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لتاريخ الصحفي 28/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر و578فسحعنوان وخضار فاكهة طن ماشية85000ألف رأس

الخبر الخبرالسبت-10/04/2021-28/08/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد17466العددالكاتب 1تكرار

و578فسح وخضار فاكهة طن ماشية85000ألف  رأس

 
 

اإلرساليات لفسح العمل  )اليوم(تكثيف
 

المسري  الدمام-أحمد

م ة بالمملك والزراعة والمياه البيئة وزير نائب ة.كرم المنطق رع ف المشيطي٬ منصور
ة والبحري ة والبري الجوية بالمنافذ والنباتية الحيوانية المحاجر إدارة ومنسوبي الشرقية٬

الوزارة  .بفرع
 

م الشرقية ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ام ع دير م دم ق ناحيته٬ ر.من عام
زمالء وال رع٬ للف دير والتق ريم التك ذا ه ى عل ر الوزي ب لنائ ل الجزي كره ش المطيري٬
ة جائح ترة ف أثناء في الواقع أرض على ملموسة جهود من قدموه لما المنطقة٬ بمحاجر

لفسح»19-كوفيد«المستجد»كورونا« اعة الس دى م ى عل والنشاط العمل وتكثيف ٬
رة وف في الكبير األثر لها كان التي والحيوانية النباتية المنتجات من الواردة اإلرساليات

الغذائي  .األمن
 

تجد المس ا كورون جائحة فترة وخالل أنه د«وبيَّن ام»19-كوفي ع ي م2020وف ت م
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من أكثر من578.965فسح وأكثر والخضار الفاكهة من ن85000طن م رأس
 .الماشية

 
م ترة.وأكد ف خالل سعى ا وغيره اجر مح من له التابعة والجهات الفرع أن المطيري

المستجد كورونا وسمو»19-كوفيد«الجائحة الشرقية ة المنطق أمير سمو من وبدعم
ثروة لل الوزارة ووكيل ونائبه٬ والزراعة٬ والمياه البيئة وزير من حثيثة وبمتابعة نائبه٬
ا بم ة٬ الحيواني ثروة ال ة ومراقب ة٬ الزراعي المشروعات اج إنت ة متابع ى عل ة٬ الحيواني
ا م ا عليه د المتزاي ب الطل وتلبية األسواق٬ في الغذائية المنتجات توافر استمرار يضمن
ودعم ة٬ المنطق ي ف الزراعي اج اإلنت وتواصل األسواق٬ ي ف المنتجات ر تواف يضمن

المواشي ومربي والمنتجين  .المزارعين
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لتاريخ الصحفي 28/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المتعددةعنوان الحرائق ومشكال جازان جبال

الخبر الخبرالسبت-10/04/2021-28/08/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

المالكيالكاتب الرصد3287العددسالم 1تكرار

المتعددة الحرائق ومشكال جازان  جبال

 
 

المالكي/بقلم فرح  سالم
 

ي نبات غطاء ذات ي وه ة الزراعي درجاتها وبم ا بوعورته ازان ج ة منطق ال جب تعرف
ال جب ى إل اً جنوب ادل العب ال جب ن م د وتمت ازان ج منطقة شرق تمتد الجبال وهذه كثيف
ال بجب رورَا م رق ش مال وش ماَال ش دها تح تي ال ير عس ال بجب لة متص ماَال ش ث الري

والريث*محافظات* وهروب دابي والعي ك مال ني ب داير وال اء وفيف العارضة من كالَ
الحدودي الشريط مع يمتد ماهو المحافظات تلك ومن المحافظات لهذه التابعة والمراكز

والداير وفيفاء العارضة مثل اليمن  .مع
 

ال الجب ذه ه بعض في الحرائق من الكثير نشوب الماضية القليلة األيام خالل لوحظ وقد
شب حيث فيفاء جبال من كالَ الفي جب ن م ة مختلف ع مواق الث ث ي حوال ي ف الحرائق

ل جب ن م الَ ك ي ف ك مال ني ب ال جب ي ف حرائق نشبت وكذلك الماضية االيام خالل فيفاء
متزامنة أوقات في الحشر جبال في وقبلها العزة وجبل عثوان وجبل حبس وجبل خاشر
الظاهرة ذه ه تطور ن م اَ خوف المواطنين لدى والتساءل المخاوف أثار ما من ومتقاربة

اَ زخم هد تش تي وال زارعهم وم ازلهم من ن م ل والني ة نالغريب الب ج لمنت ادياَ إقتص
ة رقع يع توس ى عل زارعين الم إقبال وتشهد الجبال تلك به وتتفرد تتميز الذي الخوالني
ا حفظه ة الحكيم ا قيادتن ن م اه تتلق ذي ال السخي الدعم من مستفيدين المنتج لهذا الزرعة

 هللا
 

هو صريحة إجابة عن له نبحث الذي  السؤال

مثيل؟ لها يسبق لم والتي الحرائق هذه سبب  ماهو

المطر زول ن أخر وت االرض لجدب السبب يرجع البعض إن جدالََ◌ افلنفرض وجف
الكثيف النباتي  .الغطاء
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اَ جفاف اشد سنوات بمرور ويحدثونا السن كبار مع ونتحدث نتذكر الوقت نفس في ولكن
األزل منذ تذكر حرائق أي تحدث  .ولم

 

ونتساءل التصور هذا بعد  لنقف

فاعل؟ بفعل الحرائق هذه تكون أن يمكن  هل
 

ة األفريقي ات الجالي ن م ال الجب هذه عبر للمتسللين يكون أن كذلك األمر كان إذا ولربما
ال الجب ك تل ي ف مشيهم آثار وجدنا ما إذا خاصة الحرائق هذه في دور اليمن من القادمة
ع المواق بعض من ومتخذين الكثيف النباتي بالغطاء متسترين للعيان واضح الليل خالل

فيها يختبؤن  .أوكار
 

وخاصة ة جه ل ك ي ف اإلختصاص أصحاب ى عل ا نطرحه واردة االت اإلحتم هذه كل
ي ف الَ ك الوضع يقيمون فتشكر تذكر التي جهودهم خالل من لعلهم المدني الدفاع رجال
ذا ه ي ف وض الغم ألن ذرهم يح أو ع الجمي ن يطمئ ح واض ر بتقري ا لن وا ليطلع ه جهت

ذاتها حد في مشكلة  .الموضوع
 

لتكثيف طرق بها يوجد وال بعيدة المواقع هذه بعض إن وهو هام أمر إلي اتطرق ولعلي
َ ا به األمنية الجهات ندوريات المواطني إن نظري ة وجه ن م أرى ق المنطل ذا ه ن وم

ى عل ه التنبي المحافظات ى عل ويجب ب الجان ذا ه ي ف ابي إيج دور م له يكون أن يجب
بطرق ه جهت ي ف الَ ك األمنية الجهات مع والتعاون والتواصل التبليغ بضرورة المشائخ
ي ولكن جاحد إال ا ينكره ال ا جهوده ة األمني ات الجه ود جه من أقلل ال هنا وأنا نظامية
ول والوص ة األمني ات الجه ل لتنق رق ط ود وج دم بع لفت أس ا كم ذر الع م له س ألتم
ن المواطني ى عل ى تخف ال اَ حتم ا ولكنه م عليه تخفى قد التي المواقع تلك إلي بالمركبات

المقولة نستشعر مسؤل*(.ولعلنا  )*كلنا
 

مكروه كل من وإنسان أرض بالدنا يحفظ أن هللا نسأل  وختاماَ

الموفق وهللا  هذا
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لتاريخ الصحفي 28/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العالقةعنوان ذات القطاعات مع بالشراكة تشجير حملة تطلقان الملكية سلمان الملك ومحمية البيئي لألمن الخاصة القوات

الخبر الخبرالسبت-10/04/2021-28/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 15تكرار

تطلقان الملكية سلمان الملك ومحمية البيئي لألمن الخاصة القوات
العالقة ذات القطاعات مع بالشراكة تشجير  حملة

 
 

 واس-الرياض
ة حمل ة٬ الملكي لمان س ك المل ة محمي تطوير وهيئة البيئي لألمن الخاصة القوات أطلقت

ة زراع دف به ة٬ للمحمي جير ة800تش لزراع افة إض ة٬ وبري ة رعوي تلة٬ ش ف أل
وع التن تعادة واس التصحر٬ آثار من للحد لها٬ النباتي الغطاء طبيعة مع المتوافقة البذور

العام خالل وتستمر الطبيعية٬ البيئات في  .األحيائي
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ة العالق ذات القطاعات ن بي ة المجتمعي راكة للش ل وتفعي اون تع ادرة كمب ة الحمل أتي وت
ة وبلدي ة٬ الملكي لمان س ك المل ة ومحمي البيئي٬ لألمن الخاصة القوات في ممثلة بالبيئة٬
ار إكث ومحطة الجوف٬ بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة وفرع طبرجل٬ محافظة
الجوف سدر لرابطة طبرجل محافظة وفريق بطبرجل٬ والبرية الرعوية النباتات بذور

 .التطوعية
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لتاريخ الصحفي 28/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النخيل150عنوان أشجار تهاجم آفة

الخبر الخبرالسبت-10/04/2021-28/08/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7498العدد0الكاتب 1تكرار

النخيل150 أشجار تهاجم  آفة

 

 

الحربي:جدة  نجالء

ل النخي ردم ة عملي ي ف ة المتبع وات الخط ور والتم ل للنخي ني الوط ز المرك ح أوض
د بالعدي اإلصابة إلـــى أجزائهـــا بجميـــع النخيـــل شـــجرة تتعـــرض حيث المصابة٬
من أكثر النخيـــل أشـــجار تهاجم التي اآلفات عدد يبلغ حيث واألمراض٬ اآلفات مـــن

ي150 حوالـــ ى إل ل تص إذ ا أكثرهـــ ن م رات الحشـــ ل ولعـــ ة٬ ة132آف آف
 .حشـــرية

 

واألمراض الحشـــرية اآلفات من للعديـــد المملكـــة فـــي النخيـــل أشـــجار وتتعرض
ي التـــ إلصابات نتيجة ه تخزين عنـــد تتلفه أو التمر محصول مـــن تقلل التي الفطرية

ي حوالـــ ى إل المحصول ي فـــ د الفق ل يصـــ وقد اآلفات٬ هذه د%50تحدثها وقـــ ٬
خالل ة النخل وت مـــ ى إل راء الحم ل النخيـــ ة سوســـ ل مث ات اآلف ذه ه بعـــض تؤدي

قصيرة  .فترة
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النخيل ردم عملية في المتبعة  :الطرق

 
الخاصة الردم عملية في المتبعة الطرق أهم والتمور للنخيل الوطني المركز دليل أشار
ل الدلي خالل من أكدت حيث الشأن هذا في المهتمين للمزارعين كتوعية وذلك بالنخيل٬
ل لنخي رم الفـــ ة بعملي ام القي ذر تع ال حـــ ي ف ان ث ار خي ردم الـــ ة عملي أن ادي اإلرش
ع وض م ثـــ ة٬ عميق ر حف ي فـــ ابة المص ل النخيـــ زاء أجـــ دفن ت ث بحي ابة٬ المص
رج تخـــ أال ان لضمـــ ك وذل ن٬ متريـــ ن عـــ ل يق ال اع بارتف ا فوقهـــ راب التـــ
ردم لل ان مك اد إيج ة صعوبـــ حال ي فـــ ة٬ الترب ات طبق الل خـــ من البالغة الحشـــرة
يلة وســـ بواســـطة الردم مكان إلى المصاب النخيل أجزاء نقـــل يجب المزرعة٬ فـــي
ال افة بمس زارع الم عن دا بعي ردم ال موقع اختيار يتم أن وعلى اإلغالق٬ محكمة نقـــل

عن م10تقل يت أن ى وعل زال٬ الم ل النخي ردم ع موق ي ف إرشادية الفتات ووضع كلم
عن يقل ال بعمق حفر عدة أو حفرة تركيـــب3حفر م ث ن وم الردم بعملية للقيام أمتار

ى8 إل ة دوريـــ بصفة ا ومتابعته ردم الـــ ع موقـــ حول ري دائ ط محيـــ في مصائـــد
ها ورش ردم ال ان مك رب ق احنة الش من النخيل أجزاء وتفريغ العملية٬ من االنتهاء حين

د معتم د وردم.بمبي ة الجراف تخدام باس رة الحف ل داخ ل النخي زاء أج ع وض م ث ن وم
زاء ألج ة نقط ى أعلـــ وق ف راب التـــ اع ارتف ون يك ث بحيـــ راب٬ بالتـــ رة الحفـــ
ن م د والتأك ردم ال ة عملي ة مراقب م يت أن ى عل متريــن عن يقل ال المردومـــة النخيـــل

للمواصفات  .مطابقتها
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لتاريخ الصحفي 28/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مععنوان تناقش فيصل الملك المشترك"البيئة"جامعة التعاون مجالت

الخبر الخبرالسبت-10/04/2021-28/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 5تكرار

مع تناقش فيصل الملك المشترك"البيئة"جامعة التعاون  مجالت

 

 واس-األحساء
أمس٬ ي العوهل دالعزيز عب ن ب محمد الدكتور فيصل الملك جامعة رئيس معالي استقبل
ن ب امة أس دكتور ال للبيئة الوزارة وكيل برئاسة والزراعة والمياه البيئة وزارة من وفًدا

فقيها  .إبراهيم

ق يحق ا بم ترك المش اون التع ارات ومس االت مج ة مناقش تقبال االس الل خ رى وج
الوطنية والبيئية التنموية النهضة تحقيق في واإلسهام التطلعات  .الطموحات

عن وعرض ة٬ الجامعي ة المدين ي ف العمرانية المنجزات يضم مجسم على الوفد واطلع
ات ممكن عن عرض جانب إلى عام٬ خالل منجزاتها وحصاد للجامعة المؤسسية الهوية
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وكلية األعمال وتنمية االبتكار لقطاع المرتقب والدور البيئة٬ مجاالت في العلمي البحث
رص والف ة البيئي ة المنظوم م دع ي ف وق الحق ة وكلي ات المعلوم ة وتقني ب الحاس وم عل

األخرى التقديمية العروض من وعدد األكاديمية٬ والبرامج  .البحثية

ومحطة ور٬ والتم ل النخي في البحثي التميز لمركز الدائم المعرض في الوفد تجول كما
ادية٬ االقتص ة البحثي زات المنج ن م دد ع ى عل الع واالط اث٬ واألبح دريب الت

النوعية والبيئية الزراعية  .والمشروعات
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لتاريخ الصحفي 28/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر و4..بالفيديوعنوان سنويا66ًماليين المملكة في غذائي هدر طن !ألف

الخبر الخبرالسبت-10/04/2021-28/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3198العددالكاتب 1تكرار

و4..بالفيديو المملكة66ماليين في غذائي هدر طن ألف
 !سنويًا

 

 

 ):صدى(الرياض

هر ش تراب اق ع م ًة خاص ذائي الغ در اله ن م ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ذرت ح
المبارك  .رمضان

غ يبل ة المملك ي ف سنوياً المهدرة األغذية حجم أن والزراعة والمياه البيئة وزارة وأكدت
و4 الكرم66ماليين عن الخاطئ والمفهوم الخاطئة العادات بسبب طن  .ألف

 

ي ف نزل الم ة رب دور ى إل مشيرة توعوي فيديو والزراعة والمياه البيئة وزارة ونشرت
شعار تحت النعمه على الزود"الحفاظ وال .النقص " 

الفيدو  شاهد

https://www.slaati.com/2021/4/9/p1835490.html 
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لتاريخ الصحفي 28/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وفحم«طن19ضبطعنوان بالقطيف»حطب

الخبر الخبرالسبت-10/04/2021-28/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17466العددالكاتب 1تكرار

وفحم«طن19ضبط  بالقطيف»حطب

 

المحلي الحطب بيع أماكن على تفتيشية  )اليوم(حمالت
 

المسري  صفوى-أحمد

بمحافظة ه مكتب في ممثالً الشرقية٬ بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع ضبط
ف٬ رطة19القطي بش اإلداري بط الض ع م اون بالتع ك وذل م٬ والفح ب الحط ن م ا طًن

المحلي الحطب بيع أماكن على تفتيشية حملة في صفوى٬ وبلدية القطيف٬  .محافظة
 

م بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير هذه.وقال إن المطيري عامر
اه والمي ة البيئ وزارة ذها تنف تي ال وات٬ الخط من ض أتي ت ابقة الس الت والحم ة الحمل
الحمالت ى إل إضافة الحمالت٬ ك تل وأسهمت االحتطاب٬ ظاهرة من للحد والزراعة؛
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الوعي امي تن في المعنية٬ الجهات مع بالتعاون الوزارة سنتها التي واألنظمة التوعوية٬
األشجار زراعة وإعادة االحتطاب من والحد البيئة٬ على المحافظة بضرورة المجتمعي

حملة ودعم بيئتها٬ خضراء«في المملكة»لنجعلها بمناطق الوزارة نفذتها التي ٬. 

االحتطاب من للحد متواصلة  جهود
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لتاريخ الصحفي 28/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر هاشتاق”البيئة“عنوان معنى الزود“توضح وال جديد”النقص درامي الغذائي..بمقطع الهدر مخاطر من يحذرون ومسؤولون

الخبر الخبرالسبت-10/04/2021-28/08/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

هاشتاق”البيئة“ معنى الزود“توضح وال درامي”النقص بمقطع
الغذائي..جديد الهدر مخاطر من يحذرون  ومسؤولون

 

 الرياض-متابعات

ى إل ه في دعو ت مصوًرا٬ درامًيا مقطًعا الخميس٬ والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة نشرت
تاق هاش ع م ام الطع دار إه زود“عدم ال وال ص تلقي”النق يدة س ع المقط ي ف ر وتظه ٬

أفضل ام الطع ي ف النقص بأن صوت ينصحها فيما المهمالت٬ سلة في الطعام بفضالت
القمامة في تُلقى زيادة  .من

 

در لله أن ى إل الفضلي٬ رحمن ال د عب دس المهن ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزير وأشار
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راد أف ى عل ب يتوج ذا ل اد٬ واالقتص حة والص ة البيئ ى عل لبية س ارا آث ذائي الغ د والفق
ا فيم ام٬ الطع در يه وال ة الكفاي ق يحق ا بم ة الغذائي واد الم راء ش ي ف وازن الت ع المجتم

غ تبل المملكة في الغذائي الهدر كمية أن عن الوزارة و4كشفت ن طن66ماليي ف أل
من أكثر وعالمًيا طن1.3سنويا٬  .مليار

 

ة متقدم وات خط و تخط ة المملك إن يطي٬ المش ور منص ة٬ البيئ ر وزي ب نائ ال وق
تهالك واالس اإليجابي لوك الس يز تحف الل خ من ذائي٬ الغ ن األم ق تحقي ي ف للمساهمة

الغذائي الهدر مخاطر وتالفي  .الرشيد
 

بـ در يق ذائي الغ در اله أن ارس٬ الف د أحم للحبوب٬ العامة المؤسسة محافظ أكد (بدوره
در)40 اله ن م للحد واألفكار النصائح وتقديم الوعي رفع يجب لذا سنويا٬ً لایر مليار

والمشاركة ع الجمي ل لتفاع ه تطلع ى إل ا الفًت ام٬ الطع ائض ف ن م تفادة واالس ذاء الغ ي ف
هدرها وتجنب النعمة لحفظ اليومية وممارساتهم  .”24أخبار“وفق.بتجاربهم

 

د ق وزارة ال ت تاقوكان هاش ت زود“أطلق ال وال ص س”النق س(أم ع٬)الخمي بمقط
مدته تتعد لم مشوق ر17درامي يظه م ث أة٬ فج امتها ابتس زول ت مبتسمة يدة لس ة٬ ثاني

فلهن أس ينظرن اء نس الث ث بصورة المقطع واختتم فجأة٬ ويتوقف الطعام يتناول رجل
ابعون المت اءل تس ا فيم ووزارات٬ ة حكومي ات جه ه مع ت وتفاعل لبعضهن٬ ينظرن ثم

الوزارة أوضحته ما وهو التغريدة٬ معنى  .عن
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لتاريخ الصحفي 28/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر أوروباعنوان في والطلب..الزراعة العرض في بهزات ينبئ الدعم حول انقسام

الخبر الخبرالسبت-10/04/2021-28/08/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10043العددالكاتب 1تكرار

أوروبا في العرض..الزراعة في بهزات ينبئ الدعم حول انقسام
 والطلب

 
 

لندن من محمود  هشام
 

ر غي ديات تح ي األوروب اد االتح دول ي ف الزراعي القطاع ه واج الماضي ام الع خالل
تية اللوجس بالقضايا ط ارتب ديات التح تلك بعض وعواقبها٬ كورونا أزمة بسبب مسبوقة
ارة٬ الق دول ن بي ل التنق ى عل درتها ق دم وع العاملة القوى بنقص ارتبط اآلخر والبعض
ق للقل دعاة م ثر األك ان ك ا بينم الق٬ اإلغ ات سياس ة نتيج اد٬ الحص م موس ي ف ة خاص

الطلب في الجذرية  .التغييرات
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التحديات ع م ف التكي ى إل القطاع دفع ل ة حثيث ودا جه بالفعل األوروبي االتحاد بذل وقد
ى عل اب الب ح فت ة الجائح ام ع خالل مصاعب من بالقطاع لحق ما لكن تواجهه٬ التي
ة الزراع تقبل مس ول ح ه ذات ت الوق ي ف ادة وح ادة ج ة أوروبي ات لمناقش راعيه مص
من فيه والعاملين الزراعي القطاع لمستقبل المتوقعة السيناريوهات وطبيعة األوروبية٬

المقبل العقد نهاية وحتى  .اآلن
 

ي ف ا أوروب باستقاللية ق تتعل يرية مص ايا بقض ط ارتب ات المناقش ك تل ن م ير كب زء ج
كشف أن د بع خاصة حدودها٬ خارج لقوى غذائها في ارتهانها ومدى الغذائي٬ المجال
الشحن وصعوبات المي٬ الع داد اإلم بسالسل المحيطة المشكالت ا كورون اء وب تفشي

األزمات أوقات في  .الدولي
 

القطاع ذا ه دعم ل بل الس أفضل حول اد االتح دول ن بي النظر وجهات تباين أن واألهم
ذاته االتحاد مصير حول نطاقا وأوسع أكبر خالفا التي.عكس األوروبي٬ الشمال فدول

خاصة الصناعي والقطاع الخدمات لقطاع وفقا يتحدد أن يجب أوروبا مصير أن ترى
ى عل ا أوروب درة ق وق يع ا ربم الزراعي القطاع دعم في اإلفراط أن تعتقد التكنولوجيا٬
دول وهي ا أوروب وشرق الجنوب دول تطالب بينما أخرى٬ قطاعات في دوليا المنافسة

التكلفة كانت أيا القطاع هذا دعم بمواصلة األساس في  .زراعية
 

م توقعاته أن بش ون األوروبي عها يض تي ال ة المختلف يناريوهات الس إن ف ال ح أي ى عل
سيناريوهين في تلخيصها يمكن كورونا جائحة بعد القطاع  .لتعافي

 
دن لن ة جامع ي ف ي الزراع اد االقتص تاذ أس وارث وارد ريس ك دكتور ال ول يق

ادية"لـ ان"٬"االقتص ك أو ة الجائح د بع طء بب ي األوروب اد االقتص افى تع واء س ه إن
فر ستس ب٬ والطل العرض في هزات السيناريوهين كال عن ستنجم فإنه سريعا٬ التعافي
ن والدواج ن والجب د الزب عار أس إن ن حي ي ف وب٬ والحب وم اللح عار أس اض انخف ن ع

أقل بدرجة  ".ستتأثر

 
المقبلة المرحلة أن إلى االقتصادي-ونظرا افي التع شكل كان من-أيا ة حال ستشهد

ة الزراعي األسواق ى عل د األم ة طويل عواقب كورونا لوباء أن المؤكد فإن اليقين٬ عدم
اد.األوروبية االتح ي ف ة اإلجمالي ة الزراعي احة المس اض انخف ريس ك دكتور ال ع وتوق

ي للمراع ي األراض تخدام اس إن ف ك ذل ن م ض النقي ى عل ف٬ طفي كل بش ي األوروب
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م فرغ ي األوروب اد االتح ي ف الحبوب إنتاج إجمالي أما ينمو٬ أن المتوقع من واألعالف
د عن اج اإلنت إجمالي في استقرار إلى ستؤدي الغلة زيادة فإن المزروعة المساحة تقلص

طن277حدود  .مليون
 

ادة"ويضيف وزي ات الحيوان ن م د عدي في األمراض تفشي فإن اللحوم٬ إلى بالنسبة أما
اض انخف ى إل يؤديان س للحوم رط المف االستهالك عن الناجمة بالمخاطر العالمي الوعي

بمقدار االتحاد دول في جرام1.1استهالكها رد"كيلو ى"للف إل تهالك االس وسيصل ٬
عام67.6 بحلول سنويا٬ جرام  ".2030كيلو

ولي المحص اج لإلنت ة اإلجمالي ة القيم أن ا أوروب ي ف زراعيين ال براء الخ ب أغل د يعتق
ام ع حتى اآلن ن م ي بة2030والحيوان بنس ترتفع و21س ة المائ ي ة9ف المائ ي ف

ام ع ي ف ي الزراع اج اإلنت ة قيم ل وستص ي٬ التوال ى ى2030عل ار440إل ملي
المنتجة والكمية األسعار زيادة إلى ذلك ويرجع  .دوالر٬

 
األوروبي؟ الزراعي القطاع في العاملة القوى في ذلك تأثير سيكون كيف  لكن

ارية واالستش كامبريدج جامعة في األوروبي االقتصاد أستاذة تلكين جان الدكتورة تعتقد
ة مماثل ديناميكية ستشهد االتحاد في الزراعية العاملة القوى أن األوروبية المفوضية في

 .للتطور
 

لـ ة"٬"االقتصادية"وتقول الزراعي ة العامل وى الق م حج ي ف الراهن االنخفاض سيتباطأ
ام ع وبحلول نحو2030األوروبية٬ ن م ة األوروبي ة الزراعي ة العامل وى الق تزيد س

إلى6.5 حاليا مزارع الزراعي7.9مليون القطاع في عامل  ".مليون

 
يف ة"وتض الميكن ن م د بمزي ا أوروب ي ف ة الزراعي ة العامل وى الق أداء ز تعزي يتم س

ي ف الرقمية للتكنولوجيا كثافة أكثر استخداما سنشهد كما اإلدارة نظم وتحسين والمعدات
بنسبة عامل لكل السنوي الدخل وسيزداد الزراعي٬ المائة2.1القطاع  ".في

 
ضخ في تكمن لديهم الزراعي القطاع مشكلة حلول أغلب أن على األوروبيون ويراهن
غ مبل تخصيص تم السياق هذا وفي والتطوير٬ االبتكار قطاع في االستثمارات من مزيد
ن المزارعي األول تفيد المس ون يك أن ل أم ى عل أن الش ذا له ورو ي ارات ملي رة عش

الريفية  .والمجتمعات
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في ارات االبتك ز لتعزي المرصودة وال األم تساعد أن ون األوروبي ؤولون المس ل ويأم
ض بخف ة الدولي ه والتزامات ي األوروب اد االتح داف أه ق تحقي ى عل ي الزراع اع القط

بنسبة الغازية االنبعاثات بعام40إجمالي مقارنة األقل على المائة بحلول1990في
 .2030عام
 

و نح ن ع ؤول مس اد االتح دول ي ف ي الزراع اع ات10القط االنبعاث ن م ة المائ ي ف
كل بش يتراجع س ة الدفيئ ازات الغ ات انبعاث أن ا حالي ائد الس اد االعتق أن إال ة٬ الكربوني

ام ع تى ح الزراعي القطاع ي ف ي2030طفيف األوروب االتحاد ى عل أن ني يع ا م ٬
ة لمواكب ي والحيوان ي الزراع اج اإلنت ادة زي ن بي وازن ت إلحداث رى أخ وسائل اد إيج
اخ٬ المن ى عل اظ الحف ال مج ي ف الدولية تعهداته تحقيق ذاته الوقت وفي السكانية الزيادة

األقل على اآلن حتى األوروبيين إلى بالنسبة التحقيق صعبة معادلة يبدو ما  .وهو
 

أن إال د٬ العق ة نهاي تى ح اآلن ن م األوروبيين المزارعين لدخل المتوقعة الزيادة ورغم
ة بالسياس رف يع ا فم اد٬ االتح ل داخ ة رئيس الف خ ة نقط زال ي ال الي الم عهم وض

بـ ويقدر األوروبي٬ االتحاد ميزانية في بند أكبر هو المشتركة يور60الزراعية مليار
دة جي نوعية توفير وتضمن المزارعين دخل المشتركة الزراعية السياسة وتدعم سنويا٬
اك هن أن إال اخ٬ المن ير تغ وتعالج البيولوجي٬ التنوع وتحمي االتحاد٬ لسكان الغذاء من

أهدافها تحقيق في السياسة تلك نجاح في الشكوك من  .عديدا
 

لـ ول يق ه٬ جهت ن ادية"م إل"االقتص اد.آر.٬ اتح ي ف ذي التنفي دير الم ب نائ تيفن س
اد االتح ن م ا بريطاني روج خ ن ع دافعين الم رز أب د وأح انيين البريط زارعين الم

عن"األوروبي٬ يقل ال المناطق24ما أغنى في الدخل لدعم سنويا تذهب يورو مليار
ي وف ة٬ الزراعي الوظائف ن م دد ع أقل فيها يوجد التي األوروبي االتحاد في الزراعية
م دع بدون تترك الزراعية الوظائف معظم فيها يوجد التي المناطق أفقر فإن ذاته الوقت
ث حي المزارعين٬ بين الدخل في المساواة عدم إلى يؤدي اإلنفاق من النمط فهذا حقيقي٬
ى عل س ولي زارع الم ديرها ي تي ال المساحة ى عل اطة ببس د يعتم اد االتح ي ف دعم ال إن
ي األوروب اد االتح ه يقدم ذي ال دخل ال م دع زاد ة المزرع برت ك ا فكلم ات٬ االحتياج
ي ف ان األحي ب أغل في الذين لألثرياء ملك هي الحجم كبيرة المزارع وطبعا ألصحابها٬

الدعم إلى حاجة  ".غير

 
العمل خطة تفاصيل أن بش اد االتح ي ف األعضاء الدول بين الراهن النزاع ذلك ويفسر
ل الدخ م دع رتبط ي أن اد االتح ي ف يرة الفق ة الزراعي دول ال ب تطل ا وبينم ترك٬ المش
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ل مث الزراعي ال المج ي ف تطورا ثر األك األوروبية الدول فإن المزارعين٬ باحتياجات
المعيار ذلك تحبذ ال وفرنسا وألمانيا  .هولندا

 
أن إلى األوروبي االتحاد بيانات وا1.6وتشير تلق ط فق زارع م ة85مليون المائ ي ف

وأن ي٬ األوروب اد االتح دمها يق تي ال الزراعية اإلعانات ع25من جمي ن م ة المائ ي ف
تتلقى االتحاد المتاحة1.3مزارع األموال من فقط المائة  .في

 
آذار ي ف ة الغذائي لع للس ة العالمي عار األس ه في ت ارتفع ت وق ي ف ك ذل أتي ارس(ي )م

ات ومنتج ة النباتي وت الزي عار أس ّدر تص ع م ي٬ التوال ى عل ر العاش هر للش ي٬ الماض
دة المتح لألمم والزراعة األغذية منظمة به أفادت ما بحسب االرتفاع هذا او"األلبان "ف

األول  .أمس
 

ي ف الشهرية يرات التغي ع يتتب ذي ال ة األغذي عار ألس والزراعة األغذية منظمة ومؤشر
المتوسط في بلغ تداوال٬ األكثر الغذائية للسلع الدولية آذار118.5األسعار ي ف نقطة

نسبته)مارس( بارتفاع شباط2.1أي في عليه كان عما المائة مسجال)فبراير(في ٬
حزيران منذ له مستوى  .2014)يونيو(أعلى

 
السلع أنواع بحسب االتجاهات آذار.وتفاوتت شهر خالل ارس(فاالرتفاع ه)م دفع د ق

بنسبة زادت التي النباتية الزيوت أسعار إلى المنظمة الشهر8.0مؤشر عن المائة في
أسعار ي ف اد ح ارتفاع مع تقريبا٬ أعوام عشرة منذ لها مستوى أعلى إلى لتصل السابق
ديزل ال اع قط ب جان ن م ه علي وي الق الطلب توقع إلى جزئيا عزوه يمكن الصويا زيت

 .األحيائي
 

بنسبة األلبان منتجات ألسعار والزراعة األغذية منظمة مؤشر ة3.9وصعد المائ ي ف
باط ش في عليه كان ر(عما ة)فبراي القليل دادات اإلم بسبب دة الزب عار أس اع ارتف ع م ٬

ة الغذائي الخدمات قطاع افي لتع با تحس ا عليه الطلب بزيادة المرتبطة أوروبا في .نسبيا
ي ف تيراد االس ي ف اد ح اع بارتف ك ذل ي ف مدفوعة ف المجف ب الحلي عار أس ارتفعت كما
في الشحن حاويات توافر وندرة أوسيانيا في اإلنتاج تراجع جراء الصين٬ خاصة آسيا٬

الشمالية وأمريكا  .أوروبا
 

بة بنس اللحوم ألسعار والزراعة األغذية منظمة مؤشر ارتفع ا2.3كما عم ة المائ ي ف
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باط ش ي ف ه علي ان ر(ك اع)فبراي واالرتف الصين ب جان ن م واردات ال ببت تس ث حي ٬
أسعار ادة زي ي ف الفصح٬ وم بي االت االحتف قُبيل أوروبا في الداخلية المبيعات في الحاد

الدواجن لحوم.لحوم عار أس انخفضت ن حي ي ف تقرة٬ مس ار األبق لحوم عار أس ت وبقي
ن م التخلص ب زارعين الم قيام إلى أدى الذي نيوزيلندا في الجاف الطقس بسبب األغنام

 .الحيوانات
 

وب الحب ألسعار ة والزراع ة األغذي ة منظم مؤشر ض انخف ك٬ ذل ن م ض النقي ى وعل
بة1.8بنسبة بنس أعلى يزال ال أنه ولو المائة٬ ه26.5في علي ان ك ا مم ة المائ ي ف

آذار ارس(في ا.2020)م م ا٬ تراجع ثر األك ح القم ن م الصادرات عار أس ت وكان
ام ع في يل المحاص اج إلنت ة إيجابي ات وتوقع ا عموم رة واف دادات إم ود وج ى عل دل ي

الرفيعة.2021 الذرة أسعار ارتفعت حين في واألرز٬ الذرة أسعار انخفضت  .كما
 

بنسبة السكر ألسعار والزراعة األغذية منظمة مؤشر الشهر4وتراجع ي ف ة المائ في
بة بنس ى أعل ي بق المؤشر ن لك د٬ الهن ب جان من كبيرة كميات تصدير توقع 30جراء

عام قبل المسجل مستواه من المائة  .في
 

ام ع ي ف وب للحب العالمي اإلنتاج يرتفع أن المنظمة ى2021وتتوقع عل ث الثال ام للع
ظروف أساس على للقمح العالمي اإلنتاج بشأن األولية توقعاتها رفعت قد وهي التوالي٬

عدة دول في سابقاتها من أفضل تكون أن لها يتوقع التي  .المحاصيل
 

وازي ي دا جدي مرتفعا مستوى للقمح العالمي اإلنتاج يبلغ أن المتوقع ون785ومن ملي
ام ع ي ف بتها2021طن نس ادة بزي أي ام٬1.4 ع عن ة المائ ي ا2020ف مدفوع ٬

الهند في قياسية غلة بتحقيق وتوقعات أوروبا أنحاء معظم في محتمل حاد  .بانتعاش
 

ي ف ية قياس غلة ترقب مع المتوسط٬ من أعلى محاصيل الذرة تحقق أن المتوقع من كما
موجز بحسب ك وذل ا٬ إفريقي وب جن ي ف دة ع وام ألع مسجل مستوى وأعلى البرازيل
أيضا اليوم صدر الذي عليها٬ والطلب الحبوب إمدادات عن والزراعة األغذية  .منظمة

 
الحالي التسويق موسم إلى العالمي2020/2021وبالنسبة االستخدام ارتفاع يتوقع ٬

بنسبة ى2.4للحبوب أعل بتقديرات رئيس بشكل مدفوعا الماضي٬ العام عن المائة في
ن م ة الحيواني ثروة ال اع قط افى يتع حيث الصين في لألعالف والشعير القمح الستخدام
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اإلفريقية الخنازير  .حمى
 

ام ع ة نهاي ي ف وب الحب من العالمي المخزون ينخفض أن المتوقع بة2021ومن بنس
غ1.7 ليبل م الموس ة بداي ي ف توياته مس ن ع ة المائ ي طن808ف ن ا.ماليي واقتران

الل خ الم الع ي ف وب للحب تخدام االس ى إل المخزون بة لنس ع يتوق تخدام٬ االس ات بتوقع
ترة ذي2020/2021الف ال وام أع بعة س ترة ف ي ف ى األدن دها ح ى إل ض تنخف أن
المائة28.4يوازي  .في

 
ترة الف الل خ وب للحب ة العالمي ارة التج أن بش ا توقعاته ة المنظم ت /2020ورفع

بتها466إلى2021 نس بزيادة أي طن٬ ابق5.8٬مليون الس ام الع عن ة المائ ي ف
بوقة مس ير غ تويات بمس ة مرتبط نة الخش الحبوب ب يرة وت رع أس ارة بتج ة مدفوع

ين الص ب جان ن م ذرة ال تريات ارة.لمش للتج ع المتوق ن فم األرز٬ ى إل بة بالنس ا أم
بنسبة تتوسع أن فيه آخر6العالمية إلى عام من المائة  .في
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لتاريخ الصحفي 28/08/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مععنوان تتجاوب نجران األثايبة»الوطن«مياه صرف هبوط وتعالج

الخبر الخبرالسبت-10/04/2021-28/08/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7498العدد0الكاتب 1تكرار

مع تتجاوب نجران األثايبة»الوطن«مياه صرف هبوط  وتعالج

 

 
 

مسعد:نجران آل  حمد

الصحي الصرف دات تمدي مشروع ر وحف وط هب معالجة الوطنية المياه شركة باشرت
المشروع ا فيه بب تس تي ال فلتية األس ة الطبق أضرار إلصالح بنجران٬ األثايبة حي في

نشرته ا م ع م الشركة ل قب ن م تجاوبا وذلك الحي٬ شوارع من وطن«بعدد تحت»ال
وان ة«عن الزراعي ات المخطط ي ف ران نج اه مي دات تمدي وط ن»هب االثني اريخ 8بت
ر وان2021فبراي عن ت تح ر آخ بر بخ ية القض ة ومتابع ج«٬ تعال ران نج اه مي

األثايبة في والخلل  .2021مارس23بتاريخ»التمديدات
 

الصرف دات تمدي مشاريع بعض في األسفلتية الطبقة هبوط من األهالي معاناة وتضمن
فلتة س ة مهم تكمال اس دون دات التمدي وط هب بإصالح المكلف المقاول ورحيل الصحي٬
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دون الشوارع جوانب وعلى بوسط تحذيرية أقماع بوضع مكتفيا المعالجة٬ بعد الطريق
الشخوص الوطنية المياة شركة عاودت حيث شهرين٬ من ألكثر الخطرة المواقع سفلتة
ع ورف وط٬ الهب ع ومواق ر الحف فلتة س وإعادة الطبقة٬ إصالح وتم األثايبة٬ بحي للمواقع

بالحي المواقع كل من التحذيرية  .العالمات
 

ال األعم أن لسلوم٬ علي بن فايز نجران٬ بمنطقة المياه لخدمات الرسمي المتحدث وأكد
م تت ا أعماله نطاق ضمن دخل ت التي واألعمال المياه لخدمات العامة اإلدارة تنفذها التي
إن األعطال٬ إلصالح المعنية٬ الجهات من لها الالزمة التصاريح واستخراج متابعتها٬

عليه كان وما لوضعه الموقع وإعادة  .وجدت٬
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/1prLeY1Pvw8 
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