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ت�صدر �شهري َا عن �إدارة العالقات العامة بال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة)

«�سيبكو للبيئة» حت�صل على تقييم مميز يف م�شروع
املراقبة والتفتي�ش البيئي بالهيئة امللكية بينبع

ال�شــــركة تتفاعـــــل مــــع حملـــــة
«يعطيك خيــرها» بتخ�صي�ص مكاف�آت
لل�ســائقني امللتزمني ب�أنظمــة ال�سيـــر
ال�شــركة حت�صــل على درع تكرميــي
من مكتــب رعايــة ال�شبـــاب بجـــدة
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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

�إدارة املوارد الب�شرية
جتتمع مبوظفيها مبقر
الإدارة العامة بجدة
عقدت �إدارة امل��وارد الب�شرية اجتماعها الأول
مبقر الإدارة العامة بجدة للمن�سقني الإداري�ي�ن
وم���س�ئ��ويل اخل��دم��ات احل�ك��وم�ي��ة بجميع ف��روع
ال�شركة املنت�شرة مبختلف حم��اف�ظ��ات ومناطق
اململكة وذل��ك ملناق�شة �آلية العمل ورف��ع م�ستوى
الأداء ب�ن��اء على ال �ق��رار الإداري وال ��ذي يق�ضي

بتحويل �إدارة ال�شئون الإداري��ة �إىل �إدارة املوارد
الب�شرية .وقام الأ�ستاذ� /سعود الزهراين ،مدير
املوارد الب�شرية بال�شركة ب�شرح �آلية ومهام الإدارة
وتقييم �أداء امل��وظ�ف�ين و�آل �ي��ة تطبيق تعميمات
الإدارة على كافة من�سوبيها بالإ�ضافة �إىل التعريف
بتعزيز �سبل التوا�صل بني املن�سقني الإداريني يف

املناطق وتفعيل دورهم يف زيارة ومراقبة امل�شاريع
ال �ك�برى لل�شركة ملتابعة موظفي تلك امل�شاريع
وتعزيز �سبل التوا�صل مع اجلهات احلكومية ذات
العالقة لت�سيري �أع�م��ال ال�شركة و�إع ��داد وجتهيز
ال��روات��ب وت�سهيل مهمات طلبات موظفي �إدارة
املوارد الب�شرية ح�سب �أنظمة ولوائح ال�شركة.

جت�سيد ًا لدورها جتاه برامج التوعية املجتمعية

ال�شركة تتفاعل مع حملة «يعطيك خريها» بتخ�صي�ص
مكاف�آت لل�سائقني امللتزمني ب�أنظمة ال�سري

تفاعلت «�سيبكو للبيئة» مع حملة «يعطيك
خريها» وذل��ك من خالل اقرارها منح جائزة
لل�سائق امل �ث��ايل وال ��ذي مل ير�صد عليه اي
خم��ال�ف��ة لأن�ظ�م��ة ال���س�ير خ�ل�ال �شهر �إب��ري��ل
2014م ،وي�ساهم بتوعية مرافقيه بااللتزام
ب�أنظمة امل ��رور كاملحافظة على رب��ط ح��زام
االمان وااللتزام بالإ�شارات املرورية ونحوه,
وي�أتي ذلك جت�سيدا لدور ال�شركة جتاه برامج
التوعية مبختلف الأن�شطة كالتفاعل ب�شكل
ايجابي م��ع حملة «يعطيك خ�يره��ا» للقيادة
الآمنة والتي اطلقتها جمعية الأطفال املعوقني
بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والتي
د�شنها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن
بندر بن عبدالعزيز � -أمري منطقة الريا�ض.
اجلدير بالذكر �إن ال�شركة تتابع حتركات
ا�سطول النقل من خالل نظام تتبع املركبات
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 GPRSوذل��ك مبوجب عقد تنفيذ الربنامج
مع �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة بهذا املجال,
وي��دار ه��ذا الق�سم ب�ك�ف��اءات وطنية ت�ساهم
ب�شكل مبا�شر ب��إدارة ا�سطول النقل ومراقبة
حركة اال�سطول بالأقمار ال�صناعية و�ضمان
تقدمي اخلدمة للعمالء بال�شكل املطلوب.

برقية تهنئة للأمري مقرن بن عبدالعزيز
مبنا�سبة تعيينه ول ًيا لويل العهد
مبنا�سبة �صدور الأمر امللكي الكرمي القا�ضي بتعيني �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود ولي ًا لويل العهد ومبايعته على
ذلك ،قامت �إدارة ال�شركة ب�إر�سال برقية تهنئة ل�سموه الكرمي فيما يلي
ن�صها :
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه الله
ويل ويل العهد النائب الثاين ملجل�س الوزراء
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته
تتقدم ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة)
بتهنئة �سموكم الكرمي على الأمر امللكي الكرمي بتعيينكم ولي ًا لويل العهد،
ون�س�أل الله املوىل القدير ل�سموكم العون والتوفيق يف خدمة الدين ثم
املليك والوطن.
ونبايعكم على �سنة الله ور�سوله �أدام الله علينا نعمة �أمننا ووحدة
�صفنا بقيادة حكام بالدنا.

« �سيبكو للبيئة» حت�صل على تقييم مميز
يف م�شروع املراقبة والتفتي�ش البيئي بالهيئة امللكية بينبع

ال�شركة حت�صل على درع
تكرميي من مكتب رعاية
ال�شباب بجدة
ح�صلت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية
حلماية البيئة – �سيبكو للبيئة على درع
تكرميي من مكتب رعاية ال�شباب بجدة
وذلك مل�شاركة ال�شركة املميزة والفعالة
يف برنامج بيئتي م�س�ؤوليتي املخ�ص�ص
للتوعية البيئية والذي اعتمده �صاحب
ال�سمو امل�ل�ك��ي ال��رئ�ي����س ال �ع��ام لرعاية
ال�شباب.

فريق عمل امل�شروع

ح�صلت �شركة «�سيبكو للبيئة» على تقييم ممتاز
على �أدائ�ه��ا يف م�شروع املراقبة والتفتي�ش البيئي
بالهيئة امللكية بينبع للربع الأول من العام 2014م
(يناير اىل م��ار���س 2014م) ،حيث �أن ه��ذا التقييم
ي�صدر من قبل �إدارة حماية البيئة بالهيئة امللكية بعد
مراجعته يف عدت نواحي� ،أهمها:
� -1أداء �إدارة امل�شروع.
 -2توفري القوى العاملة امل�ؤهلة.
 -3توفري املعدات وال�سيارات والأدوات ح�سب
العقد.
 -4ت��وري��د امل� ��واد وامل� �ع ��دات ودف ��ع م�ستحقات
املوردين.
� -5إدارة امل�ستودعات وت�شمل املحافظة على

م�ستوى املخزون و حفظ وحتديث ال�سجالت وغريها.
 -6الإنتاجية وجودة العمل.
� -7إعداد وتقدمي الفواتري ومراقبة ال�صرف.
 -8التخطيط واجلدولة للإجناز االعمال.
 -9ال�سعودة ون�سبتها والتدريب والت�أهيل.
اجلدير بالذكر �أن م�شروع املراقبة والتفتي�ش
البيئي بالهيئة امللكية بينبع ال��ذي تنفذه �شركة
�سيبكو للبيئة ي�ق��وم ب��ال�ع��دي��د م��ن امل �ه��ام املتعلقة
مبختلف اجل��وان��ب البيئية بالهيئة امللكية بينبع
و�أهمها برنامج الت�صاريح البيئية وبرنامج جودة
الهواء وبرنامج �إدارة النفايات ال�صناعية وبرنامج
مراقبة جودة املياه وبرنامج التفتي�ش البيئي على
املن�ش�آت ال�صناعية.
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عقدت يف مركز التدريب واالبتعاث مبحافظة جدة التابع لوزارة ال�صحة

«�سيبكو للبيئة» ترعى دورة ال�صحة وال�سالمة املهنية
يف املمار�سات الطبية
ان�ع�ق��دت دورة طبية دع��ت �إل�ي�ه��ا �إدارة �صحة البيئة
وال�صحة املهنية بجدة وافتتحها م�ساعد مدير ال�ش�ؤون
ال�صحية لل�صحة العامة مبحافظة جدة الدكتور خالد بن عبيد
باواكد ،عن الربنامج العلمي لدور ال�صحة وال�سالمة املهنية
يف املمار�سات الطبية ،وذل��ك مبركز التدريب والإبتعاث
مبحافظة ج��دة والتي ا�ستهدفت من�سقي مكافحة العدوى
مب�ست�شفيات حمافظة جدة.
�أو�ضح ذلك لـ «ن�شرة الأر���ض» مدير �إدارة �صحة البيئة
وال�صحة املهنية بال�ش�ؤون ال�صحية بجدة ،الدكتور فهد بن
ف�ؤاد قمري ،م�ضيف ًا �أن الربنامج ا�ستهدف من�سقي برنامج
مكافحة العدوى بجميع امل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة

بجدة ،منوه ًا ب�أهميته ملن�سقي مكافحة العدوى بامل�ست�شفيات
احلكومية واخلا�صة؛ ولرفع الوعي بجميع امل�ست�شفيات
مبحافظة جدة والغر�ض من عقد مثل هذه الربامج التوعوية
هو التدريب واملتابعة امل�ستمرة لعمليات برنامج النفايات
الطبية والت�أكد من تطبيق الئحة النظام املوحد لربنامج
�إدارة النفايات الطبية بدول جمل�س التعاون اخلليجي.
وح�صلت �شركة �سيبكو للبيئة وف��ري��ق عمل الربنامج
على �شهادات �شكر وتقدير من �إدارة �صحة البيئة وال�صحة
املهنية �إ��ش��ادة ب��ال��دور املميز يف �إجن��اح الربنامج وجهود
ال�شركة املبذولة وتعاونها املثمر يف حت�سني و�إجناح برنامج
النفايات الطبية والوخز بالإبر.

د .فهد قمري

« �سيبكو للبيئة» حت�صل على خطاب �شكر
وتقدير من �صندوق التنمية الزراعية
م.عبدالله الربيعان

تلقت �شركة �سيبكو للبيئة خطاب �شكر وتقدير من �سعادة
رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق التنمية الزراعية املهند�س
عبدالله بن �سليمان الربيعان وال��ذي �أ�شاد �سعادته بالدور
احليوي الذي تقوم به ال�شركة للحفاظ على البيئة ون�شر
الوعي البيئي بني �أفراد املجتمع.

مدينة امللك عبد اهلل الطبية ت�شكر ال�شركة
جلهودها يف ح�صولها على �شهادة االعتماد الدولية
تقدمت مدينة امللك عبد الله الطبية بالعا�صمة املقد�سة ب�شكر موظفي ال�شركة العاملني
يف اال�شراف على تطبيق الربنامج الوطني لإدارة املخلفات الطبية داخل املدينة وذلك
مبنا�سبة جهودهم الفعالة التي �ساهمت يف ح�صولها على �شهادة االعتماد الدولية امل�شرتكة
( ,)JCIAوي�أتي ذلك ا�ستمرار جلهود ال�شركة امل�ساهمة يف ح�صول املن�شئات الطبية على
�شهادة االعتماد باململكة من خالل تطبيق الربنامج الوطني لإدارة املخلفات الطبية.

بعد ا�ستكمالها متطلبات الرئا�سة لبدء ت�شغيل حمطة املعاجلة

ال�شركة حت�صل على الت�أهيل البيئي يف جمع
ومعاجلة النفايات الطبية مبحطة اجلوف
ح�صلت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة «�سيبكو للبيئة» على �شهادة
الت�أهيل البيئي يف جمال جمع ونقل ومعاجلة النفايات الطبية بجهاز التعقيم
�سيبكو كليف وذلك مبنطقة اجلوف ,اجلدير بالذكر ب�أن ال�شركة م�ستمرة بالتو�سع
با�ستحداث حمطات ج��دي��دة تزيد م��ن جن��اح تطبيق الربنامج الوطني لإدارة
املخلفات الطبية.
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الكائنات احلية الدقيقة املتطرفة
�أ.د .رقية حممد قربان ق�شقري
عرفت الكائنات املتطرفة يف عام 1950م ،ودر�ست بعمق منذ عام 1970م،
وخالل عام 1980م 1990 -م ،ازدهرت درا�ستها وا�ستمرت �إىل الآن  ،فهي
كائنات حية دقيقة تزدهر وتنمو يف الظروف القا�سية التي ت�ضر مبعظم احلياة
على الأر�ض� .أي النمو يف ظروف ال ي�ستطيع غريه من الكائنات النمو فيها
ولديها مرونة مذهلة للبقاء على قيد احلياة يف البيئات القا�سية مثل احلرارة
الغليان �أو التجمد ( ْ 100م ْ 1-م)� ،أو احلم�ضية �أو القلوية (<� pH 5أو >)pH 9
�أو امللوحة العالية (ماء البحر × ، )10واكت�شفت فوائدها العديدة يف ال�صناعة
والغذاء ويجري ا�ستك�شاف تطبيقات �أخرى ممكنة مثل الإنزميات املعدلة
بالهند�سة الوراثية منها .وهناك فئات خمتلفة من الظروف املتطرفة املوجودة
يف جميع �أنحاء العامل ،فعلى �سبيل املثال:
 Halophilesاملحبة للملوحة هي الكائنات احلية التي تعي�ش يف بيئات
ذات تركيزات عالية جدا من امللح.و  Halophilesا�سم ي�أتي من اليونانية
مبعنى « حمبة للملح « .و  halophilesيطلق يف معظم الأحيان على الأركي
بكرتيا ،وهناك �أي�ضا  halophilesالبكترييا احلقيقية  eukaryotaوبع�ض
الطحالب .Dunaliellaو بع�ض الأنواع معروفة ب�إعطاء لون �أحمر من مركبات
الكاروتينويد .باالعتماد على الظروف امللحية املثالية ف�إن امليكروبات املحبة
للملوحة تق�سم �إىل مايلي:
املحبة للملوحة العالية (متطرفة) بع�ض الكائنات املحبة للملوحة ت�ستطيع
النمو يف حماليل حتتوي على  %25من امللح حيث ماء البحر به  %2ملح وتكون
عند تركيز امللح خم�س مرات �أكرب من تركيز امللح يف املحيطات والبحار  ،مثل
بحرية �سولت ليك الكربى يف والية يوتا  ،وبحرية �أوينز يف والية كاليفورنيا،
والبحر امليت  ،ويف برك التبخري .ميكن �أن تتواجد يف امل�ستنقعات امللحية و
الرتبة اجلافة و اللحوم اململحة و الينابيع املاحلة و وجد نوع من ال�سيدومونا�س
يعي�ش يف �أوراق النباتات ال�صحراوية املفرزة للملح خالل الثغور امللحية ،
واملحبة للملوحة املتو�سطة و القليلة (معتدلة)� ،أو املتحملة للملوحة وت�صنف
ب�أنها  Halophilesطفيف � ،أو  halotoleranceوجميع الكائنات تعترب متحملة
 halotolerantتنفق من الطاقة ال�ستبعاد امللح من ال�سيتوبالزم لتجنب جتميع
الربوتني من �أجل البقاء على قيد احلياة يف امللوحة العالية �أي �أن الكائنات
املحبة للملوحة ت�صلح ال�ضغط اال�سموزي وجتعل ال�ضغوط م�ساوية يف
اخلارج والداخل ،وي�ستفاد منها يف ا�ستخراج الكاروتني من الكائنات الغنية
بالكاروتني والطحالب املحبة للملوحة والتي ميكن ا�ستخدامها ك�إ�ضافات غذائية
�أو ملونات .كما يتم ا�ستخدام الكائنات املحبة للملوحة يف التخمري مثل �صل�صة
ال�صويا و�صل�صة ال�سمك التايلندية و تخمري الأطعمة املاحلة (مثل �صل�صة
ال�صويا  ،والفا�صوليا املخمرة ال�صينية � ،سمك القد اململح  ،وغريها) ويجرى
ترميز احلم�ض النووي امل�سئول عن امللوحة يف املحا�صيل لتحمل امللوحة.
 Thermophilوهي الكائنات احلية التي ميكن �أن تزدهر يف درجات حرارة
ترتاوح بني  122-80درجة مئوية املحبة للحرارة العالية مثل الينابيع احلارة.
وحتتوي الكائنات املحبة للحرارة على الإنزميات التي ميكن �أن تعمل يف درجة
حرارة عالية .وت�ستخدم بع�ض هذه الإنزميات يف البيولوجية اجلزيئية (على
�سبيل املثال  ،بلمرة احلم�ض النووي للحرارة)  ،ومنظفات الغ�سيل التي تتطلب
احلرارة .
�أما املحبة لدرجات احلرارة العالية للنمو  Hyperthermophilesفهي
تتطلب ب�شكل خا�ص حرارة عالية فوق  80درجة مئوية  ،يف حني �أن الكائن
االختياري للحرارة (وت�سمى �أي�ضا للحرارة معتدلة) ال ميكن �أن تزدهر يف
درجات حرارة عالية ولكن يف درجات حرارة منخف�ضة (�أقل من  50درجة
مئوية).
 Thermoacidophileمزيج من �أليف احلرارة و acidophileالتي تف�ضل
درجات حرارة من  80-70درجة مئوية ودرجة احلمو�ضة بني  2و .3

 Psychrophileاملحبة للحرارة املنخف�ضة الكائنات احلية التي ميكن �أن
تزدهر يف القارة القطبية ال�شمالية واجلنوبية كما �أن ½ الأر�ض هي عبارة عن
حميطات وبحار عميقة درجة حرارتها من ° 4 -1م ت�سمى الكائنات احلية التي
تف�ضل البيئات الباردة  ،Psychrophileوتعي�ش يف ظروف قا�سية جد ًا على عمق
يزيد عن  400مرت يف الثلوج وتوجد بها الإنزميات املحبة للربودة وت�ستعمل
يف الأطعمة املربدة ومعظم العطور  ،وجدت �أنواع بكتريية �صغرية احلجم
للغاية جنت بعد مرور �أكرث من � 12ألف �سنة داخل كتلة جليدية يف غرينالند
على عمق  3كيلومرتات ،وقد اكت�شفها فريق من العلماء من والية بن�سلفانيا.
وو�صف كيفية بقاء اخلاليا على قيد احلياة وكيف ُتغري �صفاتها البيوكيميائية
والفي�سيولوجية على مر الزمن .تتميز هذه البكرتيا بالقدرة على موا�صلة
احلياة يف درجة احلرارة املنخف�ضة وال�ضغط العايل وانخفا�ض الأوك�سجني
وقلة املوارد الغذائية واال�ستمرار يف ظل الظروف البيئية القا�سية على الأر�ض
ورمبا يف �أماكن �أخرى من النظام ال�شم�سي.
وكثري من الأنواع ما زالت غام�ضة ،فهي ميكروبات غاية يف ال�صغر لدرجة �أن
خالياها ت�ستطيع املرور عرب مُر�شحات امليكروبات .وقد وُجدت بع�ض الأنواع يف
املياه املُقطرة يف مركز العناية امل�ستعملة لغ�سي الكلى .وقد يكون احلجم البالغ
ال�صغر للأنواع اجلديدة �أحد تف�سريات كونها قادرة على البقاء على قيد احلياة
لفرتة طويلة يف غرينالند اجلليدية� .أُطلق عليها ا�سم Chryseobacterium
 ،greenlandensisكما �أن لهذه الأنواع �صلة جينية بـ بكترييا معينة توجد يف
الأ�سماك و الوحل البحري و يف جذور بع�ض النباتات .ووجد �أن هذا امليكروب
واحد من � 10أنواع م�صنفة علمي ًا من�ش�أها اجلليد القطبي �أو الكتل اجلليدية.
 Acidophileاملحبة للحام�ضية وهي الكائنات احلية املحبة للنمو يف الرقم
الهيدروجيني احلام�ضي الأمثل لنموها عند � 3أو �أقل مثل الكائنات النامية يف
الينابع احلارة .وي�ستفاد من الإنزميات امل�ستخرجة منها يف الإنزميات امل�ساعدة
يف ا�ستخال�ص الأطعمة للحيوانات فهي �أكرث فاعلية و�أقل يف ال�سعر .
 Alkaliphilاملحبة للقلوية وهي الكائنات احلية املحبة للنمو يف الرقم
الهيدروجيني القلويالأمثل لنموها عند � 9أو �أعلى مثال الكائنات النامية يف
بع�ض البحريات القلوية يف �أفريقيا و�أمريكا .وي�ستفاد من الإنزميات املحبة
للقلوية لتنعيم املن�سوجات و بع�ض ال�صبغات التي تظهرها جيدة .وت�ضاف
للمنظفات فهذه االنزميات حتلل الربوتني والدهون .
 Cryptoendolithsوهي الكائن احلي الذي يعي�ش يف امل�ساحات املجهرية
داخل ال�صخور وهذه ميكن �أي�ضا �أن ت�سمى  ، Endolithوهو م�صطلح ي�شمل
�أي�ضا الكائنات ملء ال�شقوق  ،طبقات املياه اجلوفية يف باطن الأر�ض العميقة.
 Hypolithوهو الكائن احلي الذي يعي�ش حتت ال�صخور يف ال�صحاري
الباردة.
 Metallotolerantوهي القادرة على حتمل م�ستويات عالية من املعادن
الثقيلة الذائبة مثل النحا�س والكادميوم والزرنيخ والزنك .
 Osmophileوهو كائن حي قادر على النمو يف بيئات مع الرتكيز العايل
من ال�سكر.
 Piezophileوهو كائن حي يعي�ش على النحو الأمثل يف ال�ضغوط اجلوية
العالية  ،اجلوفية امل�شرتكة يف الأر�ضية العميقة .
 Radioresistantكائن مقاوم للأ�شعة �أي املقاومة مل�ستويات عالية من
الإ�شعاعات امل�ؤينة الكائنات احلية  ،والأكرث �شيوعا الأ�شعة فوق البنف�سجية ،
ولكن الكائنات احلية مبا يف ذلك �أي�ضا قادرة على مقاومة الإ�شعاع النووي.
 Xerophileوهو الكائن التي ميكن �أن تنمو يف املناطق اجلافة للغاية ؛
ويتمثل هذا النوع من ميكروبات الرتبة يف ال�صحاري.
�أ�ستاذ الأحياء الدقيقة بجامعة امللك عبد العزيز بجدة
رئي�سة جمل�س الإدارة باجلمعية ال�سعودية للعلوم البيئية
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«�سيبكو للبيئة»
ت�ستمر بتنفيذ التدريب
العملي للعاملني
للمحافظة على مبادئ
ال�سالمة املهنية
توا�صل ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة (�سيبكو للبيئة) جهودها بتقدمي الربامج
التدريبية الداخلية لكافة العاملني لديها باملحطات

وا�سطول النقل ,وت�سعى ال�شركة من ذلك تكثيف
تلك ال�برام��ج التدريبية للمحافظة على مبادئ
ال�شركة يف تطبيق ال�سالمة املهنية و�آلية التعامل

مع املخلفات الطبية ,وتتم تلك الربامج يف مواقع
العمل ل�ضمان حتقيق االهداف التدريبية من خالل
حماكاة الواقع العملي للكوادر الب�شرية.

مجتمع سيبكو
الزهراين مدير ًا لإدارة املوارد الب�شرية

تعيني ال�سلمي من�سق ًا �إداري ًا

�إل�غ��اء �إدارة ال�شئون الإداري ��ة و�إح�ل�ال �إدارة امل��وارد
الب�شرية ب��د ًال منها وت�سكني الأ� �س �ت��اذ� /سعود ب��ن حممد
الزهراين مدير ًا للموارد الب�شرية ،تهانينا و�ألف مربوك.

تعيني الأ��س�ت��اذ /يو�سف في�صل ال�سلمي على
وظيفة من�سق �إداري ب � ��إدارة التطوير الإداري
واملتابعة

�شرف مدير التطوير الإداري واملتابعة

رزق الزميل /ماجد اجلدعاين املن�سق الإداري
ب ��إدارة امل��وارد الب�شرية مبولود �أتفق هو وحرمه
على ت�سميته «ثامر» جعله الله من مواليد ال�سعادة
و�ألف مربوك.

ت�سكني الأ�ستاذ� /شرف يحيى عقيل على وظيفة مدير
التطوير الإداري واملتابعة ،تهانينا ومتنياتنا القلبية له
بالتوفيق.

الع�سريي م�شرف للت�شغيل

تعيني الأ��س�ت��اذ /عبدالله الع�سريي بوظيفة «م�شرف
ت�شغيل يف �إدارة الت�شغيل والنقل» ،متنياتنا القلبية له
بالتوفيق.

الردداي فني �شبكات

تعيني الأ�ستاذ /نواف �أحمد الردادي ،على وظيفة «فني
�شبكات ب�إدارة تقنية املعلومات» �ألف مربوك وتتمنى �أ�سرة
التحرير التوفيق يف حياته املهنية.

ترقية عقيلي لرئي�س الدعم الفني وال�شبكات

ترقية ال��زم�ي��ل /عمر عقيلي امل��وظ��ف يف �إدارة تقنية
املعلومات على وظيفة «رئي�س الدعم الفني وال�شبكات»� ،ألف
مربوك ومتنياتنا القلبية له بالتوفيق يف حياته العملية.

العطا�س مدير ًا للم�شرتيات

نقل الزميل /حامد العطا�س لإدارة الت�شغيل والنقل
مب�سمى «مدير دائ��رة امل�شرتيات»� ،أل��ف م�بروك ونتمنى له
التوفيق.

�شهادة البكالوريو�س لعالء احلب�ش

ح�صل الزميل /عالء احلب�ش على �شهادة البكالوريو�س
م��ن كلية �إدارة الأع �م��ال  -ق�سم الت�سويق بجامعة امللك
عبدالعزيز بجدة� ،ألف مربوك ومتانينا القلبية له بالتوفيق
يف حياته العلمية والعملية.
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ثامر ي�ضيء منزل ماجد

معتز ي�ضيء منزل الرويلي

رزق الزميل /خالد الرويلي مدير ف��رع �أعمال
اجلوف مبولود اتفق وحرمه على ت�سميته «معتز»
جعله الله من مواليد ال�سعادة و�ألف مربوك.

الدغريري �إىل قف�ص الزوجية

اح�ت�ف��ل ال��زم �ي��ل /ي��ا��س��ر ال��دغ��ري��ري ،م���س��ؤول
امل�ستودع العام ب��الإدارة العامة بحفل زفافه و�سط
�أهله و�أ�صدقائه وزمالئه يف العمل� ،أ�سرة التحرير
تبارك له وتتمنى له التوفيق يف حياته الزوجية
والعملية.

تي�سري ي�ضيء منزل اجلا�سم

رزق الزميل /م�سفر اجلا�سم مدير فرع �أعمال الأح�ساء بالإدارة
الإقليمية للمنطقة ال�شرقية مبولود �أ�سماه « تي�سري» جعله الله من
مواليد ال�سعادة وجعله الله بار ًا بوالديه.

املحرو�س يرزق ب�أحمد

رزق الزميل /جعفر املحرو�س م�شرف الت�سويق واملبيعات
ب ��الإدارة الإقليمية للمنطقة ال�شرقيه مبولود اتفق وحرمه على
ت�سميته «�أحمد» �ألف مربوك وجعله الله من مواليد ال�سعادة.

حور ت�ضيء منزل كامل

رزق الزميل /كامل مطارد العنزي مدير فرع �أعمال حفر الباطن
ب��الإدارة الإقليمية للمنطقة ال�شرقية ببنت و�أ�سماها «حور» جعلها
الله من مواليد ال�سعادة وجعلها قرة عني والديها.

ال�سلوكيات البيئية اخلاطئة
م .عادل �سامل باديب
تزايد عدد �سكان املدن ب�شكل ملحوظ يف الدول
العربية ب�سبب نزوح �سكان القرى والأماكن البدوية
�إىل امل��دن الرئي�سية فخالل ن�صف ق��رن منت املدن
القدمية و�أن�شئت مدن جديدة وازدهر عمرانها ومنت
ال�صناعات فيها  ،لكن ذل��ك النمو �أ�صبح م�صحوب ًا
مب�ع���ض�لات ج�م��ة �أه �م �ه��ا ح�م��اي��ة ب�ي�ئ��ة ت�ل��ك امل ��دن،
وه��ي ق�ضية معقدة للغاية تت�ضافر جهود حلكومة
وال�سلطات املحلية يف البحث عن حلول لها .بيد
�أن ال��دور املنوط يف قاطني امل��دن ك�شريك فاعل يف
الإ�صحاح البيئي تعيقه ال�سلوكيات البيئية اخلاطئة
للأفراد �أنف�سهم يف املنزل وال�شارع و�أمكنة العمل �أو
م�ؤ�س�سات الدرا�سة.
يف املنازل تربز عقبة التعامل مع املخلفات املنزلية
ففي الدول املتقدمة تقوم ال�سلطات املعنية بتوعية
كافة �أف��راد املجتمع على فرز املخلفات داخل املنزل
يف �أكيا�س خم�ص�صة ب�ألوان متباينة حتى و�صل
يف بع�ض دول الإحت��اد الأوروب��ي �إىل �ستة �أق�سام ،
فيتم فرز خملفات الطعام عن املخلفات ال�صلبة وهذه
يتم فرز �إىل امل��واد املعدنية والبال�ستيكية وال��ورق
والأملنيوم واملن�سوجات والكرتون كل على حده.
يف الدول العربية ال يزال خلط املخلفات املنزلية
كلها يف كي�س واح��د والتخل�ص منه يف حاويات
النظافة بطريقة تت�سم يف الغالب بالإهمال �إذ يتم
الرمي ال داخل حاوية القمامة بل �إىل جوارها �أحيان ًا
مما ي�ؤدي �إىل م�شكلة بيئية و�صحية �أخرى تن�ش�أ من
تراكم القاذورات وانبعاث الروائح النتنة منها جراء
اختالط خملفات الطعام خ�صو�ص ًا ال�سوائل باملواد
ال�صلبة ناهيك عن ع��دم انتظام تفريغها بوا�سطة
ال�شركات املخت�صة ب�شكل دوري يومي �صارم خالف
عن النب�ش الذي تقوم به بع�ض الن�ساء من العمالة
ال�سائبة بحث ًا ع��ن املعلبات الفارغة واحليوانات
ال�سائبة.
يف ال�شارع ثمة �سلوكيات بيئية خاطئة تن�ش�أ
من قلة الوعي فريمي املخلفات على الطرقات وال
يكلفهم الأمر �سوى فتح النافذة الزجاجية ل�سياراتهم
خ�صو�ص ًا عند �إ�شارات املرور .

ت�ف��ر���ض ال���دول امل�ت�ق��دم��ة غ��رام��ات فيما يتعلق
بال�سلوك البيئي اخلاطئ يف ال�شوارع والأم��اك��ن
العامة كاملنتزهات واحلدائق .وهذا ما يجب �أن يطبق
يف الدول العربية بوا�سطة مراقبني متخ�ص�صني بذلك
بحيث يتم ب�شكل �صارم فر�ض غرامات على خمالف.
�إال �أن ه��ذا فقط ج��زء مم��ا يجب مم��ا يجب �أن يتم
فال�سلوكيات البيئية اخلاطئة ال ميكن كبح جماحها
عن طريق الرتتيبات اجلزائية وحدها و�إن كان ذلك
�سيحد منها ،فال�سلوكيات البيئية اخلاطئة مرتبطة
بالوعي وه��ذا م��ا يجب الرتكيز عليه يف املرحلة
القادمة عن طريق توعية الن�شء يف البيت واملدر�سة
وعن طريق غر�س مفاهيم �إيجابية عن �صحة البيئة
عرب و�سائل الإعالم وامل�ساجد فالنظافة من الإميان.
وال ميكن �أن تتم م�س�ألة رفع الوعي بالإ�صحاح البيئي
بني ع�شية و�ضحاها ،ولأن ال�سلوك البيئي اخلاطئ
عبارة عن ممار�سة ت�شبه ال�سلوك غري الإرادي فالبد
م��ن ت�ك��رار الإ� �ش��ارة �إل�ي��ه والتنبيه خلطورته على
�صحة النا�س وجمال الأمكنة.
�أما ال�صناعات فالبد من التطبيق ال�صارم للأنظمة
التي تراعي الإ�صحاح البيئي فالأنظمة موجودة
دائم ًا والعربة يف اململكة العربية ال�سعودية وهي
�أنظمة ت�ط��ورت حتى ماثلت نظائرها العاملية �إال
�أنها تفتقر عن مثيالتها يف الدول املتقدمة بالتطبيق
ال�صارم.
�إن العمل البيئي واملحافظة عليه ي�سوده ق�صور
جلي ووا�ضح يف الوطن العربي وهو ق�صور البد من
تالفيه بالبحث الدائم عن طرائق جديدة واال�ستفادة
من التجارب العاملية والإف��ادة منها يف هذا ال�صدد
وتوفري امليزانيات املالية الكافية وهو اجلانب الأهم.
ال�سلوكيات البيئية اخلاطئة ال ميكن الق�ضاء عليها
فور ًا بل ال بد و�ضع برامج زمنية للتوعية ي�صحبها
ر�صد ميزانيات �ضخمة لتغيري ال�سلوك االجتماعي
على كافة الأ�صعدة بدء ًا من املنزل ومقعد الدرا�سة
�إىل امل�سجد وال�شارع.
الع�ضو املنتدب
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