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حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني

« �سيبكو للبيئة» ت�شارك يف املنتدى الدويل الرابع
للبيئة والتنمية امل�ستدامة اخلليجي 2013

جناح �شركة �سيبكو للبيئة يف املنتدى واملعر�ض الدويل للبيئة والتنمية امل�ستدامة 2013
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�شاركت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
«�سيبكو للبيئة» كراع للمنتدى واملعر�ض الدويل للبيئة
والتنمية امل�ستدامة اخلليجي الرابع  2013والذي عقد
يف مدينة الريا�ض خالل الفرتة من � 14إىل  16ابريل
حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني ،وقام �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري تركي بن نا�صر بن عبدالعزيز
الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة بافتتاح املنتدى
بح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور من�صور
بن متعب بن عبدالعزيز وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار ومعايل
وزير ال�صحة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة
ومعايل �أمني منطقة الريا�ض املهند�س عبدالله بن
عبدالرحمن املقبل ورئي�سة املركز التطوعي بالكويت
امتثال ال�صباح.
و�شارك باملنتدى �شخ�صيات بيئية واقت�صادية
ووزراء لأول مرة �إ�ضافة �إىل  1500باحث و 50متحدثا
عامليا وحمليا و�صانعو القرار من املتخ�ص�صني واملهتمني
والباحثني يف جمايل البيئة والتنمية امل�ستدامة وعدد
من املنظمات املحلية والإقليمية والدولية املتخ�ص�صة،
ملناق�شة الأو�ضاع وامل�ستجدات البيئية التي ي�شهدها
العامل ،وتطرق املنتدى �إىل  30حمور ًا رئي�سي ٍا للنقا�ش،
من �أبرزها :كفاءة الطاقة واملياه وخملفات املياه و�إبادة
املخلفات ال�صلبة والتقنيات البيئية االقت�صادية ،ويوفر
من�صة عمل فريدة من نوعها خلرباء ال�صناعة يف جمال
�إدارة النفايات ،والطاقة املتجددة واملياه ومياه ال�صرف
ال�صحي لإثبات خربتهم والقيام بدور ن�شط يف �إقامة
منطقة م�ستدامة وم�س�ؤولة بيئيا للأجيال القادمة .
من جهة �أخرى كرم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي
بن نا�صر بن عبدالعزيز الرئي�س العام للأر�صاد وحماية
البيئة �شركة �سيبكو للبيئة ،وذلك لرعايتها املنتدى
وخ�ص�صت ال�شركة اجلناح اخلا�ص بها يف املعر�ض
وذلك ال�ستقبال زوار املعر�ض من املتخ�ص�صني واملهتمني
مبجال حماية البيئة وحظى معر�ض ال�شركة على �إعجاب
جميع الزوار وامل�سئولني.

وزارة العمل تطلق مبادرة الوظائف اخل�ضراء

�أعلن وزير العمل املهند�س عادل فقيه عن عزم وزارته �إطالق
مبادرة جديدة تتعلق بالوظائف اخل�ضراء ،وقال فقيه يف ت�صريحات
�إعالمية قبل تر�ؤ�سه جل�سة العمل اخلام�سة يف املنتدى واملعر�ض
الدويل اخلليجي الرابع للبيئة والتنمية امل�ستدامة والذي عقد يف
العا�صمة الريا�ض برعاية كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيز وم�شاركة  50متحد ًثا عامليًا � « :إن ق�ضية العالقة
بني الوزارة والبيئة يف قمة �أولوياتنا ،و�أن الوزارة تعمل حاليًا على
�إطالق ما ي�سمى بالوظائف اخل�ضراء والتي ي�ساعد وجودها على
حت�سني البيئة».
وبني املهند�س فقيه �أن الوزارة تعمل على تطوير الربامج
واملبادرات لغر�س ما ي�سمى بالثقافة العمالية ال�صحيحة والتي ت�شمل
تثقيف العمال بال�شكل ال�سليم الذي يوفر بيئة عمل �أف�ضل يف جمال
الإدارة والعمل على التطوير ،م�ضيفا �أن وزارته تقوم حاليا بالعمل
على تطوير بيئة عمل الئقة و�إطالق الثقافة العمالية ال�صحيحة مما
�سيوفر وظائف خ�ضراء ذات م�ستوى �سليم و�صديقة للبيئة ،مبي ًنا �إن
بع�ض القطاعات قد تكون غائبة عن دائرة املخططني مما ي�ؤدي �إىل
وجود وظائف ت�ضر بالبيئة.

حتت رعاية الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة

�سيبكو للبيئة ت�شارك يف ملتقى �أدوار القطاعات من �أجل تعزيز ال�صحة
افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد
الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة ملتقى
�أدوار القطاعات من �أجل تعزيز ال�صحة
الذي عقد مبحافظة الطائف ،وقد �ساهمت
(�سيبكو للبيئة) بامل�شاركة يف امللتقى،
وت�أتي هذه امل�شاركة ت�شريف لل�شركة
م�ساهمة منها ودعمها امل�ستمر لربنامج
املدن ال�صحية وذلك من خالل حتقيق
اهداف ال�شركة نحو العي�ش ببيئة امنة.

اتفاقية لت�أ�سي�س �شركة �سعودية �سودانية
حلماية البيئة تبد�أ ب�إن�شاء �أول حمطة
للنفايات الطبية باخلرطوم
وقعت ( �سيبكو للبيئة ) عقد مع �شركة �سارماج ال�سودانية لإن�شاء �أول
حمطة معاجلة للنفايات الطبية بوالية اخلرطوم ،ومتخ�ضت االتفاقية
ت�أ�سي�س ال�شركة ال�سعودية ال�سودانية حلماية البيئة ،ومبوجب االتفاقية
�أتفق الطرفان على التعاون ملعاجلة املخلفات الطبية لعدد  40م�ست�شفى
تابعة لوزارة ال�صحة بجمهورية ال�سودان يف والية اخلرطوم ،وقد �أتفق
الطرفان �أن يكون موعد تد�شني حمطة املعاجلة يف �شهر �أغ�سط�س املقبل من
العام اجلاري ،و�سيتم البدء على و�ضع الرتتيبات الالزمة لت�سريع وترية
العمل.
جاء ذلك خالل زيارة وفد �سوداين رفيع من وزارة ال�صحة بوالية
اخلرطوم �إىل مقر ال�شركة الرئي�سي بجدة ،حيث جتول الوفد على موقع

جممع املعاجلة البيئي ال�صناعي مبحافظة رابغ ،لالطالع على تقنيات
املعاجلة و�آلية التخل�ص الآمن من النفايات الطبية وال�صناعية والكيميائية
اخلطرة ،وقد �أثنى الوفد على ما �شاهده من تقنيات و�أ�ساليب حديثة يف
املعاجلة البيئة  ،والتطور الذي حققته ال�شركة.
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ر�ســــــــــــالة حمبة

الأمري في�صل بن عبدالله بن حممد وزير الرتبية والتعليم

اللواء الدكتور حممد م�صطفى اجلهني نائب رئي�س املنظمة
العربية الأوروبية للبيئة

معايل �أمني حمافظة جدة الدكتور هاين �أبو را�س

4

�شاركت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة ( �سيبكو للبيئة ) كراعي ذهبي مل�شروع (يد ًا
بيد) الذي �أختري ك�شعار للم�شروع الوطني الذي
يحمل عنوان« :ر�سالة خ�ضراء ن�سجت ب�أيادي املحبة
والوالء تتجلى يف حمتواها التعبري عن م�شاعر
ال�شعب ال�سعودي خلادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد الله بن عبد العزيز �آل �سعود»  ،وهي برعاية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن نا�صر بن عبد
العزيز الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة ،حيث
�أطلقت �شركة تقنية حت�سني البيئة (�إنتك) م�شروع
ر�سالة خ�ضراء لتج�سد مدى التالحم بني ال�شعب
واملليك ،وحتمل الر�سالة الكثري من م�ضامني ال�شكر
والعرفان خلادم احلرمني ال�شريفني ،وال تبتعد �أي�ض ًا
عن مفهوم املحافظة على البيئة  .ويهدف هذا امل�شروع
الوطني النبيل �إىل حتقيق رقم قيا�سي عاملي جديد
يف مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية العاملية بعمل
�أكرب لوحة مب�ساحة و�صلت �إىل ثمانية �آالف مرت مربع
مطبوعة ب�أيادي ال�شعب ال�سعودي الويف من خالل

مدير الرتبية والتعليم مبحافظة جدة الأ�ستاذ عبدالله الثقفي

مواد م�ستخدمة �صديقة للبيئة لتقدميها كهدية رمزية
خلادم احلرمني تعبري ًا عن حمبة ال�شعب ال�سعودي له
ومدى والئه ،و�أي�ض ًا رفع م�ستوى الوعي البيئي يف
املجتمع من خالل تكري�س ثقافة االهتمام بالبيئة .
و�شارك �أربعة من الفنانني الت�شكيليني ال�سعوديني
البارزين يف هذه الر�سالة النبيلة ،وهم ( :نهار مرزوق
و�أحمد النجار وعجيب يو�سف عجيب ونبيل طاهر )،
يف ر�سم اخلطوط الرئي�سة يف اللوحة ،وهي عبارة
عن خارطة اململكة العربية ال�سعودية ،وجاء موقع
تنفيذ �أكرب ر�سالة خ�ضراء يف �إ�ستاد �إدارة الرتبية
والتعليم يف حمافظة جدة؛ حيث مت فتح بوابات
امللعب الريا�ضي لعدد من الرحالت املدر�سية وذلك
بالتعاون مع �إدارة الرتبية والتعليم ،كما مت تنظيم عدد
من الرحالت اجلامعية للح�صول على طبعات الأيادي
على الر�سالة على �أن يتم فتح البوابات يف امل�ساء لكافة
اجلهات وجميع الفئات العمرية يف �أوقات حمددة ملدة
ت�صل �إىل �أ�سبوعني �إىل حني اكتمال الطبعات ،مع
و�ضع �آلية م�شاركة العديد من ال�شخ�صيات البارزة يف

املهند�س عادل باديب الع�ضو املنتدب ل�شركة �سيبكو للبيئة

خ�ضراء للمليك تدخل مو�سوعة غيني�س

الأمري تركي بن نا�صر بن عبدالعزيز الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة خالل طباعة يده على اللوحة

الر�سالة اخل�ضراء ..ن�سجت ب�أيادي املحبة والوالء من ال�سعوديني ملليكهم

املجتمع وامل�شاهري يف عملية و�ضع ب�صمة اليد .
من جانبها �أ�شارت دينا النهدي �صاحبة فكرة هذا امل�شروع
واملدير التنفيذي ل�شركة تقنية حت�سني البيئة (�إنتك) ب� ّأن
م�شروع ر�سالة خ�ضراء ب�أيادي املحبة والوالء (يد ًا بيد)
تعترب مبثابة ت�أكيد �إ�ضايف للمحبة الكبرية التي يكنها
ال�شعب ال�سعودي خلادم احلرمني ال�شريفني ،ونحن من خالل
هذه الر�سالة التي من املنتظر �أن تدخل « مو�سوعة غيني�س
للأرقام القيا�سية»  ،ن�ؤكد للعامل �أجمع الوالء واحلب ملليكنا،
فهذا امل�شروع يع ّد هدية ال�شعب ال�سعودي �إىل خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله حيث تتجلى
يف م�ضمونها ب�صمة الوفاء واملحبة من ال�شعب ملليكهم ،و
�سيتم تتويج امل�شروع حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
مقرن بن عبد العزيز النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء و
م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني ومبعوثه اخلا�ص يف حفل
ختامي كبري حيث �سيح�ضر حمكم غيني�س للأرقام القيا�سية،
وذلك تزامنا مع العيد الوطني يف� 23سبتمرب القادم حيث
�ستكون الفر�صة �سانحة للقطاع اخلا�ص للم�شاركة يف امل�شروع
بالدعم ال�ستدامة حملة يدا بيد الوطنية.

الفنان عبدالله ر�شاد

�صورة تذكارية للح�ضور مع �صاحب ال�سمو امللكي الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة

بع�ض طالب اجلامعات

الإعالمي علي فقند�ش

الدكتورة �أروى الأعمى م�ساعد �أمني حمافظة جدة ل�شئون تقنية
املعلومات والدكتورة نعيمة بوقري م�ست�شارة الأمانة
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ّ
فكر ُك ْل ّ
وف ّر
حممد عو�ض عطية

يحتفل العامل بيوم البيئة العاملي يف يوم  5يونيو
من كل عام وي�أتي االحتفال لإب��راز الأهمية الق�صوى
نحو البيئة ولزيادة الوعي البيئي بالق�ضايا البيئية
ال�ه��ام��ه ،وم��و��ض��وع ه��ذا ال�ع��ام ه��و احل��د م��ن ف�ضالت
الطعام حتت �شعار (ف ّكر ُك ْل و ّف� ّر) وذلك لتقليل الأثر
البيئي ال�سلبي على البيئة واملجتمع الناجت من �إهدار
الطعام حيث �أن ثلث الإنتاج العاملي من الغذاء يرمى
كف�ضالت وهو ا�ستنزاف هائل على املوارد الطبيعية ،
وللحد من هذه الظاهرة ،فعلينا �إتباع التايل :
�أوال :علينا �أن نبد�أ من املنزل وذلك باتخاذ القليل
م��ن الإج� ��راءات الب�سيطة ،مثل :ف�صل الأط�ع�م��ة عن
املخلفات الأخ��رى  ،عدم �شراء ما يزيد عن االحتياج
من املواد الغذائية تنفيذا لقوله تعاىل ( َولاَ ُتب ِ َّذ ْر َتبْذِ ي ًرا
َان َّ
ين َكا ُنوا �إِ ْخ �و َ
�إِ َّن المْ ُب ِ َّذ ِر َ
ال�شي َِاط ِني) وعلينا التقليل
م��ن الأمن ��اط اال�ستهالكية الغذائية ال�غ�ير �صحيحة
ومعرفة �أن الفرق بني الكرم والتبذير �شعره ويجب
على الأمهات �أن تغر�س يف �أطفالها �أخذ ما يحتاجونه
يف طبق الطعام و�أن ال ي�ضع �أكرث من حاجته لأن عليه
�إكمال جميع ما يف طبقه ،التربع ببقايا الطعام فهي
قربى عظيمة الأثر.
ثانيا :على �أ�صحاب امل�صانع الغذائية االعتماد على
الأغذية الع�ضوية التي ال ت�ستخدم امل��واد الكيميائية
يف عملية الإنتاج كاملواد احلافظة والنكهات والألوان
واالعتماد على الطعم الطبيعي.
ثالث ًا :تدريب وتوعية املزارعني يعد �أه��م و�سائل
جن��اح ال��زراع��ة النظيفة لإن���ش��اء امل ��زارع الع�ضوية
ال�صديقة للبيئة وذل��ك لإنتاج �سالالت من املحا�صيل
خالية من املبيدات الكيميائية حيث �أن الغذاء الع�ضوي
هو منع ا�ستخدام الكيماويات واملبيدات احل�شرية
وال�سماد الكيماوي ملحاولة زيادة الإنتاج.
رابع ًا :م�شاركة القطاع احلكومي واخلا�ص بتعزيز
احلفاظ على البيئة وذلك بتوفري حاويات فرز النفايات
لن�شر ثقافة ال��وع��ي البيئي يف ال ��وزارات والهيئات
احلكومية والدبلوما�سية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات
وامل �ط��ارات وامل��راك��ز التجارية واملجمعات ال�سكنية
واملدار�س ،وذلك ل�ضمان عدم خلط الطعام باملخلفات
الأخ� ��رى م��ن خ�ل�ال ه��ذه احل��اوي��ات و�إع� ��ادة ت��دوي��ر
امل��واد الغذائية يف �إن�ت��اج ال�سماد من خ�لال امل�صانع
املتخ�ص�صة يف ذلك ويجب تطبيق منظومة الفرز من
امل�صدر لإع��ادة تدوير النفايات بتعاون وتكاتف تلك
اجلهات من املجتمع بالتن�سيق امل�شرتك للت�صالح مع
البيئة متحدين ال�صعاب.
م�سئول العالقات العامة و التوعية
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ال�شركة ت�شارك يف رعاية ندوة للنفايات الطبية
مب�ست�شفى امللك في�صل بالعا�صمة املقد�سة
بح�ضور الدكتور �س ُري ع�سريي امل�ساعد لل�صحة
العامة بالعا�صمة املقد�سة واال�ستاذ �سعد ال�شهري
املدير االقليمي لل�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة للمنطقة الغربية انطلقت فعاليات الندوة
العلمية للنفايات الطبية بفندق «�أم القرى مكارم»
وال�ت��ي نظمتها م�ست�شفى امل�ل��ك في�صل بالعا�صمة
املقد�سة برعاية ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة (�سيبكو للبيئة).
و�أك��د املدير االقليمي للمنطقة الغربية الأ�ستاذ
�سعد ال�شهري �أن هذه الندوة ت�أتي �ضمن �سل�سلة من
الربامج التدريبية والتعليمية التي تتبناها (�سيبكو
للبيئة) يف اط ��ار حر�صها على تطبيق الربنامج
الوطني لإدارة وجمع ونقل املخلفات الطبية والق�ضاء
على خطورتها والتي �شارك فيها عدد من املخت�صني
والكوادر العلمية من خالل القاء املحا�ضرات املخت�صة
ب�ه��ذا امل �ج��ال ،وق� �دّم د.ع���س�يري ��ش�ك��ره ل �ـ (�سيبكو
للبيئة) على دعمهم للربامج التدريبية مبكة املكرمة
و�أث �ن��ى د .ف��ادن على جهود ق�سم مكافحة العدوى
بامل�ست�شفى واللجان املنظمة وما يبذلونه لإجناح
ه��ذه الفعاليات ،وكرمت �إدارة امل�ست�شفى «�سيبكو
للبيئة» بتقدمي درع تذكاري تقدير ًا جلهودها وت�سلم
الدرع ممثل ال�شركة املدير االقليمي للمنطقة الغربية،
و انطلقت فعاليات الندوة مبحا�ضرة للدكتور الفاحت
�أب��و را���س اخت�صا�صي طب املجتمع ونائب رئي�س
ق�سم مكافحة العدوى بامل�ست�شفى ،حيث �أ�ستعر�ض
م��ن خ�لال ورق�ت��ه العلمية �أن ��واع النفايات الطبية
وخماطرها وطرق نقلها ،بعدها �ألقت الأ�ستاذة وردة
من �شركة (�سيبكو للبيئة ) حما�ضرة لطرق معاجلة
النفايات الطبية وتالها طرح مو�ضوع االحتياطات
القيا�سية واملالب�س الواقية للدكتور جمال مهني

رئي�س مكافحة العدوى مب�ست�شفى �أجياد الطوارئ،
ثم طرحت الأ�ستاذة غادة �أبو ال�سمح من�سقة برنامج
مكافحة العدوى مب�ست�شفى الدكتور �سليمان فقيه
بجدة مو�ضوع الوخز الإب��ري وع�لاج��ه ،وعر�ضت
الدكتورة وجدان جاها رئي�سة ق�سم مكافحة العدوى
بامل�ست�شفى واخت�صا�صية الأحياء الدقيقة ال�سريرية
ملو�ضوع النفايات الطبية باملختربات ،واختتمت
املحا�ضرات مبو�ضوع النفايات ال�صيدالنية للدكتور
�أ�شرف نبيل الأ�ستاذ امل�ساعد بكلية ال�صيدلة بجامعة
«�أم ال �ق��رى» ،وتخلل ال �ن��دوة ور���ش عمل تدريبية
وم�سابقات ت�شجيعية.

حما�ضرات توعية خا�صة بربنامج النقل الآمن للنفايات الطبية

قامت ال�شركة ال�سعودية
اخل�ل�ي�ج�ي��ة حل �م��اي��ة البيئة
ب �ع �ق��د حم ��ا�� �ض ��رات ت��وع �ي��ة
ب��ال �ن �ق��ل الآم � � ��ن ل �ل �ن �ف��اي��ات
الطبية اخل�ط��رة مب�ست�شفى
ال���ص�ح��ة ال�ن�ف���س�ي��ة مبنطقة
اجل � ��وف ب �ح �� �ض��ور ك ��ل من
م ��دي ��ر ال� �ن� �ف ��اي ��ات ال �ط �ب �ي��ة
ب���ص�ح��ة اجل� ��وف وم �� �ش��رف
مكافحة العدوى مب�ست�شفى
ال�صحة النف�سية وم�شرف
ال�ع��دوى مب�ست�شفى الن�ساء
وال� � � ��والدة ب ��اجل ��وف وق ��ام
ب�إلقاء املحا�ضرات الباحث
البيئي ل�شركة �سيبكو للبيئة
باملنطقة ال�شمالية الدكتور
بالل ال�سعيد ابراهيم.

« �سيبكو للبيئة « تنظم دورة تدريبية ملوظفي الرعاية ال�صحية
بجازان عن التخل�ص الآمن من النفايات الطبية

البيئة واالقتصاد
م�صطفى عزت

نظمت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
(�سيبكو للبيئة) مبنطقة جازان دورة تدريبية للتخل�ص الآمن
من النفايات الطبية واملقامة بفندق حياة جازان يوم االحد
املوافق 2013/4/21 :م ،وت�ستهدف الدورة �شريحة معينة
من موظفي الرعاية ال�صحية باملنطقة.
وق��ام ب�إلقاء ال ��دورة التدريبية ك��ل م��ن الدكتور يا�سر
عبدالقادر الرتك�ساتي والدكتور حممد يا�سني الوعري ،حيث
ت�ضمنت ال��دورة االفتتاح الر�سمي بح�ضور م�ساعد املدير
العام لل�صحة العامة الدكتور يحيي �صوالن والذي �ألقى كلمة
بهذه املنا�سبة ،ثم ت�شرفت �شركة �سيبكو للبيئة ممثلة يف
املدير الإقليمي للمنطقة اجلنوبية اال�ستاذ  /حممد ال�سريعي
با�ستالم درع تكرميي لرعاية وتنظيم امللتقى  .بعد ذلك بد�أت

اعمال الدورة مبقدمة عن النفايات الطبية والأنظمة الوطنية
لإدارة النفايات الطبية اخلطرة  ،ثم تطرقت الدورة �إىل �شرح
وايف عن كيفية �إدارة النفايات الطبية اخلطرة من حيث
ف�صلها وجمعها وتخزينها ونقلها بوا�سطة ال�شاحنات املعدة
لذلك ،بعد ذلك طرحت حما�ضرة عن �صحة و�سالمة املتعاملني
مع النفايات الطبية و�سرد حاالت الطوارئ املمكن حدوثها،
تخللها �شرح مف�صل عن كيفية التعامل مع امل��واد املن�سكبة
والإج � ��راءات ال��واج��ب ات�خ��اذه��ا يف ح��ال��ة ح��دوث ذل��ك ،ثم
ا�ستعر�ضت الدورة �شرح مف�صل عن �إدارة النفايات الطبية
املخربية وال�صيدالنية وال�سامة للخاليا واجلينات  ،و مت
فتح املجال للمتدربني بطرح ت�سا�ؤالتهم والإجابة عليها ،ثم
بعد ذلك مت توزيع �شهادات ح�ضور الدورة.

مجتمع سيبكو
املهند�س �أ�سامة ب�شري رئي�سا تنفيذيا للعمليات
مت تعيني املهند�س �أ��س��ام��ة ب�شري على
وظيفة الرئي�س التنفيذي للعمليات بالإدارة
العامة متنياتنا القلبية له بالتوفيق والنجاح.
�شيبان م�شرف الت�سويق والتح�صيل
باملنطقة اجلنوبية
متت ترقية املوظف /ح�سن حممد �شيبان
ع�ل��ى وظ�ي�ف��ة م���ش��رف ت���س��وي��ق وحت�صيل
ب� � ��الإدارة الإق �ل �ي �م �ي��ة للمنطقة اجل�ن��وب�ي��ة
متنياتنا له بالتوفيق.
فرحة العري�شي فرحتان
مت ��ت ت��رق �ي��ة امل ��وظ ��ف /ع �ل��ي عري�شي
ع�ل��ى وظ�ي�ف��ة م���ش��رف ح��رك��ة ب �ف��رع ج ��ازان
ورزق مب��ول��ود اتفق وح��رم��ه على ت�سميته
(احلارث) ،تهانينا له وجعله الله من مواليد
ال�سعادة.
حفل زفاف الغبريي
اح �ت �ف��ل ال��زم �ي��ل ح �م��د غ �ب�يري م �ن��دوب
الت�سويق والتح�صيل ب� ��الإدارة الإقليمية
للمنطقة اجلنوبية بحفل زفافه و�سط الأهل
والأ� �ص��دق��اء ال��ذي��ن ��ش��ارك��وه ف��رح�ت��ه� ،أل��ف
مربوك وامت الله عليه فرحته ورزقه الذرية
ال�صاحلة.
تعيني راجح موظف ا�ستقبال
مت تعيني ال�سيد راج��ح �سعيد بلبل على
وظيفة م��وظ��ف ا�ستقبال ب� ��الإدارة العامة
متنياتنا القلبية له بالتوفيق.

مولودة للزميل عادل نا�صر
رزق الزميل ع��ادل نا�صر م��اه��ر رئي�س
ق�سم الدعم الفني وال�شبكات ب ��إدارة تقنية
املعلومات مب��ول��ودة اتفق هو وحرمه على
ت�سميتها مايا جعلها الله من مواليد ال�سعادة
و�ألف مربوك.
با�سم م�شرف لفرع مكة
مت تعيني ال�سيد /با�سم عبدال�سالم لبان
على وظيفة م�شرف فرع مكة املكرمة متنياتنا
له بالتوفيق الدائم.
عقد قران عامر
احتفل الزميل حممد عامر معقب الإدارة
الإقليمية للمنطقة اجلنوبية بعقد قرانه
�سائلني املوىل عز وجل ب�أن يتمم عليه فرحته.
العويف يحتفل زفافه
اح�ت�ف��ل ال��زم�ي��ل رام ��ي ال �ع��ويف م�شرف
عام املناق�صات ب��الإدارة الإقليمية للمنطقة
ال�غ��رب�ي��ة ب�ح�ف��ل زف��اف��ه و� �س��ط ف��رح��ة �أه�ل��ه
و�أحبابه وبح�ضور زمالء العمل �ألف مربوك
ورزقه الله الذرية ال�صاحلة.
عبدالعزيز �أخ�صائي تطوير �إداري
مت تعيني ال�سيد عبدالعزيز حممد ح�سان
على وظيفة �أخ�صائي تطوير �إداري ب�إدارة
املوارد الب�شرية متنياتنا القلبية له بالتوفيق
والنجاح.

م��ن تعريف البيئة يت�ضح �أن البيئة
عن�صر مرتبط باالقت�صاد ،كون االقت�صاد
يدر�س م�شكلة احلاجات الب�شرية املتعددة
واملتجددة وامل�ت��زاي��دة  ،ليجد لها حال من
خالل ما توفره البيئة الطبيعية التي حتيط
بالإن�سان ،لذلك فا�ستغالل امل��وارد البيئية
يعتمد على خمتلف التوليفات التي يقرتحها
ع�ل��م االق�ت���ص��اد م��ن ج�ه��ة وح��ل امل�شكالت
البيئية من جهة �أخرى ،وال ميكن �أن يكون
�إال من خالل الأدوات االقت�صادية� ،أو حتى
تلك التي تقرتح �إحالل لأ�ساليب اقت�صادية
غري م�ضرة بالبيئة .
و علم االقت�صاد هو العلم الذي يبحث
يف اال� �س �ت �خ��دام الأم �ث��ل ل �ل �م��وارد امل��ادي��ة
والب�شرية ،بهدف حتقيق �أكرب ربح ممكن،
�أو �إ�شباع احلاجات الإن�سانية ب�أقل تكلفة
ممكنة ،فاملفهوم لعلم االقت�صاد ال ي�أخذ
اجلانب البيئي بعني االعتباريف الن�شاط
االقت�صادي ،فاال�ستخدام الأمثل للموارد
يعني املوارد التي تقيم نقديا يف ال�سوق ،
وت�ستخدم يف العملية الإنتاجية ،وال تعترب
املوارد الطبيعية �أ�صوال �إنتاجية .
وال تزال املوارد الطبيعية م�ستبعدة من
اال�ستخدام الأمثل وال ت�أخذ بعني االعتبار
اخل�سائر البيئية والتكاليف االجتماعية،
�أي التكاليف على م�ستوى املجتمع ،وعلى
م���س�ت��وى االق�ت���ص��اد ك �ك��ل ،وال �ت��ي ت�سمى
بالتكاليف اخل��ارج�ي��ة ،فعند �إن �ت��اج منتج
�صناعي م�ث�لا ،ال يح�سب �ضمن التكلفة
��س��وى التكلفة داخ ��ل امل�ج�م��ع ال�صناعي،
وال يح�سب ك��م طنا م��ن الأ��س�م��اك ق��د دمر
يف ال �ب �ح�يرة؟�،أو يف البحر امل �ج��اور� ،أو
كم �شخ�صا ت�ضرر ومر�ض نتيجة الغازات
والغبار املنطلق؟ وكم �سيكلف عالجهم؟ وما
هي خ�سائر الإنتاج الناجمة عن التوقف عن
العمل ب�سبب املر�ض؟ ومع التدهور الذي
�أ�صاب البيئة نتيجة هذا النمط االقت�صادي،
خ�صو�صا بعد دق ناقو�س اخلطربد�أ التوجه
�إىل منط اقت�صادي حديث يراعي البيئة،
ويطلق عليه م�سمى «االقت�صاد الأخ�ضر �أو
االقت�صاد البيئي» كتوليفة جتمع بني الهدف
االقت�صادي مع املحافظة على البعد البيئي،
فيجب املحافظة على البيئة لتح�سني مناخ
اال��س�ت�ث�م��ار وحت�ق�ي��ق ال�ت�ق��دم االق�ت���ص��ادي
باملجتمع.
* رئي�س ق�سم املراجعة والتدقيق املايل
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للحديث عن حماية البيئة التي تبد�أ من املنازل

ا�ست�ضافة الزميل �أحمد العطا�س
على قناة روتانا خليجية

ا� �س �ت �� �ض��اف
برنامج �سيدتي
على قناة روتانا
خليجية الأ�ستاذ
�أح �م��د العطا�س
مدير الت�سويق
وتطوير الأعمال
ب � ��ال� � ��� � �ش � ��رك � ��ة
ال � �� � �س � �ع� ��ودي� ��ة
اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) وذل��ك للحديث عن حماية
البيئة التي تبد�أ من املنازل بتعزيز ال�سلوك البيئي النظيف وعن دور
ال�شركة يف برامج امل�سئولية االجتماعية وخدمة املجتمع.
ومل�شاهدة احللقة كاملة ميكنكم متابعة الرابط التايل:
http://www.youtube.com/watch?v=Za1RMVBT0TQ

�إميانا بدورها جتاه التوعية البيئية وامل�سئولية االجتماعية يف مدينة جدة

«�سيبكو للبيئة» تدعم طالبات املاج�ستري يف حماربة التلوث

دعمت �شركة �سيبكو للبيئة طالبات املاج�ستري التنفيذي يف كلية االقت�صاد
والإدارة يف جامعة امللك عبدالعزيز بجدة فعالية تعنى مبعر�ض خا�ص بالتوعية
البيئية يف �أحد املراكز التجارية الكربى يف جدة حتت �شعار « بيئتنا  ..م�ستقبلنا
م�شرتك» ،والفعالية هي عبارة عن �أركان خمتلفة م�صممة ب�أ�سلوب �إبداعي ملفت
تناق�ش اال�ستخدام ال�سيئ وال�سلبي ملوارد البيئة الطبيعية ،وكيف ميكن تقوميها
�إىل اال�ستخدام ال�صحيح.
و�أحتوى املعر�ض على ركن تر�شيد املياه وركن زراعي وركن نفايات البيئة
و ركن الكهرباء و ركن الهواء وركن ينا�شد (�أجيال امل�ستقبل) الفئة العمرية
النا�شئة» ،وحازت الفعالية على �إعجاب زوار املركز من �أولياء الأمور والأطفال
حيث �أن الفعالية تنا�شد ق�ضية هامة وهي التوعية البيئية .والهدف من الفعالية
هو �إي�صال ر�سالة لزواره م�ضمونها املحافظة على البيئة يف كل جزء من حياتنا
اليومية بطرق �سهلة وحمبوبة واحلر�ص على تطوير التوعية الرتبوية والبيئية
وتنميتها وغر�سها يف نفو�س الطالبات  ،ومت عمل �آلية للطالبات لتطبيق هذه
الر�سالة لكي تدخل �إىل قلوبهن ،وجتعلها حمفزة ذاتي ًا .بالإ�ضافة �إىل ترجمة
اخلطط والأفكار �إىل واقع لت�صبح حقيقة بعد �إمتامها .
ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
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يف الأفق �أجيال للنهو�ض
ببيئة وطن
بقلم :م .عادل �سامل باديب
نحن نعاين مثل �سائر بلدان العامل ،من م�شاكل التلوث يف بيئتنا ،بفعل تزايد
ن�شاط الب�شر ،ومنو ال�صناعات وبروز �أوجه جديدة من �أمناط اال�ستهالك ف�ض ًال عن
الزيادة امل�ضطردة يف عدد ال�سكان �إ�ضافة �إىل الزيارات املو�سمية وب�أعداد مهولة
ل�ضيوف اململكة لأداء �شعائر احلج والعمرة .ولرتجمة عنوان مقايل  " :يف الأفق
�أجيال للنهو�ض ببيئة وطن " �إىل واقع لي�ست بالعملية الع�صيبة  ..فالتطبيق يبد�أ
من نقطة البداية ،عندما نعرف امل�شكلة البيئية لدينا  ،ويتطلب الأمر بادئ ذي بدء
�إدراك الق�ضية بدقة بكافة �أبعادها ويف �أطوارها املختلفة ،ونعرتف نحن بكل �أطيافنا
املجتمعية بها ب�صدق ومو�ضوعية ،بعدها نتمكن من الو�صول �إىل ح�صيلة الأبحاث
والدرا�سات العلمية املدعمة بلغة الأرقام والإح�صاءات ،لرت�سم وتك�شف لنا مالمح
امل�شكلة ،ومن ثم نتعرف بعدها على �أنواع التلوث البيئي و�أ�سبابه ،حينها يجب �أن
نتعلم كيفية املحافظة على نظافة وطن ،بطرق خمتلفة كاحلد من ا�ستخدام امللوثات،
وعدم رمي املخلفات يف املياه ،وزراعة الأر�ض.
�إن حماية البيئة واحلفاظ على مواردها الطبيعية ،لتقدم الوطن عن طريق
التنمية امل�ستدامة ،لن يتحقق ما مل ينبع من الإرادة القوية لدعم القدرات الب�شرية
وي�ستكمل هذا الهدف بتطبيق الت�شريعات ،وتوفري املوارد املالية ،لتنفيذ اخلطط
والربامج املوجهة �إىل املجتمع ،وعمل ال�شراكات الفاعلة مع اجلامعات وم�ؤ�س�سات
البحث العلمي ،للإ�سهام يف حراك النه�ضة البيئية .هذه ت�شكل بداية االنطالقة لعمل
�إ�سرتاتيجية �شاملة ل�صياغة �أهداف حقيقية جلية مفهومة ،ون�ضع نهج ًا من�ضي
عليه للنهو�ض يف حماية البيئة ،وهذا يرتكز على معادلة مبد�أ حتقيق التوازن بني
متطلبات التنمية وحماية املوارد البيئية.
يف الأفق يف مملكتنا احلبيبة جيل يافع من ال�شباب ال�سعودي الفتي الذي �أ�صبح
يت�سلح بالعلم على نطاق وا�سع  ..ه�ؤالء هم �أمل بالدنا الذي يب�شر بجيل جديد يحمي
بيئة الوطن ،ونق�صد به�ؤالء " تالميذ املدار�س " ،ه�ؤالء هم الأجيال الأهم للت�صدي
مل�شكالت البيئة� ،إنهم امل�صدة الواقية من الوقوع يف وهده التلوث العقيم.
لذا يجب �أن يتم �إعداد جيل جديد ينه�ض ب�صحة البيئة ،ويرفع م�ستوى الوعي
البيئي بالت�أكيد على �أهمية النظافة ال�شخ�صية يف البيت واملدر�سة معا.
�إن غر�س الثقافة البيئية يف نفو�س تالميذ املدار�س ،وتو�ضيح �أهمية العمل البيئي
التطوعي ،وتعميق مفهومه؛ والتعريف بحماية البيئة يف ظل التنمية امل�ستدامة من
الأمور ال�ضرورية .فمن املهم �أن نعمل معا للحفاظ على وطن جميل ونظيف .ومن
�أجل تخطيط �سليم ،من �أجل وعي بيئي متقدم ال بد من االلتفات للمناهج واملقررات
التعليمية للن�شء بدء ًا من �أوىل املراحل التعليمية ف�صاعد ًا وغر�س �أ�س�س وطرق
التعامل ال�سليم مع خماطر البيئة .وعندما ت�صبح البيئة وما ينبغي �أن تكون عليه
م�ضمنة �ضمن مواد الدرا�سة بطريقة جاذبة حمببة لنفو�س التالميذ وفق �أحدث
معايري املناهج الرتبوية احلديثة؛ يرتفع الوعي البيئي لدى الن�شء .
ه�ؤالء قبل غريهم �أملنا يف ثقافة بيئية ذات وهج .والبد من �أن تعمل املدار�س
وقنوات الإعالم وامل�ؤ�س�سات احلكومية ذات ال�صلة على حتفيزهم بامل�سابقات
واجلوائز حتى ي�صبح وعيهم البيئي من عاداتهم املكت�سبة امل�ستقرة يف الأذهان.
هكذا يفعل املواطنون يف الدول املتقدمة فال يلقي مواطن هناك املخلفات يف ال�شارع
كيفما اتفق .بهذه الكيفية �ستظهر مواكب جيل جديد �سيكون درع ًا واقي ًا لبلدنا مع
ازدياد �أعداد ال�سكان وال�صناعات والأن�شطة من كوارث التلوث.وبذلك ف�إننا من
ال�سهل �أن ن�صل �إىل الهدف املن�شود لنرتجم عنوان مقالنا على �أر�ض الواقع " نه�ضة
بيئة وطن " بجيل معد �إعدادا جيدا.
الع�ضو املنتدب
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