئا�سة  اأن  ال�سدد  ذلك  يف  وبني 
ذلك  اأجل  من  �سعت  البيئة  وحماية  لالأر�ساد 
اإليها  املوكلة  االأه��داف  بتحقيق  االلتزام  اإىل 
امل�ستدامة  والتنمية  البيئة  حماية  جمال  يف 
والعمل يف كل ما من �ساأنه حماية بيئة الوطن 
واقت�سادي  واج��ت��م��اع��ي  ت�سريعي  كمطلب 
واأخالقي كونه جزءًا ال يتجزاأ من التخطيط 

ال�سامل للتنمية.
العامة  املوؤ�س�سة  حمافظ  األقى  ذل��ك  بعد 
عبدالرحمن  الدكتور  امل��احل��ة  امل��ي��اه  لتحلية 
اأن  فيها  اأو�سح  كلمة  اإبراهيم،  اآل  حممد  بن 
اأقل من 1% من املياه على �سطح االأر�ض هي 
بينما  ا�ستخدامها،  للب�سر  ميكن  نقية  مياه 
اإىل  دع��ا  مم��ا  امل��ل��وح��ة،  �سديد  املتبقي  امل���اء 
ب�سكل  حالًيا  امل��ي��اه  حتلية  تقنية  ا�ستخدام 
التحدي  اأن  اأي وقت م�سى، مبيًنا  مكثف من 
اليوم يتمثل يف االآثار البيئية لعمليات حتلية 
البيئية  االآثار  املاحلة وكيفية احلد من  املياه 

ال�سلبية الناجتة عنها.
لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الرئا�سة  مبوا�سفات  التزمت  املاحلة،  املياه 
املوا�سفات،  تلك  اإطالق  منذ  لالأر�ساد  العامة 
حتلية  حم��ط��ات  حت��وي��ل  على  حاليًا  وتعمل 
والتنمية  البيئة  لتالئم  باململكة  املاحلة  املياه 

امل�ستدامة.
للمنظمة  التنفيذي  املدير  دع��ا  ذل��ك  عقب 
الدكتور  البحرية  البيئة  حلماية  االقليمية 
حماية  اإىل  كلمته  يف  العو�سي،  عبدالرحمن 
ال�����روة وامل�������وارد ال�����س��م��ك��ي��ة وال��ب��ح��ري��ة، 
امللوثات  من  البحرية  البيئة  على  واملحافظة 
اخلطرة  امللوثات  وم��ن  وال��ربي��ة،  ال�ساحلية 
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.
األقى رئي�ض قطاع �سوؤون االإن�سان  بعدها 
ال��ت��ع��اون  اأم���ان���ة دول جم��ل�����ض  وال��ب��ي��ئ��ة يف 
اأبان  كلمة  الزياين،  عادل  الدكتور  اخلليجي 
فيها اأنه مع نهاية هذا العام تكون دول اخلليج 
االألفية  اأه���داف  خطة  نهاية  م��ن  اق��رتب��ت  ق��د 
الثانية للتنمية و�سياغة ا�سرتاتيجية التنمية 
املتوقع  من  التي  2016-2030م،  امل�ستدامة 
اأن تكون اأكر طموحًا من �سابقاتها، مو�سًحا 
اأن ج��ان��ب ال��ب��ي��ئ��ة وح��م��اي��ت��ه��ا م���ن ال��ت��ل��وث 
وه��دف��ًا  اأ�سا�سيا  عن�سرًا  ي��اأت��ي  وال��ت��ده��ور 
اال�سرتاتيجيات  جميع  يف  ودائما  م�ستمرًا 

العاملية ال�سابقة وامل�ستقبلية.
ال�سركات  من  نخبة  املنتدى  يف  و�سارك 
العاملية املعنية بالعمل البيئي يف العامل، اإىل 
حملي  خبر   200 م��ن  اأك��ر  م�ساركة  جانب 
للمواد  االأمثل  اال�ستخدام  جمال  يف  وعاملي 
امل�ستدامة  التنمية  م��ب��ادئ  م��ع  يتما�سى  مب��ا 
واإدارة  والطبية  البيئية  النفايات  واإدارة 
البيئة  وتكنولوجيا  الطاقة  وك��ف��اءة  امل��ي��اه 

ال�سديقة.
من  للبيئة  �سيبكو  �سركة  تكرمي  مت  كما 
الرئي�ض العام لالأر�ساد وحماية البيئة معايل 
الدكتور عبدالعزيز بن عمر اجلا�سر مل�ساركتها 
يف املنتدى واملعر�ض الدويل للبيئة والتنمية 

امل�ستدامة اخلليجي 2015.

تكرمي »�سيبكو للبيئة« مل�ساركتها يف اأعمال املنتدى
 واملعر�ض الدويل للبيئة والتنمية امل�ستدامة اخلليجي 2015

تكرمي »�سيبكو للبيئة« مل�ساركتها يف اأعمال املنتدى
 واملعر�ض الدويل للبيئة والتنمية امل�ستدامة اخلليجي 2015

جانب من احل�سور

 الرئي�ض العام لالأر�ساد وحماية البيئة اأثناء االإ�ستماع ل�سرح مدير الت�سغيل والنقل

جانب من كبار ال�سخ�سيات اأثناء االإفتتاح

�سورة تذكارية ملن�سوبي �سركة �سيبكو للبيئة مع الدكتور/ عالء ن�سيف، 
الرئي�ض التنفيذي للهيئة امللكية بينبع.

ممثلي �سركة �سيبكو للبيئة اأثناء اإ�ستقبال �سعادة الرئي�ض التنفيذي
 للهيئة امللكية بينبع يف جناح ال�سركة.
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�سمال  قطاع  م�سرفة  عبدالر�سيد  الدكتورة/عال  كرمت 
للبيئة  �سيبكو  �سركة  العامة بجدة  بال�سحة  االإ�سرايف  غرب 
وذلك مل�ساهمة ال�سركة  يف اإجناح املعر�ض التوعوي اخلا�ض 
وذل��ك  متنعها  تقدر  اعرفها  �سعار  حت��ت  ال��ع��دوى  مبكافحة 

باحتفالية خا�سة مب�ست�سفى ال�سعودي االأملاين بجدة.
واأو�سحت االأ�ستاذة/ مي�ساء حممد علي م�سرفة التوعية 
مميزة  بجهود  ق��ام  للبيئة  �سيبكو  عمل  فريق  ب��اأن  بالقطاع 
الإجناح هذه الفعاليات التي اأقيمت باإحدى املوالت التجارية 

مبدينة جدة.

البيئة عدة مناطق حممية ت�ساهم يف  تدير هيئة 
واجلو،   والبحر  الرب  يف  البيولوجي  التنوع  حماية 
وتغطي اأكر من 13 باملئة من امل�ساحة الكلية الإمارة 
املناطق  بحماية  الهيئة  ا�ستمرار  ظل  ويف  اأبوظبي. 
الثالثة  البيئية  املحميات  اف��ت��ت��اح  ي��اأت��ي  املحمية، 
للجمهور بهدف تعزيز وعي املجتمع املحلي وزيادة 

تقديرهم لقيمة تراثنا البيئي.
ففي �سبتمرب 2014 اأعلنت هيئة البيئة - اأبوظبي 
املحميات  يف  اجل��م��ه��ور  ال�ستقبال  ب��رن��اجم��ه��ا  ع��ن 
خ��الل  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  يف  ال��ه��ام��ة  البيئية 
م�ساركتها بجناٍح تفاعلي يف معر�ض اأبوظبي الدويل 
لل�سيد والفرو�سية 2014 الذي اقيم يف الفرتة ما بني 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  �سبتمرب   13 وحتى   10

للمعار�ض )اأدنيك(.
�سيتمكن  البيئية  املحميات  برنامج  خ��الل  وم��ن 
الإم���ارة  الطبيعي  ال����رتاث  ا�ستك�ساف  م��ن  ال����زوار 
للتنوع  م��ه��م��ة  بيئية  ن��ظ��م  ث��الث��ة  ���س��م��ن  اأب��وظ��ب��ي 
لالأرا�سي  الوثبة  حممية  وه��ي  املحلي  البيولوجي 
الرطبة ومتنزه القرم الوطني ويف امل�ستقبل القريب، 

حممية  ق�سر ال�سراب.
�سيتمكن زوار حممية الوثبة لالأرا�سي الرطبة من 
»الفنتر«  طيور   من  اآالف  اأربعة  من  اأكر  م�ساهدة  
كازاخ�ستان  اإىل  هجرتها  بعد  املحمية  اإىل  العائدة 
خالل مو�سم ال�سيف. وقامت هيئة البيئة – اأبوظبي، 
البنى  بتطوير  الفنتر،  طيور  هجرة  مو�سم  خ��الل 
خم�س�سة  ومناطق  للم�سي  م�سارات  وبناء  التحتية 

مل�ساهدة احلياة الربية ومركزًا ال�ستقبال الزوار.
كما �سيتمكن زوار املحمية من اال�ستمتاع باأن�سطة 
والقيام  وامل�سي،  الطيور،  م�ساهدة  ت�سمل  خمتلفة 
برحالت تعليمية، باالإ�سافة اإىل التعرف على برنامج 

الذي ي�ستخدم  »الفنتر«،  لتتبع ومراقبة طيور  الهيئة 
االأقمار  عرب  التتبع  وتكنولوجيا  طيار  بدون  طائرات 
ال�سناعية لدرا�سة اأعداد طيور  »الفنتر« يف اأبوظبي، 

ومراقبة منط هجرتها واإكثارها واإعادتها اإىل موائلها 
الطبيعية.

ال���زوار  �سيحظى  املحمية  اإىل  و�سولهم  مب��ج��رد 
الفطرية من خالل  باحلياة  لال�ستمتاع  بتجربة مميزة 

وم�ساهدة  امل��راق��ب��ة،  من�سات  ع��رب  الطيور  م�ساهدة 
الوثبة  حممية  اأهمية  على  ال�سوء  ي�سلط  ق�سر  فيلم 
البيئية  النظم  من  واح��دة  ب�سفتها  الرطبة  لالأرا�سي 
الهامة للتنوع البيولوجي يف االإمارة، ومن َثم ميكنهم 

حمميات هيئة البيئة - اأبوظبي تعك�ض اجلهود املبذولة حلماية التنوع البيولوجي بالإمارة

حمبو البيئة على موعد مع �سحر الطبيعة يف حممية الوثبة للأرا�سي الرطبة              ومتنزه القرم الوطني

     اأقيمت بالتعاون مع قطاع �سمال 
غرب الإ�سرايف بال�سحة العامة بجدة 

االأ�ستاذ/ حممد عطية، مدير العالقات العامة ب�سركة �سيبكو للبيئة اأثناء التكرمي 
من قبل الدكتورة/ ُعال عبدالر�سيد م�سرفة قطاع �سمال غرب بال�سحة العامة بجدة
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تكرمي �سيبـكو للبيئة مل�ساركتهـا بفعالية مكافحـة العـدوى 
واإدارة ال�سركة حتتفي بفريق عمل الفعالية وتكرمهم الإجناحها

عمل  بفريق  للبيئة  �سيبكو  �سركة  اإدارة  احتفت  اأخ��رى  جهة  من 
فعالية مكافحة العدوى وهم:

1- حممد عو�ض عطية 2- يا�سر علي خ�سر 3- جمدي بديوي
4- و�سناء باعارمة  5- ورده ندمي

اجلهود  نظر  وتقدير  �سكر  و�سهادات  عينية  بهدايا  وتكرمهم 
باأهمية  ال�سركة  اإدارة  من  اإميانًا  املعر�ض  لزوار  قدمت  التي  املميزة 
باململكة  احلكومية  القطاعات  مع  وال�سحية  البيئة  التوعية  برامج 

فريق العمل مع اإدارة �سيبكو للبيئةالعربية ال�سعودية.

املحمية  للتعرف على  ا�ستك�سافية   االنطالق يف جولة 
واخل��رائ��ط  التعريفية  باللوحات  ت��زوي��ده��ا  مت  ال��ت��ي 
اخل��رباء  م��ن  ف��ري��ق  عليها  اأ���س��رف  ال��ت��ي  التو�سيحية 

واملخت�سني يف الهيئة. 
ال�سر عرب  من  ال���زوار  �سيتمكن  ال��زي��ارة   وخ��الل 
م�سارات امل�سي املحددة داخل املحمية للتعرف عن قرب 
املحمية  هذه  متيز  التي  البيئية  والنظم  ال�سمات  على 
املحمية.  تاأويها  التي  والنباتات  احليوانات  واأن��واع 
ملراقبة  من�سة  ال���زوار  �سيجد  امل�سي  ممر  نهاية  وم��ع 
جانب  اإىل  هذا  ق��رب.  عن  »الفالمنجو«  الفنتر  طيور 
واالأماكن  املياه  دورات  مثل  توفرها  مت  التي  املرافق 
مميزة  جتربة  لتوفر  ال�سيارات  لوقوف  املخ�س�سة 

ومريحة للزوار.
اما املحمية الطبيعية الثانية، متنزه القرم الوطني، 
اأبوظبي،  ال�سرقي من مدينة  ال�ساحل  يقع على  والذي 
التابعة  التجديف  قوارب  منت  على  ا�ستك�سافها  فيمكن 
القرم  غ��اب��ات  وتغطي  ال�سياحية.  ال��رح��الت  ملنظمي 
م�ساحة 19 كيلومرتًا مربعًا وتوفر بيئة غنية ملختلف 
االأنواع البحرية والطيور. وباالإ�سافة اإىل بناء من�سة 
لقوارب التجديف واملمرات االأر�سية واملائية، وتوفر 
رحالت تعليمية، �ستقوم الهيئة مبراقبة جميع االأن�سطة 

داخل املتنزه ل�سمان ا�ستمتاع الزوار بالطبيعة اخلالبة 
دون الت�سبب باأي اإزعاج للحياة الفطرية.

اأما حممية ق�سر ال�سراب فتعترب  املنطقة  املحمية 
اأبوابها يف وقت الحق، موطنًا  الثالثة، والتي �ستفتح 
املها  توطني  الإع���ادة  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  لربنامج 
حيوانات  تعايف  م�ساعدة  يف  ي�ساهم  ال��ذي  العربي، 
املحمية  زوار  �سيتعرف  االن��ق��را���ض.  ح��اف��ة  م��ن  امل��ه��ا 
املحلية  الفطرية  احل��ي��اة  حلماية  الهيئة  ب��رام��ج  على 
والزواحف  والغزالن  املها  ت�سمل  والتي  اأبوظبي  يف 
لالأرا�سي  الوثبة  حممية  اأب��واب  فتح  ومع  والنباتات. 
تتيح  ابوظبي   - البيئة  هيئة  ف��اإن  للجمهور،  الرطبة 
تراثنا  مع  التوا�سل  ج�سور  بناء  الإع��ادة  الفر�سة  لهم 
الطبيعي املميز يف اأبوظبي، حيث تعترب حممية الوثبة 
لالأرا�سي الرطبة على وجه اخل�سو�ض واحدة من اأهم 
البيولوجي  التنوع  تعك�ض  التي   الطبيعية  املحميات 

الفريد يف اإمارة اأبوظبي. 
اإىل  للو�سول  املحلي  للمجتمع  الفر�سة  اإتاحة  اإن 
يف  كبر  ب�سكل  ي�ساهم  االإم���ارة   يف  املحمية  املناطق 
خا�ض  وب�سكل  اجلمهور  ل��دى  البيئي  ال��وع��ي  زي���ادة 
الفر�سة  لهم  ويتح  واجل��ام��ع��ات،  امل��دار���ض  طلبة  ب��ني 
والبحوث  الدرا�سات  واإج��راء  الطبيعة  مع  للتوا�سل 

الهيئة  تبذلها  التي  اجل��ه��ود  على  واالط���الع  العلمية 
الري  البيولوجي  التنوع  حلماية  اأبوظبي   – البيئة 
بهذه املواقع ف�سال عن تعزيز املعرفة والتقدير لرتاثنا 

الطبيعي.
البيئية  املحميات  زوار  جميع  الهيئة  وت�سجع 
عرب  ومقرتحاتهم  اأف��ك��اره��م  م�ساركة  على  الطبيعية 
و�سائل التوا�سل  االجتماعي اخلا�سة بهيئة البيئة – 
بالعمل  الهيئة  وتلتزم  االلكرتوين.  وموقعها  اأبوظبي 
امل�ستمر على تطوير وتعزيز برنامج املحميات البيئية 
جتربة  اأف�سل  لتوفر  البعيد   امل��دى  وعلى  الطبيعية 

لزوارها.
وا�ستك�ساف  زي����ارة  يف  ال��راغ��ب��ني  ع��ل��ى  وي��ت��ع��ني 
التقدم  ل  اأبوظبي  حتت�سنها  التي  الطبيعية  املحميات 
املوقع  عرب  الزيارة،  موعد  قبل  م�سبق  ت�سجيل  بطلب 
www.ead. اأبوظبي   – البيئة  لهيئة  االإلكرتوين 
ae. حيث تلتزم الهيئة بال�سماح بدخول الزوار الذي 
الطبيعية  املوائل  حلماية  وذل��ك  م�سبقًا،  ت�سجيلهم  مت 
البيئة  حماية  فريق  و�سيقوم  والنباتات.  للحيوانات 
لتزويده  الطلب  مقدم  مع  بالتوا�سل  الهيئة  يف  الربي 
الذي مت   ال��زوار  عدد  ا�ستيعاب  واإمكانية  برقم احلجز 

حتديدهم يف الطلب.

حمميات هيئة البيئة - اأبوظبي تعك�ض اجلهود املبذولة حلماية التنوع البيولوجي بالإمارة

حمبو البيئة على موعد مع �سحر الطبيعة يف حممية الوثبة للأرا�سي الرطبة              ومتنزه القرم الوطني
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ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
�ض ب. 3394 جدة 21471  اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف:  2899108)12( 966 +  فاك�ض: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

بهدف التحول ل�سركة م�ساهمة عامة تطرح اأ�سهمها للتداول 
ب�سوق الأ�سهم ال�سعودي كاأول �سركة بالقطاع البيئي باململكة

�سيبكو للبيئة توقع اتفاقية ا�ست�سارات مالية مع �سركة فالكوم 
البيئة  ال�سعودية اخلليجية حلماية  ال�سركة  وقعت 
�سركة  مع  مالية  ا�ست�سارات  اتفاقية  للبيئة(  )�سيبكو 
فالكم لال�ست�سارات واخلدمات املالية للو�سول وحتقيق 
وذلك  عامة  م�ساهمة  �سركة  اىل  للتحول  ال�سركة  هدف 
بعد اجتياز �سيبكو للبيئة املرحلة االأوىل بنجاح بفرتة 
التحول اىل �سركة  فيها االنتهاء من  قيا�سية والتي مت 
وزيادة  الهيكلة  اعادة  نظام  تفعيل  و  مقفلة  م�ساهمة 

را�ض املال. 
�سركة فالكم لال�ست�سارات واخلدمات املالية  تعترب  
تراخي�ض  على  احلا�سلة  املالية  ال�سركات  اأكرب  احد 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  املالية  ال�سوق  هيئة 
يف  العملية  واخلربة  املعرفة  من  بالكثر  وتتميز 
حتويل ال�سركات مل�ساهمة عامة وقامت بتحويل العديد 
ا�سهمها حاليا يف �سوق  يتم تداول  التي  ال�سركات  من 

االأ�سهم ال�سعودي.

�سيبكو للبيئة ت�سارك يف اليوم العاملي للبيئة 
2015 مب�ست�سفى احلر�ض الوطني باملدينة املنورة

 
)�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  به  تقوم  ملا  ا�ستكمااًل 
ال�سركة  قامت  باملجتمع   الوعي  وبث  تثقيف  على  ت�ساعد  م�ساركات  من  للبيئة( 
مب�ست�سفى   2015 للبيئة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  توعوي  مبعر�ض  بامل�ساركة 
للح�سور واملعر�ض  ال�سركة  اأن�سطة  �سرح  املنورة ومت  باملدينة  الوطني  احلر�ض 
اأقيم بالتعاون مع ادارة خدمات البيئة بامل�ست�سفى ونالت م�ساركة �سيبكو للبيئة 

اعجاب امل�سئولني باحلر�ض الوطني.




