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لتاريخ الصحفي 19/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التمورعنوان وتصدير إنتاج في مكانتها تعزز المملكة

الخبر الخبراألحد-09/08/2020-19/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23218العددالكاتب 1تكرار

التمور وتصدير إنتاج في مكانتها تعزز  المملكة

 

 البالد–عنيزة

ور للتم يزة عن موسم في المزاد ساحة ع-شهدت م اون بالتع يزة عن ة غرف ة تنظم ذي ال
المحافظة أنواعها-بلدية مختلف على التمور أسعار في  .استقراراً

 

تقرار اس أن ة النفيس د محم بن أشرف عنيزة بغرفة واإلعالم العالقات مشرف وأوضح
ى عل النفع ب ادت ع ة المعتدل عار األس أن ى إل يراً مش العروض٬ وفرة إلى عائد األسعار
ذا وه ع الجمي اول متن ي ف ت بات األسعار إن إذ التجزئة٬ مبيعات يمارسون الذين الشباب

البيع حركة سهّل  .ما
 

ة الغذائي ة المدين ارة وزي ور التم م موس تغالل اس ى إل باب الش جميع النفيسة ر-ودعا مق
التمور-الفعاليات تجارة توفرها التي الكسب فرص من الكبير للكمّ  .نظرا
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التمور من المملكة مناطق مختلف بلغت1.539.755وتنتج ن حي ي ف ٬ سنوياً طناً
مؤخراً الصادرات بقيمة184كمية طن لایر860ألف  .مليون

 

المملكة في النخيل عدد مساحة31.234.155ويبلغ على هكتار107نخلة آالف
من للنخيل123ألكثر زراعية حيازة  .ألف

 
ظل157ويسهم ي ف وتتجه ة٬ التحويلي ات المنتج صناعة ي ف اً محلي ور للتم مصنعاً

والتصدير اإلنتاج مستوى في التطور إلى الصناعي  .التقدم
 

اً عالمي األول المصدر ة المملك ون لتك ور التم ج لمنت يدة الرش ادة القي م دع ن م وانطالقاً
ام الع في والتمور للنخيل الوطني المركز عودية”2018أطلق الس ور التم ة ”عالم

ولحرص ل٬ النخي اج إنت ي ف دة الجي ة الزراعي ات والممارس ور التم ودة ج تضمن التي
ور للتم دولي ال س المجل يس تأس م ت د فق اً عالمي ور التم ال مج ي ف ادة الري ى عل ة المملك

 .برئاستها
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الخبر تفاصيل

الخبر المدينةعنوان عجوة عن يدافعون مزارعون

الخبر الخبراألحد-09/08/2020-19/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7254العددالكاتب 1تكرار

المدينة عجوة عن يدافعون  مزارعون

 
 

المنورة الحربي:المدينة  سعد

التي ة العالي والمبالغ وجودتها العجوة قيمة عن المنورة المدينة في المزارعين من مجموعة دافع
بـ الكيلو يعرض تمور لحراج مقطع حول نشر ما على ردا وذلك لها٬ للعجوة3تدفع االت .ري

ع يب م ل المعروض وأن اه للمي وتعرض قليلة جودته المقطع في المعروض المنتج أن .وأوضحوا
تكاليف اع ارتف من الرغم على صحيحا٬ المصور المقطع تضمنه ما يكون أن المزارعون ونفى
ا كورون جائحة بعد ام الع ذا ه السوق وف وق ذلك ك سنويا دفع ت تي ال ير والفوات المحصول جني
أسعار أن إال التمور ب المستودعات ادة وزي ة المركزي ة المنطق ي ف ور التم وق س دم وه وإغالق
األخيرة ترة الف ي ف العجوة تمور من عدد بيع وتم سعرها ينقص ال الممتازة والفئة الجيدة التمور

الواحد25بـ للكيلو  .رياال
 

وة٬ العج ر تم ول ح ة كافي ات بمعلوم وره مص ام إلم دم وع ع المقط ور ظه ون المزارع د وانتق
ث حي ة المدين لعجوة إساءة المقطع وأن التمر٬ ى عل م أقي الذي والمزاد الحراج حول والتوضيح
باألسعار اإللمام وينقصهم بالسوق ملمين غير مصورين من ومقاطع صور ظهور على اعتادوا

ع المقط ر نش ل قب زاد الم ية وترس ا منه د ي.والتأك عبدالغن ور التم اجر مت د أح ك مال ح وأوض
د يع ع للبي السوق وإنزاله كيلوجراما عشرين يحوي موز كرتون في التمور وضع أن األنصاري
أن ا كم د٬ يري ذي ال ع للموق ا وحمله ة الكمي ذه ه راء ش خص للش ن يمك ال ث حي ا٬ فادح أ خط

وزن ب ون للكرت توى مس ى أعل ي ف العجوة اع تب أن فيجب ا وعلم ا فن د يع ور التم 10تصريف
وز الم راتين ك ي ف رض تع تي ال ات الكمي ل ك ى عل ف الكش ن يمك ف كي ذلك وك ات٬ كيلوجرام

تتكرر20وتحوي ال حتى برى ك تسويقية شركة وإنشاء المزارعين اجتماع إلى داعيا كلجم٬
األسعار هذه  .مثل
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الخبر تفاصيل

الخبر وتبوكعنوان بجازان النشطة المياه حسابات انخفاض

الخبر الخبراألحد-09/08/2020-19/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7254العددالكاتب 1تكرار

وتبوك بجازان النشطة المياه حسابات  انخفاض

 
 

علي:الدمام  زينة
 

ام الع خالل اه المي خدمات تراكات اش ي ف ا الفت انخفاضا ازان وج وك تب ا منطقت سجلت
بة بنس ن المنطقتي ي ف النشطة المسجلة تراكات االش اض انخف بعد %21.7الماضي

و ازان٬ ة%6.9بج بالمملك النشطة تراكات االش الي إجم اع ارتف ظل ي ف وك تب ي ف
 %.4.3بنسبة
 

عليه اطلعت والزراعة والمياه البيئة لوزارة حديث تقرير وطن«وأظهر عدد»ال و نم
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ام الع خالل اه المي بخدمات النشطين ى2019المشتركين إل 2.020.700ليصل
ل مقاب تراك ق1.936.600اش المناط ب أغل جلت س ث حي ه ل ابق الس ام الع ي ف

االشتراكات أعداد في متفاوتة  .ارتفاعات
 

نموا المناطق  أعلى
 

بين تفاوت االشتراكات عدد في النمو أن بالتقرير الواردة البيانات و%26.5تظهر
بة0.8% بنس و للنم دل مع ى أعل الباحة ة منطق جلت س حيث ي الماض ام الع الل خ

ن26.5% م ا فيه تراكات االش داد أع اع ارتف د ى39.200بع 49.600٬إل
إلى وصل بنمو عسير منطقة  وتلتها

 
من20.2% ي57.700إلى48.000مرتفعة ف نموا نجران سجلت حين في ٬

بنسبة من%18.4االشتراكات ارتفعت ى51.600حيث ا61.100إل وتلته ٬
و بنم ل ن%15.4حائ م ة ى54.000مرتفع جلت62.300إل س ا كم ٬

بة بنس وا نم ورة المن ة بالمدين تراكات ن%9.9االش م ة ى114.300مرتفع إل
مالية125.600 الش دود الح ي وف ن٬7.5% م ة ى22.600مرتفع إل
وف24.300 الج ي وف ن٬7.4% م ة ى21.500مرتفع ي23.100إل ف ٬

بنسبة نموا القصيم سجلت من%5.9حين 163.200إلى154.100مرتفعة
بة بنس وا نم سجلوا والطائف ة ومك دة ج دون ة المكرم ة مك منطقة ومحافظات ٬5.6

من%  6.970إلى6.600مرتفعين
 

نموا  األقل
 

دد بع ة مقارن تراكات٬ االش أعداد في المسجلة النمو نسب أقل المركزية المناطق سجلت
بة بنس وا نم ائف والط دة وج ة المقدس مة العاص جلت س ث حي تراكات٬ %4.7االش

من ى323.600مرتفعة الرياض338.800إل ة ومدين ن٬3.2% م ة مرتفع
ى494.000 رقية509.700إل الش ة والمنطق ن٬2.9% م ة مرتفع
ى340.400 الرياض350.400إل ة منطق ات ومحافظ من٬0.8% ة مرتفع
ى135.700 دد136.800إل ع ث حي ن م ى األعل اطق المن ذه ه بر تعت ث حي

السنوي النمو بنسبة واألقل المياه بخدمات المسجلة النشطة  .االشتراكات
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المتراجعة االشتراكات  مناطق
 

حيث المياه٬ بخدمات المسجلة االشتراكات أعداد في كبيرا تراجعا جازان منطقة سجلت
بة بنس ي الماض ام الع الل خ تراكات االش داد أع ا فيه ت ن21.7انخفض م ة منخفض

ى83.100 إل تراك تراكات68.300اش االش ا فيه ت انخفض تي ال وك تب ا ومثله ٬
بة ن%6.9بنس م ى47.900منخفضة بخدمات44.800إل جل مس مشترك

الماضي العام نهاية حتى  .المياه
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الخبر تفاصيل

الخبر البيئي«عنوان عام:»األمن متنزه من الطيور صيد فيديو في التحقيق

الخبر الخبراألحد-09/08/2020-19/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 18تكرار

البيئي« عام:»األمن متنزه من الطيور صيد فيديو في  التحقيق

 

 
 

 )الرياض(»عكاظ«●
 

ات الجه أن الكي٬ الم د رائ د الرائ ئي البي ن لألم الخاصة وات الق م باس المتحدث أوضح
ل التواص ائل وس بر ع ه تداول م ت ذي ال ديو الفي ع مقط ي ف ق التحقي رت باش ة المختص
ات المتنزه د أح ي ف ور الطي لصيد شبكة بنصب أشخاص مجموعة قيام عن االجتماعي
تثبت من كل بحق النظامية اإلجراءات اتخاذ سيتم أنه مؤكداً األنظمة٬ يخالف بما العامة

المخالفة بهذه  .عالقته
 

ة البيئ ى عل المحافظة ي ف مسؤولياتهم استشعار والمقيمين بالمواطنين المتحدث وأهاب
مخالفات من رصده يتم ما كل عن باإلبالغ والمبادرة الفطرية٬  .والحياة
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لتاريخ الصحفي 19/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أضحيتيعنوان برنامج في األوزان ببريدة41مسابقة

الخبر الخبراألحد-09/08/2020-19/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17482العددالكاتب 1تكرار

أضحيتي برنامج في األوزان  ببريدة41مسابقة

 

التويجري  :بريدة-عبدالرحمن

حيتي أض مهرجان م تنظي الل خ حيتي أض امج برن ل عم ق فري رص ة41ح مدين ي ف
اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ع م اون بالتع يم القص ة منطق ة أمان ل قب ن م دة ببري ام األنع
تضمن تي ال ات الفعالي تنوع على ببريدة الحيوانية للثروة التعاونية والجمعية والزراعة

المهرجان أهداف  .تحقيق
 

ة خط ع وض رأت ة المنظم ة اللجن أن دغيري ال دهللا عب ة التعاوني ة الجمعي ن أمي ن وبي
بكة ش ى عل ة الجمعي ع موق الل خ ن م ف والتثقي ة التوعي رامج ب ى عل تمل تش ة متكامل
ر أكث ت بلغ تي ال ل النق يارات وس الشراء ومستشار الجزارة خدمة الى إضافة اإلنترنت

و)200(من من)15(سيارة ع جمي ان ك ذي ال السوق داخل األضاحي نقل عربة
المواشي ألصحاب ة التحفيزي ابقات المس ان المهرج وشمل سعوديون شباب فيها يعمل

مسمى تحت مغرية بجوائز مسابقة تخصيص تم األوزان«حيث تنقسم»مسابقة والتي
السالالت وباقي الجذع٬ النعيمي الضأن وفئة الجذع٬ النجدي الضأن فئة فئات أربع إلى

الثني السالالت وجميع  .الجذع
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المواشي ألصحاب المحفزة األسباب أحد وكانت كبير بتفاعل المسابقة حظيت  .وقد
 

النجدي الالت س ا فيه وشارك نوات س ع أرب ل قب ت انطلق ابقة المس رة فك أن ى إل اً الفت
أوزان سجلت حيث المختلفة٬ األخرى األنواع من السالالت وبعض والحري والنعيمي

جذع نعيمي ي لطل وزن بر أك غ بل إذ وزن136قياسية سجل ا بينم م كجم145كغ
النجدي ة فئ وسجلت دي٬ الرب علي الكبير المربي ملك وجميعها ثني٬ فئة ذاتها للساللة

ام الع ذا ه وزن ى أعل ذع جل120ج وس وض الع د حم وة بق افس المن ي للمرب م كج
وزن ثني فئة النجدي لساللة السالم فهد  .كجم129المربي

 

ان عثم ي المرب م باس مسجالً يزال وال جذع فئة النجدي للضأن القياسي الوزن أن يذكر
عام في  .كجم157ويبلغ1438القربان

 

الشريف افس التن عار ش معها ُرفع التي الماشية مربي تصاريح واقع من أنه إلى مشيراً
م الرق ر لكس تعداد االس ديهم ل أن ربين الم بعض رح ص إذ ًا كلي ة مختلف ابقة المس ت كان
ابقة للمس دوا أع م أنه دين مؤك ية القياس األوزان ى عل للمحافظة تعدون مس وأنهم السابق

طويل وقت  .منذ
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الخبر تفاصيل

الخبر القصب"عنوان من"بلدية أكثر الفروسية4600تغرس وميدان العكرشية بروضة شجرة

الخبر الخبراألحد-09/08/2020-19/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3340العددالكاتب 1تكرار

القصب" من"بلدية أكثر العكرشية4600تغرس بروضة شجرة
الفروسية  وميدان

الجمالي المشهد وتحسين البيئية الصحة وتعزيز التلوث من  للتقليل

 

الجوفان  شقراء-فالح

 

القصب بلدية الي-قامت والجم ئي البي هد المش ين تحس برنامج ر-ضمن أكث ة بزراع
ن و1973م ية٬ العكرش ة روض ي ف تلة ة2631ش بلدي ية فروس دان مي ي ف تلة ش

عدد وحفر خالل)2(القصب٬ من ا عليه المحافظة على والعمل الشتالت٬ لسقي بئر
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حاجز بها)شبك(وضع والعبث المواشي من األشجار هذه  .لمنع
 

م الدغيش د فه ن ب م دغيش بلدية رئيس ر:وقال للتطوي ل عم امج برن وضعت ة البلدي إن
ي ف ة الزراعي ال لألعم عاٍل صيانة مستوى وتقديم المتنوعة التشجير ألعمال والتحسين
ا لم ات؛ المتنزه ل مث ا خارجه أو ة للبلدي ة التابع ز المراك ل داخ واء س ع٬ المواق ة كاف

بالغة وجمالية بيئية أهمية من  .للشجرة
 

دان ومي ية٬ العكرش روضة بزراعة ام الع ذا ه خالل قامت البلدية أن الدغيشم وأضاف
ن م أكثر ب ية ار)4600(الفروس اختي ى عل ت وحرص واع٬ األن ف مختل ن م تلة ش

الضارة األشجار عن واالبتعاد األشجار٬ من مناسبة ة".نوعية رقع ادة زي ى إل ونسعى
واء األج حرارة دة ح ن م ف وتخف واء٬ اله في األوكسجين نسبة من تزيد ألنها التشجير
هد المش ين وتحس ة٬ البيئ حة ص ن م زز وتع وث٬ التل ن م ل وتقل يف٬ الص ل فص ي ف

والبيئي  .الجمالي
 

والمراكز القصب ز مرك ي ف دة الجدي دائق الح من عدد إنشاء على العمل جاٍر أنه وأكد
ة خدم ا ومحتوياته دائق الح ذه ه ى عل اظ للحف اون التع ى إل الجميع داعًيا للبلدية٬ التابعة

العام  .للصالح
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لتاريخ الصحفي 19/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اإليجارعنوان الماشية..بسبب بسوق المحتجزة أغنامه بتحرير يناشد جوعاً:مواطن الموت تصارع

الخبر الخبراألحد-09/08/2020-19/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3340العددالكاتب 1تكرار

اإليجار الماشية..بسبب بسوق المحتجزة أغنامه بتحرير يناشد تصارع:مواطن
جوعاً  الموت

على أعلى..حظيرة13موزعة سعراً فرضت المؤجرة والشركة
األمانة حّددته  مما

 

البجالي المكرمة-عبدالرزاق  مكة

ر إث ية٬ الماش سوق داخل ه أغنام از باحتج الشركات إحدى المكّرمة بمكة مواطن اتهم
ة أمان ي ف المسؤولين اً مطالب نوي٬ الس ائر الحظ ار إيج سعر بسبب ا بينهم ع وق خالف

دخل الت رورة بض ة المقدّس مة وتالعاص الم ارع تص تي ال زة المحتج يته ماش ر لتحري
الجوع  .بسبب

 

تلقتها القرشي؛ بندر المواطن ية"سبق"شكوى الماش سوق ي ف تأجرين المس أحد وهو ٬
فيها يقول المكّرمة٬ من:بمكة أكثر ي800لدي ف موزعة أغنام يرة13٬رأس حظ
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ع دف رفضي بسبب الشركة٬ قِبل من باألقفال الحظائر تلك بإغالق األول أمس وفوجئت
ة أمان ه حّددت ذي ال غ المبل ى عل يزيد الشركة٬ فرضته الذي اإليجار قيمة من مالي مبلغ

المقّدسة  .العاصمة
 

وال واطن٬ الم ق وف األول٬ أمس وم ي ذ من وشراب ام طع دون ام األغن ن م داد األع هذه
الـ ل داخ زال ا13ت إليه الوصول تطيع يس وال ال٬ باألقف ة المغلق د-حظيرة ح ى عل

 .شكواه
 

تثمارات االس ة لتنمي ة العام اإلدارة ي ف ة ممثل ة المقدّس مة العاص ة أمان أن ى إل ار وأش
ن م نقلها تّم أن بعد الجديد٬ الموقع في حظيرة لكل اإليجار قيمة حّددت قد كانت البلدية٬
أعلنته ما يفوق الجديد الموقع في اإليجار واقع أن غير الماضي٬ العام الخضراء منطقة

مسؤولية أدنى دون حظائره إغالق في تسبّب ما وهو  .األمانة٬
 

ب ي"وطال اذ"القرش إلنق دخل الت رعة بس ة٬ المقدّس مة العاص ة أمان ي ف ؤولين المس ؛
الموت٬ من رارمواشيه تك دم ع لضمان ة عاجل ول حل ووضع المشكلة٬ على والوقوف

المعاناة  .تلك
 

ي"سبق"وطرحت ف المقّدسة٬ العاصمة ة أمان م باس المتحدث ة طاول ى عل الموضوع
اآلن حتى رداً تتلَق لم أنها غير الحادثة٬ حول األمانة من رد على الحصول  .سبيل
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لتاريخ الصحفي 19/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية«عنوان فتكًا:»الحياة الوسائل أشد ألنها ممنوعة الطيور صيد شباك

الخبر الخبراألحد-09/08/2020-19/12/1441تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

الفطرية« أشد:»الحياة ألنها ممنوعة الطيور صيد شباك
فتًكا  الوسائل

 

 

  الرياض-متابعة

من مجموعة لصيد داول المت الفيديو مقطع على الفطرية٬ للحياة السعودية الهيئة علّقت
العامة المتنزهات أحد في  .الطيور

اليوم لها بيان في الهيئة٬ أي)السبت(وأوضحت ب الصيد يحظر الجديد البيئة نظام أن ٬
ائل الوس ن م د يع ور الطي يد ص شباك أن ى إل يرة مش طائر٬ من ثر أك طاد تص يلة وس

المهاجرة بالطيور فتكاً الوسائل أكثر من وهي العالم٬ دول جميع في  .المحظورة
 

م والمقي اجر المه ا منه استثناء٬ دون الطيور أنواع جميع تصطاد الشباك هذه أن وأبانت
ل مث باك الش ذه له ضحية ع تق صيدها عن ي المنه ور الطي حتى االنقراض٬ ب دد والمه
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ى عل ئي البي ن لألم الخاصة وات الق ع م يق بالتنس ل تعم ا أنه مضيفًة د٬ والهده الصرد
األغراض لهذه تُستخدم التي المزارع  .رصد

 

الجميع ب ت زارع-وأهاب م الك وم يادين دًة-ص متوع ات٬ والتعليم ة باألنظم تزام االل
ة الهيئ الغ إب ى إل واطنين الم ع جمي دعت كما استثناء٬ دون العقوبات بتطبيق المخالفين

النوع هذا من مخالفات مالحظة عند البيئي باألمن الخاصة  .والقوات
 

ات المتنزه د أح ي ف دة األعم ن بي بها نص م ت باكا ش ر أظه داول مت ديو في ع مقط ان وك
ن م تغرابهم واس رفضهم عن الفيديو متداولو عبر فيما كبيرة٬ بأعداد الطيور الصطياد
بشكل ام ع نزه مت ي ف نُصبت باك الش أن خصوصا الصيد٬ ي ف ة الطريق ذه ه تخدام اس

لألنظمة  .مخالف
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لتاريخ الصحفي 19/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئة؟عنوان تلوث نزيف لوقف المطلوب ما

الخبر الخبراألحد-09/08/2020-19/12/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد9799العددالكاتب 1تكرار

البيئة؟ تلوث نزيف لوقف المطلوب  ما

 
 
 

ديوب  مختار

لجائحة التصدي ن م دءا ب العالمية٬ القضايا معالجة في محوريا دورا النقل قطاع يلعب
كوفيد كورونا٬ ع19٬-فيروس للجمي امل الش االقتصادي و النم ز تعزي ى إل وصوال ٬

ن م يرة كب بة نس ي ف بب يتس ه أن و ه اع القط ذا به ة المتعلق ة المهم ديات التح د أح لكن
الدفيئة غازات ترار.انبعاثات االح ادة زي ي ف ل النق قطاع دور ى إل ينظر الغالب٬ وفي

األخرى الرئيسة ات للقطاع بة بالنس انوي ث ه أن أو ة للمعالج قابل غير أنه على العالمي
الطاقة قطاع مثل لالنبعاثات من.المسببة أكثر النقل قطاع عن ينتج ذلك٬ في15ومع

ل مقاب ا عالمي ة الدفيئ ازات غ ات انبعاث ن م ة ادر57المائ المص ة بقي ن م ة المائ ي ف
بحلول سوءا األمر وسيزداد بالطاقة٬ بة2030المرتبطة بنس الشحن أحجام زيادة مع

وإضافة70 المائة٬ العالم1.2في في السيارات عدد ليتضاعف سيارة  .مليار
 

التكيف ى عل ه قدرت وزيادة النقل قطاع من الناتجة الكربونية االنبعاثات خفض ويتطلب
ا له التصدي ن يتعي ديات تح فرض ا كورون يروس ف ن لك ل٬ األج ل طوي منظور ني تب

عاجل لكن.بشكل ملحوظ٬ بشكل االنبعاثات انخفاض إلى الجائحة هذه أدت الواقع٬ في
وهي الممكنة٬ األسباب من:ألسوأ الفقراء ومعاناة الناس٬ ومرض االقتصادات٬ توقف

والدواء الغذاء ى.نقص عل ع المتوق ود الرك د بع ددا مج ات االنبعاث اع ارتف رجح الم من
في المالية األزمة بعد حدث ما يد2008غرار أكس ثاني غاز انبعاثات ارتفعت عندما
بة بنس الم الع توى مس على ي5.9الكربون ف ة المائ ي ا2010ف تمام ك ذل اوز ليتج ٬

بنسبة تحقق الذي ي1.4االنخفاض ف ة المائ أسعار.2009في تمرار اس ؤدي ي د وق
تثمارات االس عن دا بعي والتحول أكبر بصورة االرتفاع هذا زيادة إلى المنخفضة النفط

تكلفة األكثر  .الخضراء
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األخضر النقل بأجندة للنهوض بالسياسات والخاصة التكنولوجية السبل من عديد وهناك

ة للبيئ والمتاحة.المراعي ة فاعلي ثر األك ام الع ل النق ائل وس ل تمث ال٬ المث بيل س ى فعل
الحل من رئيسا جزءا خفض.للجميع يأتي أال قدما للمضي مسار أي يضمن أن ويجب

ة آمن ل للنق ائل وس ير توف ى عل ادا اعتم د األش اس الن اب حس ى عل ة الكربوني االنبعاثات
النامية الدول في واالستدامة بالكفاءة ومتسمة  .وميسرة

 
من ج تنت ات االنبعاث فمعظم محدد٬ بنمط ل النق قطاع في االنبعاثات مشكلة تختص وال
مسؤوالن الجوي ل والنق البحري ل النق ن لك يارات٬ والس احنات الش ل مث بري ال ل النق

عن و11أيضا المائة ي10في التوال ى عل القطاع ات انبعاث الي إجم ن م ة المائ ي .ف
نهج اعتماد الضروري ذا"شامل"ومن ه أثير ت ي ف ير تغي داث إلح ات البيان إلى يستند
اخ المن ير تغ ي ف اع ى.القط عل يز الترك ن م ول التح ا علين ن يتعي ذلك٬ ب ام وللقي

ة التنظيمي وائح والل ات بالسياس ة المتعلق ديات للتح دي التص ى إل ة التقليدي تثمارات االس
يما س وال ل٬ النق مجاالت ف مختل ي ف األجل طويل الطلب شكل تحدد التي والمؤسسات

ام الع ل ى.النق عل ه بابتكارات تعانة واالس الخاص اع القط ن م ل التموي ة تعبئ وستساعد
ومستدامة جديدة عمل نماذج  .إنشاء

 
ات المركب لتصدير ة المنظم وائح الل ين تحس خالل من سريعة مكاسب ق تحقي ن ويمك

ة النامي دول ال ى إل تعملة ادم.المس وتق ات المركب ذه ه ار أعم ط متوس اع ارتف بب وبس
ذه ه إن ف توردة٬ المس دول ال ي ف ش والتفتي الفحص درات ق وضعف ا تهالكه أو معداتها
ى عل ات الوفي دالت مع ادة زي ي ف يرة كب ة وبدرج اف المط ة نهاي ي ف هم تس واردات ال

إفريقيا في سيما وال الملوثات٬ من وغيرها الدفيئة غازات وانبعاثات  .الطرق
 

توفية المس ير غ ات المركب تصدير دم بع ة٬ ناحي ن م د٬ تتعه أن ة المتقدم دول لل ن ويمك
ة ناحي من ة النامي دول ال د تتعه ا فيم والسالمة٬ اخ المن ى عل اظ للحف ة الوطني ايير للمع

ة المخالف ات المركب تيراد اس بحظر ر.أخرى العم ل تقلي ؤدي ي أن ن يمك ام٬ ع وبشكل
تخدام اس اءة بكف مة المتس ة الحالي ات التقني تخدام واس ات المركب اطيل ألس ي االفتراض

بة بنس ود للوق ات المركب استهالك معدل متوسط تقليص إلى ا50الوقود وم ة المائ ي ف
الشوارع مستوى على والتلوث االنبعاثات في كبيرة آثار من  .لذلك

 
تبدال الس يما س وال ة٬ الكهربائي ات المركب تخدام باس ل النق و وه آخر د واع ال مج وثمة
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ام الع ل النق بكات ش ي ف نزين والب ديزل بال ل تعم التي الحكومات.المركبات تهدف وتس
من أكثر إضافة حاليا العالم ول30حول بحل ة كهربائي ة مركب ون ل2025ملي مقاب ٬

الراهن الوقت في مركبة مليوني  .نحو
 

االقتصادية والجوانب المناخية االستدامة لتأكيد البحوث من مزيد إجراء يلزم أنه ورغم
يفرض الجاري التحول فإن الكهربائية٬ بالمركبات بالنقل الخاصة التوريد سلسلة لكامل

األساطيل لتشغيل نظيفة طاقة لتوليد متزايدة ضغوطا  .بالفعل
 

دوة والق ل المث تضرب أن دولي٬ ال ك البن ل مث ة٬ الدولي ل التموي ات مؤسس ى عل ويجب
ة الكربوني ات االنبعاث منخفضة اعي الجم ل النق ائل وس ي ف تثمار االس من الدول بتمكين
بة مناس ة تحتي ة بني ب تتطل تي ال دراجات٬ ال وركوب المشي مثل اآللية٬ غير .واألنماط
اركي التش ل والنق ام الع ل للنق ة ذكي بكات ش ى أول اء إنش ك البن اند س الور٬ بنج ي وف

الهند في ى.بالدراجات إل دة الجدي ترو الم خطوط فستؤدي وكيتو٬ وليما بوجوتا في أما
الشوارع من السيارات آالف  .سحب

 
ة جائح تفشي اب أعق ي ف الم الع دول ف مختل في ل النق قطاعات اء بن إلعادة ب وللتأه
ا اهتماماتن ة مقدم ي ف ة الكربوني ات االنبعاث ض خف أتي ي أن ي ينبغ ا٬ كورون يروس .ف
تعزز تي ال ا ذاته هي األنظف ل النق ائل وس تبني نحو التحول في المستخدمة فاألدوات
ة التحتي ة البني دمات خ وتحسن راء للفق رص والف والوظائف األخضر االقتصادي النمو

 .للجميع
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لتاريخ الصحفي 19/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر نفطيعنوان تسرب بسبب بيئية طوارئ حال تعلن موريشيوس

الخبر الخبراألحد-09/08/2020-19/12/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد15230العددالكاتب 1تكرار

نفطي تسرب بسبب بيئية طوارئ حال تعلن  موريشيوس

 

األوسط«:لندن  »الشرق
 

اعدة مس ديم تق ا فرنس وناشدت ة٬ البيئي الطوارئ ال ح موريشيوس في السلطات أعلنت
اه مي ث بتلوي دد يه ما شواطئها٬ قبالة جنحت شحن سفينة من نفطي تسرب لوقف عاجلة

البحرية المحميات قوائم على المدرجة  .الجزيرة
 

السفينة من النفط تسرب وقف جهود العاتية األمواج واكاشيو«وعرقلت ي ف ي»إم الت
بوعين أس ذ من ت ة.جنح قبال ا٬ً بيئي ة حساس ة منطق ي ف ة النقي اه المي رب التس وث ويل

للجزيرة الشرقي الجنوبي السبت.الساحل فرنسا دات«وبعثت ومع رة»فرقاً جزي ن م
بحسب موريشيوس٬ لسلطات المساعدة لتقديم الهندي٬ المحيط في المجاورة ريونيون ال

ماكرون إيمانويل للرئيس  .تغريدة
 

اكرون م ب ة«:وكت ماس ة حاج اك فهن ر٬ خط ي ف ي البيولوج وع التن ون يك دما عن
يوس.للتحرك موريش شعب جانب ى إل موجودة ا رئيس»فرنس إعالن داة غ ك وذل ٬
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الجمعة متأخرة ساعة في جوغنوث برافيند موريشيوس بيئية«وزراء طوارئ  .»حال
 

بـ ة محمل ت كان ا٬ بنم م عل ع ترف لكنها يابانية شركة من المملوكة طن3800والناقلة
ة قائم ى عل درج الم ع الموق ني٬ ديس ت بوان ي ف عب بش ت ارتطم دما عن ط٬ النف ن م

المائية ري بلو لحديقة الالزوردية المياه قرب البحرية  .المحميات
 

ارع س ا بينم فينة٬ الس ن م رب يتس دأ ب ط النف أن بوع األس ذا ه ة البيئ وزارة ت وأعلن
لألسوأ لالستعداد الساحل إلى  .متطوعون

 
البيضاء ة الرملي والشواطئ يرات والبح ة المرجاني الشعب يطال النفط بدأ ما وسرعان

للبيئة مراعية سياحية كوجهة موريشيوس بها تشتهر  .التي
 

اه المي ن م ة طويل افات مس ع م رار٬ األض م حج و الج ن م ورة مص اهد مش رت وأظه
التسرب جراء سوداء ببقع الملوثة  .الزرقاء

 
شركة باسم المتحدث أوسك«وقال شركة»ميتسوي ن م ة المملوك فينة للس غلة المش

ن لك اطئ؛ الش ى إل ة الغارق فينة الس ن م ط النف ل بنق وم تق ة مروحي إن رى٬ أخ ة ياباني
العملية يعرقل السيئ  .الطقس

 
عسكرية ائرة ط أن السبت بيان في أعلنت قد موريشيوس لدى الفرنسية السفارة وكانت
وث التل ة لمكافح دات مع ع م ة٬ المنكوب ة المنطق ى إل تتوجه س ون ريوني ال رة جزي .من

البيان وفق خبيران٬ متنها على إجالء.وسيكون من20وتم بسالم اقم الط راد أف ن م
في غرقت عندما  ).تموز(يوليو25السفينة٬

 
أن ن يمك ا م واالنشطار٬ التصدع ن م د لمزي السفينة تتعرض أن البيئة خبراء ويخشى
ل تمث تي ال رة الجزي بشواطئ ة كارثي تكون قد أضرار وإلحاق أكبر٬ تسرب في يتسبب

موريشيوس اقتصاد  .دعامة
 

بعض ى عل وي تحت تي ال والبحار الشواطئ على موريشيوس في السياحة قطاع ويعتمد
العالم في المرجانية الشعب  .أجمل
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لتاريخ الصحفي 19/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المتنزهينعنوان بعض استهتار وقف يُطالبون النماص في مُغردون

الخبر الخبراألحد-09/08/2020-19/12/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2181العددالكاتب 1تكرار

المتنزهين بعض استهتار وقف يُطالبون النماص في  مُغردون
 

 

 النماص-وطنيات
اإلجتماعي التواصل موقع رواد لشاحنة"تويتر"تداول منتزه)كرفان(صورة تتوسط

وليد" الـ"آل د قائ إن الوا ق ردون الُمغ اص النم ة مُحافظ ان"غرب بالتعدي"كرف ام ق
ك ذل ي ف ة النباتي ة للطبيع يء يُس رف بتص فوه وص تصرف ي ف ر العرع أشجار ى عل

دى.المنتزه يتع ن م ل ُك بُمحاسبة المُحافظة وبلدية عسير في البيئة وزارة فرع وطالبوا
المُحافظة في الطبيعية المنتزهات  .على

 
بطلب دم ويتق مية الرس ات الجه غ يبل أن ذا ه ل مث اهد يش من على الواجب ان واضافوا

القروبات في والنشر بالتصوير نكتفي وال حقه في المناسب اإلجراء التخاذ  رسمي
 

21



وف"وطنيات" للوق ير عس ة بمنطق ة البيئ وزارة رع ف في العالقة ذات الجهات اطلعت
ة العام ات الممتلك ى عل دي بالتع وم يق ن م ل ُك بة ومُحاس اوزات التج ذه ه ل مث ى عل

العامة  .والمنتزهات
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لتاريخ الصحفي 19/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبراألحد-09/08/2020-19/12/1441تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد2401العددالكاتب 1تكرار
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