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لتاريخ الصحفي 01/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعيعنوان اإلنتاج وتوزيع الزراعة وزارة

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

السنيديالكاتب الرصد19345العددسليمان 1تكرار

الزراعي اإلنتاج وتوزيع الزراعة  وزارة

 

السنيدي عبدالعزيز بن   سليمان

الفصول ي ف ا مناخه الف واخت الجغرافية تضاريسها وتنوع رقعتها باتساع بالدنا تتميز
ة تهر.األربع تش اطق من اك وهن يفية الص ات المنتوج ة بزراع تهر تش اطق من اك فهن

ال ك ي ف اج اإلنت ن بي ع تجم تي ال اطق المن ض بع اك وهن الشتوية ات المنتوج ة بزراع
 .الفصلين

ب أغل ه مزرعت ي ف ج ينت أن زارع الم تطاع واس ة الحديث ات التقني ورت تط دما وعن
ن م وزارة ال ا نظمته تي ال ة المائي ثروة لل دار إه دون وب ة تكلف بأقل الزراعية األصناف
اج اإلنت ي ف وع التن دنا وج ة الجوفي اه المي ى عل ة للمحافظ ة توعوي رامج ب الل خ

 .واألصناف
 

في الزراعة من العظمى النسبة تشكل والتي المناطق جميع في المنتشرة النخيل واحات
مصدر فهي ة الغالي ا لبالدن ي الحقيق ز الرم ي فه ا أهميته ى عل ان اثن يختلف ال المملكة
طويلة سنوات قبل اليد ذات لقلة عليه يعتمدون الذي الغذاء وهي واألجداد اآلباء  .رزق

 

إلى وتصديرها التمور إنتاج في األولى الدول من المملكة أصبحت فقد الحمد و واآلن
الدولة تقوم التي المتطورة المصانع وجود عن ناهيك متعددة وأصناف بأنواع -الخارج

هللا ا ع-رعاه جمي ي ف ات المهرجان ذه ه ذكر ت ت بات الم االع ائل وس أن تى ح دعمها ب
تمعين والمس اهدين المش ى ال ات المهرجان ك تل فعاليات نقل خالل من المتنوعة برامجها
وز والم المانجو وفاكهة والحمضيات العنب مثل األخرى المنتجات وكذلك مكان كل في

الزيتون وزيت والزيتون  .والخوخ
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ة منطق ي ف وخاصة المملكة شمال إلى نشير فإننا الزيتون شجرة عن نتحدث عندما نعم
ة وبنوعي يز متم اج وبإنت يرة كب احات مس وعلى األشجار ماليين فيها يوجد التي الجوف

والداني القاصي  .يعرفها
 

ا بالدن تشهده اريخي ت ق وتوثي إعجاب ار مث و له ه ب نفخر ذي ال الزراعي وع التن ذا ه
 .الغالية

 

رة فك رح أط ني ولك ة الزراع ال مج ي ف ا متخصًص وال ا زراعًي ا مهندًس ت لس ا أن
ن العاملي دي بأي دد وتتم ت تنب كبذرة يتبناها من تجد لعلها الزراعة وزارة إلى متواضعة

وإخالص بحرص األفكار تلك تبني على يحرصون هم الذين الوزارة  .في
 

تهر تش ا م حسب ة منطق ل ك ي ف تنتج التي الزراعية األصناف تقسيم فكرة أطرح لعلي
و وه ال مث ك ذل ى عل وق وأس ة المنطق ك تل ه ار:ب الخض ة زراع يص تخص م يت أن

ي ف الصيفية ات النبات ل مث ة الطبيعي ا أجوائه حسب ا تنتجه تى ال المناطق في المكشوفة
ال المج ذا ه ي ف التوسع ي ف ات األولوي ضمن القصيم ة منطق أتي وت الوسطى ة المنطق
إال ا نعرفه ال ا كن تي وال المتنوعة الفواكه زراعة في نجاحها القصيم منطقة أثبتت حيث
وت والت ة الفراول ل مث ي المحل اتج الن ن م أصبحت د الحم و وم والي توردة٬ مس فواكه

وغيرها والحمضيات  .والخوخ
 

ق المناط ي ف زرع ت ت كان تي ال انجو الم ة وفاكه وز الم ة زراع اح نج ى إل ير أش م ث
ح تنج د وق ازان ج ة منطق ي ف ير كب كل بش ج تُنت اآلن وهي يا آس رق ش في توائية االس
م الدع ل بفض م ث هللا ل بفض ق يتحق د ق ذا وه ة المملك ن م رى أخ اطق من ي ف ا زراعته
وأسمدة ذور ب ن م ة اإلنتاجي العناصر ر تطوي خالل من يدة الرش ا حكومتن ن م السخي

األصناف هذه مع تتناسب التي التربة  .وعناصر
 

اخ والمن التضاريس حسب المنتجات ك تل بزراعة المناطق تلك الوزارة تصنف فعندما
يترتب س ا مم ام الع طوال تمر مس وازن بت ستحظى المنتجات لتلك اإلنتاجية السوق فإن
ب مكات ي ف يقية تنس ان لج وضع ك ذل ب يتطل د وق اج٬ اإلنت وجودة الذاتي االكتفاء عليه
زارع الم وخاصة المائي االستهالك ترشيد مراعاة مع المناطق تلك في الزراعة وزارة

الجوفية اآلبار على تعتمد  .التي
 

الزراعة وزارة ل قب ن م ح مل ب مطل و ه الزراعي للتسويق ة عام ة هيئ وجود إن م ث
األسعار في والتوازن اإلنتاج استمرارية تكفل تنظيمية جهةٍ بمثابة  .لتكون

 

يلي ما منه سينتج العمل ة:هذا الحرك ادة وزي السعودي٬ باب للش وظيفية فرص توفير
والمستهلكين المزارعين بين أسواقاالقتصادية ى عل المسيطرة ة العمال على والقضاء
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والفواكه وطنهالخضار منتجات في المستهلك  .وثقة
 

ا خالله ن م رى ي تي ال ن العي ي ه ة الزراع وزارة تكون أن ب ذا ه الي مق م أخت ي ولعل
الغذائي واألمن بالرخاء تنعم بلده  .المزارع
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الخبر تفاصيل

الخبر المالحة..بالفيديوعنوان البحر بمياه خضراء واحة إلى الجافة مزرعته يحول مواطن

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بمياه..بالفيديو خضراء واحة إلى الجافة مزرعته يحول مواطن
المالحة  البحر

 

 ):صدى(الرياض

خضراء واحة ى إل ة للزراع صالحة ير الغ ة الجاف ه مزرعت ل تحوي ن م مواطن تمكن
المالحة البحر مياه  .باستخدام

من ثر أك راوده ت ت ظل رة الفك أن ائال ق ه تجربت عن الغامدي خضر المواطن وتحدث
دون25 ار واآلب هاريج الص اه بمي ه أرض ة زراع رق الط تّى بش اول ح ه إن و ا٬ً عام

بـ الري تقنية مثل أخرى أفكار عن يبحث أن قبل المالحة"فائدة٬ البحر  ".مياه
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لحل مساعدته أجل من والتقنية للعلوم عبدهللا الملك جامعة إلى لجأ أنه الغامدي وأضاف
بـ إمداده جرى حيث التقنية140المشكلة؛ بتلك لزراعتها  .شلتة

 

ويوجد نجحت الفكرة أن الغامدي يرا4وأكد مش ا٬ً حالي الشتالت ك تل أمهات من آالف
بة نس ت تخط ا كم ل٬ كام كل بش ودًا مفق ان ك األرض ك تل ة زراع ي ف ل األم أن ى إل

فيها لواحة29الملوحة ه مزرعت ل تحوي في ساعدت عليها عمل التي التقنية لكن ألفا٬ً
 .خضراء

 

الفيديو  شاهد

https://www.slaati.com/2021/06/10/p1866080.html 
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الخبر تفاصيل

الخبر شقراء"عنوان لمبادرة"محافظ الزمني البرنامج شجرة"يبحث مليون البرية"زراعة بالمتنزهات

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3646العددالكاتب 1تكرار

شقراء" لمبادرة"محافظ الزمني البرنامج شجرة"يبحث مليون "زراعة
البرية  بالمتنزهات

المحافظة"البواردي" بيئة مع تتوافق ال التي األنواع زراعة عدم على  شدد

 

 

الجوفان  شقراء-فالح

الخطة لبحث اجتماًعا المحافظة٬ مقر في البواردي عبدهللا بن عادل شقراء محافظ عقد
ن بي ة الموقّع اهم التف ذكرة م وفق شجرة مليون لزراعة الزمني والبرنامج االستراتيجية
ر مق ي ف ت ُوقّع تي ال ة الغذائي التنمية شركة وبين والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب

البواردي برعاية رمضان شهر في  .المحافظة
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مكتب ومدير الحمادي٬ عبدهللا بن عبدالمحسن المهندس البلدية رئيس االجتماَع وحضر
شركة ن م د ووف ين٬ أباحس دهللا عب ن ب د محم دس المهن ة والزراع اه والمي البيئة وزارة
الشرفا هاشم شرف بالشركة األعمال لتطوير التنفيذي الرئيس برئاسة الغذائية  .التنمية

 

على والعمل المناسبة٬ والشتالت األشجار أنواع دراسة االجتماع٬ خالل البواردي وأكد
ي وف المحافظة داخل التشجير ة عملي ي ف والبدء المذكرة أهداف لتحقيق الجهود تنسيق
المحافظة ة بيئ ع م ق يتواف ال األشجار ن م وع ن أي ة زراع وعدم ة٬ البري ات المنتزه
اظ للحف ة الالزم ة والحماي ة العناي ديم وتق المناسبة٬ ة الزراع موعد د وتحدي ا٬ وطبيعته

األشجار هذه نمو  .على
 

ل وتفعي ة٬ المعني ات الجه ن بي اون والتع ود الجه ز تعزي ضرورة ى عل واردي الب وشدد
ب القري ي ف ملحوًظا ة االتفاقي ذه ه ر أث ون يك أن متمنًيا الجهات؛ تلك بين الشراكة دور

 .العاجل
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الخبر تفاصيل

الخبر كوروناعنوان تداعيات تكافح التمور أسواق

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7560العددالكاتب 1تكرار

كورونا تداعيات تكافح التمور  أسواق

 

الغزال:الدمام  عدنان

أشجار ار ثم عار وأس اج إنت ى عل المنصرم م الموس ا٬ كورون يروس ف ة جائح تأثير بعد
وتمور«النخيل ور»رطب التم عار أس تراجع ي ف ه أحدثت ا وم ة٬ المحلي واق األس في

ى إل ور التم ناف أص ض بع عر س وط وهب ة٬ متدني تويات مس ى عة25إل س اًال 8ري
وتجار٬ ومزارعون زراعيون٬ خبراء وضع ك8كيلوجرامات٬ تل ى عل ب للتغل حلول

ودة والع د٬ الجدي م الموس ي ف إضافية ة مالي ائر خس زارعين الم تكبد وتفادي التأثيرات٬
الطبيعية أوضاعها  .إلى

 
9



 
الجودة على  الكم

الحويطي أحمد زراعي«عزا من»خبير أسباب عدة إلى التمور أسعار هبوط أسباب ٬
واألصل:أبرزها الجودة٬ ب ة العناي دون ات الكمي ادة زي ى عل المزارعين بعض تركيز

ن م ة قليل ات كمي ى عل والحصول العذوق٬ على التخفيف عالية بجودة التمور إنتاج في
ك كذل واألفضل بة٬ مناس عار بأس ه بيع ي ف للمزارع األفضل وهو عالية٬ بجودة التمور
أن إذ وق٬ الس ي ف للسماسرة ام االته ه وج ا كم ة٬ عالي ودة بج صحي ذاء بغ تهلك للمس
وقين المس ة رغب ى إل افة باإلض ي٬ الحقيق عرها س اعة البض ون ويبخس ارًا تج هم بعض
د بع بة مناس عار بأس ا بيعه ة ذريع ت تح ة متدني عار بأس راء الش ي ف انع المص الك وم
ة متدني بأسعار بالشراء المستهلك رغبة على عالوة التصنيع٬ تكاليف لمواجهة التصنيع

العالية المنتج جودة كانت  .مهما
 

متخصصة  جمعيات
ور٬ والتم والنخيل الزراعة في المتخصصة التعاونية الجمعيات تبني إلى الحويطي دعا
ار والتج زارعين الم ع م ات االجتماع د بعق ك وذل ا٬ به ة المنوط ا بأعماله ام القي ى إل
ع٬ الجمي ومتطلبات احتياجات لمعرفة والشراء٬ البيع حركة على والوقوف والمسوقين٬
أن تطيع يس ال المزارع أن إلى الفًتا والتوصيات٬ االحتياجات تلك وفق التحرك ثم ومن
ة التحويلي المصانع ن م للمزيد ماسة حاجة هناك وباتت بمفرده٬ الزراعي إنتاجه يسّوق
ى عل القضاء ي ف زارعين الم اعدة مس ى عل ل والعم ارجي٬ الخ التصدير ح وفت للتمور

الحمراء النخيل سوسه بينها ومن الزراعية٬ واألمراض  .األوبئة
 

محدود  انفراج
مري الش دي الحمي اكر ش ار ي«أش زراع ير ام»خب ع ي ف ور التم عار أس أن ى إل ٬

ام2021 ع من اٍل ح بأفضل ون تك ن ل ا2020م٬ كورون ة جائح ار آث زال ت ال إذ م٬
وتباين سلًبا٬ تأثرت التمور أسعار جميع وأن جًدا٬ والمحدود البسيط االنفراج رغم باقية
عار األس وط بهب أثر تت ال تي ال ور التم أن موضًحا الصنف٬ حسب األسعار في الهبوط
ذ٬ اللذي والطعم المبيدات٬ متبقيات من الخالية العالية الجودة ذات التمور هي ما٬ حد إلى
سالسل ى عل ائمين الق على ويجب والعرض٬ التغليف وجاذبية للتمرة٬ المغري والحجم
رة الثم م حج فات وبمواص ودة٬ الج ة عالي ات منتج ير توف ويق٬ والتس داد واإلم اج اإلنت

المناسب والتغليف  .الكبير٬
 

االشتراطات  تقليص
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السبيعي عبدهللا ا»مزارع«أشار وقتن ي ف ون يواجه النخيل٬ أشجار مزارعي٬ أن إلى
يًرا كب ل واألم الكهرباء٬ وفواتير العمالة٬ ومصاريف السلبية٬ الجائحة تأثيرات الحالي٬
دم٬ يخ ا بم ور التم وتوريد شراء اشتراطات تقليص في الوطني بالمركز المسؤولين في
ة لمواجه بيل الس و وه ور٬ التم محصول زراعة في االستمرار في المزارعين ويشجع

المملكة مناطق مختلف في النخيل مزارعي تواجه التي  .الصعوبات
 

الطلب يفوق  العرض
الدوسري علي زراعي«أكد ي»خبير الت األصناف اج إنت ي ف التركيز ضرورة على ٬

ين بتحس تعرف التي الخطوة وهي والعالمية٬ المحلية األسواق في وقبول برغبة تحظى
اإلنتاج»المنتج« كميات أن موضًحا م»العرض«٬ بحج ة مقارن ة مرتفع ة٬ المملك في
ات« ي»الطلب ف ا وبيًع داوًال ت ثر األك ي ه ة٬ العالي ودة الج ذات ناف األص ى يبق ذا ل ٬

 .األسواق
 

المجدول  صنف
ي ف زي المرك ور التم سوق شيخ األحساء٬ غرفة في الزراعية التنمية لجنة عضو بين
ن م ير وكث ر٬ للتطوي ة قابل ام ع كل بش ة الزراع أن بي٬ الحلي د عبدالحمي اء٬ األحس
م لديه زارعين الم بعض وأن تهلك٬ المس ة رغب ى عل اء بن انطلقت الموجودة الزراعات
ن م ير الكث ال إقب أن هدًا مستش يلهم٬ محاص ر تطوي ى عل ل العم ي ف يرة٬ الكب ة الحرفي
اء األحس ة واح ي ف زارعين الم من الكثير دفع الخالص٬ تمور صنف على المستهلكين
األصناف ن م دًال ب الخالص صنف إلى ومزروعاتهم محاصيلهم تحويل إلى الزراعية

من األحساء مزارع في الخالص إنتاج ليرتفع عام%10األخرى٬ إلى1400في
من الحالي%85أكثر العام  .في

 
صنف ل نخي غرس الي٬ الح ا وقتن ي ف د الجدي التحول أن و»المجدول«وأضاف وه ٬

ا ودع غرسه٬ ي ف ثرون يك زارعين الم ة وغالبي األسواق٬ ي ف ة المجدي األصناف أحد
صنف ر تطوي ى عل ل للعم ور والتك ل النخي ي ف المتخصصة ة والبحثي العلمية المراكز

ز« كلها»الرزي ش ال وجم رى٬ األخ ناف األص ن ع رد تنف تي ال ة٬ الغذائي دها لفوائ ٬
ري تطوي روع مش ى إل ة بحاج فهي بر٬ أك م بحج رة ثم اج إنت ب تتطل ا أنه د بي ا٬ ولونه
والخارجية المحلية السوق داخل كبيرين وشراء بقبول ستحظى وعندها حجمها٬  .لزيادة

 
النخيل ثمار وأسعار إنتاج تأثيرات على للتغلب  حلول

 
11



 
مصانع لصالح ور التم شراء تراطات اش ف بتخفي والتمور للنخيل الوطني المركز قيام

 .التعبئة
 

والعالمية المحلية األسواق في برغبة تحظى محددة٬ أصناف إنتاج على  .التركيز
 

لألفراد أو للدول سواًء للمحتاجين خارجية كمساعدات المخصصة الكميات  .زيادة
 

التمور على وأوزان رسوم دون التمور بحمل للمملكة لزوار والسماح وتيسير  .تسهيل
 

ة تحويلي ناعات لص داده م ي ه ور التم ون تك انع مص ة إقام ير وتيس هيل وتس جيع تش
 .متنوعة

 
بالكميات وليس المنتج٬ بجودة  .االهتمام
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لتاريخ الصحفي 01/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحتياجاتهمعنوان ويستمع بالمزارعين يجتمع خليص محافظ

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

الحتياجاتهم ويستمع بالمزارعين يجتمع خليص  محافظ

 

اإلعالمي خليص-المركز  محافظة

التنفيذية اللجنة عقدت ٬ اإلبيرقي جلوي بن عبدهللا األستاذ خليص محافظ سعادة برئاسة
وة األخ ن م دد ع ع م اً موفق اً اجتماع ٬ ة الزراعي خليص محافظة ة هوي بوضع المكلفة

م ة والزراع اه والمي ة البيئ ب مكت دير م ور بحض ك وذل ة بالمحافظ زارعين س.الم أن
التعاونية الجمعيات ورؤساء األعمال رجال من المختصين من وبعض ٬  .البالدي

ى األول بالدرجة المزارعين تهم التي والمحاور النقاط من عدد إلى االجتماع تطرق وقد
المزارعين تواجه التي والتحديات والفرص والتسويق  .كالمياه
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ي الت والضعف وة الق اط ونق والمالحظات األطروحات لكافة المحافظ سعادة استمع وقد
المحافظة أنحاء كافة من المزارعين  .نقلها

العالقة ذات الجهات مع ذلك ومتابعة حيالها الالزم باتخاذ التوجيه في سعادته  .وبادر

ن المزارعي م دع ى إل ة الزراعي خليص محافظة ة هوي ة بدراس ة المكلف ة اللجن وتسعى
ة ونوعي ٬ اج اإلنت ي ف رة ووف ياحي س ذب ج ذات تقبلية مس ة زراعي ة رؤي ديم وتق

به وتعرف خليص محافظة عليه تعتمد أساسي زراعي منتج في  .وتخصص

ام أم دة وجدي ة رحب اق آف ح وفت ة الريفي نزل ال ي ف ع التوس ى إل اش النق رق تط ا كم
ة إقام ق طري ن ع ة بالمحافظ ع للبي ذ مناف ير وتوف دخل ال ادر مص وع لتن زارعين الم
ذا ه ي ف تثمرين المس وة ودع ة االلكتروني واق واألس مية الموس ة الزراعي ات المهرجان
راكات الش اء وبن راءات واالج هيالت التس ة كاف ديم وتق ة المحافظ ى إل وي الحي ال المج
خليص بمحافظة الزراعي ب الجان دعم ل ة العالق ذات ات الجه من عدد بين المجتمعية

لشبابها عمل فرص  .وخلق

 

14



 

لتاريخ الصحفي 01/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالحيوانعنوان الرفق الهولندية:جمعية بالتجربة عقموها..خذوا

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20012العددالكاتب 1تكرار

بالحيوان الرفق الهولندية:جمعية بالتجربة  عقموها..خذوا

 
 

علوي  @i_waleeed22)جدة(إبراهيم

ن م مجموعة ف٬ الطري در ب الحيوان ب ق للرف ة رحم ة جمعي ى عل ام الع رف المش دم ق
ل الطف ى عل داء االعت ة حادث ة خلفي ى عل ك وذل الضالة؛ الب الك ى عل اء للقض ول الحل

د« الحم ي ة»ترك طفل ة وواقع اء٬ باألحس ير العق شاطئ ي ف شرسة الب ك ع قطي ن م
ي ف آخر ل طف وتعرض دتها٬ وال ام أم الكالب افترستها التي بالرياض الواشلة ضاحية

مماثل الفتراس األفالج أحياء  .أحد
 

ل ب دة٬ جدي ليست الضالة الحيوانات على السيطرة أن الجمعية على العام المشرف وأكد
ا وأبرزه األخرى٬ الدول تجارب من االستفادة إلى داعياً ومكان٬ زمان كل في موجودة
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م تعقي ى عل وتقوم التجارب٬ أنجح من وهي الظاهرة٬ هذه مكافحة في الهولندية التجربة
ى عل السيطرة في تسهم التي الظاهرة تجاه المجتمعي الوعي وزيادة ترقيمها٬ ثم الكالب

الضالة  الحيوانات
 

الكالب إخصاء به والمقصود التعقيم٬ على تقوم الهولندية التجربة أن الطريف وأوضح
مشهورة ة الطريق ك تل أن اً مبين اثر٬ التك ن م ا لمنعه اث اإلن ن م رحم ال ة وإزال ذكور ال

دة ع دول ي ف ة ومطبق ًا ات.عالمي عالم أو رائح ش ع وض ه ب ود فالمقص ترقيم ال ا أم
أو ب الكل هذا مع التعامل يمكن كان إن ومعرفة لتمييزها الحيوانات أذن على بالستيكية
ة عملي أن ا كم ا٬ً بيئي اً توازن دث ويح ضروري أمر ة البيئ ي ف الكالب ود فوج ه٬ تجنب
ق تطبي ن م دف اله ق يتحق الي وبالت دواني٬ الع لوكه وس ب الكل صحة ى عل تؤثر التعقيم

 .التجربة
 

للكالب ام طع منصات وضع أيضاً ا عمله ن يمك تي ال الحلول من أن الطريف واعتبر
يحدث دواني ع لوك س ن م الكالب ك تل عن يصدر ا م ون ك ي٬ العمران النطاق خارج
يصدر ن ل ي العمران النطاق خارج طعام منصات توفر وعند الغذاء٬ عن البحث بسبب
ي الت ات النفاي ي ف ام الطع عن بحثاً تدخل إنها إذ للعمران٬ دخول أو عدواني سلوك منها

اليوم طوال بقائها وعدم سريعًا إزالتها  .تجب
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لتاريخ الصحفي 01/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المحيطات700عنوان في مهددة األسماك من نوع

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2884العددالكاتب 1تكرار

البالستيك270بسبب من  طًنا

المحيطات700 في مهددة األسماك من  نوع

 

 

داوود-المواطن  جدة-محمد

 

وث تل و ه ا حالًي المحيطات تواجهه ما أخطر أن سليمان٬ عادل البيئي المختص أوضح
أن ي الخليج حة الص س مجل ح أوض إذ تيك٬ ي270البالس ف تيك البالس ن م ا طًن

تهدد م700المحيطات ل تيك البالس أثير ت انعكاسات أن ذلك ويعني األسماك٬ من نوع
السمكية الثروة في عليها نعتمد التي البحار شملت بل اإلنسان٬ صحة على  .تتوقف

األسماك على البالستيك  :مخاطر
لـ تصريحات في سليمان عادل للبالستيك“المواطن”وقال خطيرة انعكاسات هناك إن ٬

ي ف ل يتمث ان اإلنس حة ص ى عل أثيره فت ة٬ البيئ ى عل رى واألخ ان اإلنس حة ص ى عل
ل٬ الفيني د كلوري ل مث ة الكيميائي ات المركب بعض بسبب يرة الخط راض لألم التعرض
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تيك البالس واع أن بعض تتفاعل إذ د٬ والفورمالديهاي االت والفث نزين٬ والب والديوكسينات
الصماء الغدد لمستقبالت ومثبطات كمحفزات اإلستروجين مستقبالت  .مع

 

 

األمراض بعض أيًضا بب تس صحة ى عل تيك البالس أضرار أن ب ليمان س عادل ونوه
ر٬ المبك وغ والبل ال٬ والرج اء النس دى ل اإلخصاب ضعف مثل الصماء بالغدد المتعلقة
رطان وس دي الث رطان س ل مث ات الهرمون ى عل د تعتم تي وال األورام ب ابة واإلص
س تكي ة متالزم ك ذل ي ف ا بم يّة األيض طرابات االض ن م د العدي ب بجان تاتا٬ البروس

بالسمنة اإلصابة خطر وزيادة  .المبايض٬
 

البالستيك  :تلوث
ابع إن“:وت ف ة٬ البحري ة البيئ ا وخصوًص ة البيئ ى عل تيك البالس أثير بت ق يتعل ا م ا أم

دد ته المحيطات ي ف إلقاؤها يتم التي البشرية األنشطة عن الناتجة البالستيكية المخلفات
ببها٬ بس وت وتم وق للنف وتتعرض ا عليه ذى تتغ تي ال السمكية الثروة على كبير بشكل
ة٬ البحري السالحف ل مث دة عدي اطر مخ ى إل ة البحري اة الحي ي ف ور الطي تتعرض كما

النورس وطيور  .والفقمة٬
 

 

ات تقني ن م دة واح ق طري ن ع ذى تتغ تي ال ان بالحيت ق يتعل ا مهًم ا جانًب اك هن أن ا كم
وتحدث ا٬ منه المغذية المواد تستخلص ثم المحيط٬ ماء من كبيرة كمية فتسحب الشفط٬
ص التخل تطيع يس ال ف تيكية٬ بالس ات مخلف ا فيه اه مي كمية الحوت يسحب حين المشكلة
ع يمن بشكل النهاية في تسده حتى الهضمي جهازه داخل فتتراكم الطبيعية٬ بالطرق منها
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جوًعا فيموت الطعام٬  .”امتصاص
 

الزجاجية األواني  :فوائد
ه فإن الضرورة٬ حال وفي البالستيك٬ استهالك من التقليل يجب بالقول٬ سليمان وانتهى
واألفضل ن٬ اآلم والتخلص ط فق دة واح لمرة تستخدم بالستيكية منتجات استخدام يجب
لشرب أو ل لألك ة الخزفي أو ستيل اإلستانلس أو الزجاجية األواني استخدام المنازل في
ي ف ة األطعم ظ حف ن م الحد تيكية٬ البالس واب األك من بدًال فيها والمشروبات العصائر

الماكرويف في األطعمة تسخين أو  .البالستيك
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لتاريخ الصحفي 01/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الجوفعنوان زيتون لمهرجان زائر آالف ستة

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19345العددالكاتب 1تكرار

الجوف زيتون لمهرجان زائر آالف  ستة

 

للمزارعين تسويقية قنوات لفتح يسعى  المهرجان

  واس-سكاكا

ي ف ة المقام ه فعاليات عشرة ة الرابع نسخته ي ف الدولي الجوف زيتون مهرجان يواصل
صاحب الماضي االثنين افتتحه أن بعد سكاكا٬ بمدينة الحضاري عبداإلله األمير مركز
أن رر وتق الجوف٬ ة منطق ير أم دالعزيز عب ن ب واف ن ن ب فيصل األمير الملكي السمو

المقبل األسبوع نهاية حتى  .يستمر

ان المهرج أن وان٬ الحم دالعزيز عب ن ب ر عم ان للمهرج مي الرس دث المتح ح وأوض
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من أكثر األولى الثالثة أيامه خالل الفترات6000استقبل على موزعين زائر٬ آالف
ار انتش ع لمن ة الوقائي دابير والت ة االحترازي راءات اإلج ق تطبي ق وف ع األرب ة اليومي

الزوار لجميع توكلنا تطبيق إبراز مع كورونا  .فيروس

ون والزيت ون٬ الزيت ت زي ملت ش ان المهرج ات مبيع ب أغل أن وان الحم اف وأض
ا٬ً خليجي بر األك د يع ذي ال ان٬ المهرج ي ف ون الزيت معرض ي ف ة المعروض تقاته ومش

على يزيد ما خالله من و150ويعرض ون زيت ت زي تر ل ف رام50أل غ و كيل ف أل
المائدة زيتون  .من

 

الزيت ن م اجهم إنت لتسويق زارعين للم ويقية تس قنوات لفتح يسعى المهرجان أن وأكد
اج إنت ن م يرة كب ات كمي ويق تس ن م اركون المش ون المزارع ن تمك ث حي ون٬ والزيت
ون٬ الزيت ع بي ي ف ة مختلف صفقات د عق ن م اركة المش الشركات تمكنت كما مزارعهم٬
ذه ه إن ث حي تقاته٬ مش ن م ة المختلف ات والمنتج الزيتون أشجار كذلك الزيتون٬ وزيت

للمهرجان الرئيس الهدف تُعد  .الصفقات
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لتاريخ الصحفي 01/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المتنزهينعنوان وجهة الفراولة حدائق

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7560العددالكاتب 1تكرار

المتنزهين وجهة الفراولة  حدائق

 
 

معافا:الرياض مؤيد درويش٬  فيصل

من دة واح ون لتك اض الري غرب ة المعماري حي ي ف ة المعلق ة الفراول دائق ح تحولت
ي الت ي وه ا٬ زائريه ن م ديدين ش وإعجاب بإقبال حظيت حيث للجميع٬ الجذب وجهات
ا مراعاته ع م مباشرة٬ وأكلها حباتها وقطف الفراولة نباتات بين التجول تجربة تمنحهم
ن م ا٬ كورون جائحة تفشي ع م المفروضة ة االحترازي اإلجراءات ة كاف ق لتطبي حاليا

تجاوزه يتم ال معين بعدد والدخول والتباعد الكمامة  .لبس
 

د بع ة الفراول بحبات تعبئته يمكنه فارغا٬ طبقا وصوله٬ وبمجرد للحدائق الداخل ويتلقى
مبلغ الخروج عند ويدفع بنفسه٬ يقطفها الواحد30أن الطبق مقابل  .رياًال

 
22



 
شراؤها ه يمكن تي ال ة٬ المنزلي ات النبات تالت ش من ة مختلف واع أن دائق بالح د يوج ا كم

عودته عند معه  .واصطحابها
 

 خيارات
ع٬ للبي المعروضة ة الفراول أشجار شتالت ار اختي فرصة أيضا ر للزائ الحدائق تمنح
ادر الن ن م تي وال الصغيرة٬ منها األشجار من مختلفة أحجام على الحديقة تحتوي حيث
ا بيعه يتم التي النمو متوسطة الشتالت وهناك ومتخصصة٬ فائقة لعناية الحتياجها بيعها

ي25بسعر ف ا عليه اظ والحف ا به ة العناي ة بكيفي ة المطلوب النصائح اء إعط ع م اال ري
رق وط مس٬ الش عة ألش رة مباش ه في رض تتع ان مك ي ف عها وض دم ع ل مث نزل٬ الم

معرفتها المشتري على يجب التي النصائح من وغيرها  .سقايتها٬
 

الروتين عن  خروج
ى حت أو اد٬ المعت ي اليوم روتين ال ن ع ا خروج ة المعلق ة الفراول دائق ح ارة زي د تع
صاحب وأوضح صغارا٬ أو ارا كب انوا ك واء س ة العائل راد أف نزه لت المعتاد األسبوعي

أن ك المال منصور ة المعلق ة الفراول دائق ح مشروع ك ومال رة م«الفك ت دائق الح ذه ه
ى عل ا عملن نة س خالل ن ولك ة٬ تجرب رد مج ة البداي ي ف ت وكان نتين٬ س ذ من تأسيسها

التربة تحسين على العمل إلى إضافة بتحليتها٬ قمنا التي المياه  .»تحسين
 

ال ق ي٬ اليوم زوار ال دد ع ن أن«وع دين متأك ن نك م ول ات٬ التوقع اق ف راحة بص
ن الزائري دد ع اوز يتج ث حي ن٬ والمقيمي المواطنين من اإلقبال هذا كل سيجد المشروع

الـ األقل200اليومي على  .»زائر
 

الصيف في حتى  إنتاج
أن المالك ة«بين محمي ل بعم ا قمن ا لكنن تاء٬ الش و ه ة الفراول اج إلنت ي الطبيع م الموس

ة مقارن ل أق ا فيه اج اإلنت ان ك وإن الصيف٬ شهور خالل حتى ج لتنت ة للفراول طبيعية
ة بقي ن م ل أق ون يك بتمبر وس وأغسطس و يولي أشهر خالل فاإلنتاج لذا الشتاء٬ بموسم

 .»األشهر
 

قال الحدائق٬ تصميم ونظرا«وعن اني٬ البرك الحجر ا فيه تخدمنا واس الحدائق صممنا
تجلس ي لك محيطة إضافية دائق ح إلنشاء ا قريب ط نخط زوار ال ن م د المتزاي ال لإلقب
ور٬ والزه ورد لل أخرى ات محمي اء إنش ى إل إضافة أكثر٬ باألجواء وتستمتع العائالت
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للجميع ممتعة فعاليات إضافة  .»مع
 

ربيعية  فاكهة
س جن ى إل ي تنتم ي فه غار٬ والص ار للكب ة المحبب ة الربيعي ه الفواك ن م ة الفراول د تع
ا نموه دأ يب حيث نموها٬ فترة خالل ألوانها بتحول وتتميز الوردية٬ الفصيلة من الشليك

األحمر باللون نهاية الوردي ثم فاألبيض األخضر  .باللون
 

دة األكس بمضادات غنيا مصدرا وتعد الغذائية٬ العناصر من عدد على الفراولة وتحتوي
ل مث ادن والمع ج امين وفيت اف باأللي ني غ در مص ي وه دة٬ المفي ة النباتي ات والمركب

والفوالت والبوتاسيوم  .المنغنيزيوم
 

ذاكرة٬ ال ة وتقوي وزن٬ ال اص وإنق المفاصل اب الته من التخفيف على الفراولة وتساعد
ف مختل ن م وتحمي ن٬ العي صحة وتعزز الشيخوخة٬ وتقاوم الدماغ٬ وظائف وتحسن

وغيره السرطان مثل  .األمراض
 

الفراولة  فوائد
 
الحرارية- السعرات من القليل لكل32(تحتوي  ).جرام100سعرة

 
والمعادن- بالفيتامينات الغذاء  .تثري

 
المناعي- الجهاز  .تقوي

 
فيتامين- رأسها على الغذائية المواد من متنوعة مجموعة على  .Cتحتوي

 
ع- من ى عل اعد وتس رة الح ذور الج ارب تح تي ال دة لألكس ادة المض المواد ب ة غني

 .السرطان
 
لفيتامين- ممتاز اKمصدر واألوميج النحاس٬ البوتاسيوم٬ الفوليك٬ حمض المنغنيز٬ ٬
3. 
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السيئ- الكولسترول خفض في تساعد التي للذوبان القابلة باأللياف  .غنية
 
الدم- تخثر من وتقلل الدموية األوعية وظائف  .تحسن
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/pnRGwM5vuIw 
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لتاريخ الصحفي 01/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخاصة"البيئة"عنوان الشرب مياه مناهل لعمل الجديدة اآللية عن ورشة تنظم

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 16تكرار

الشرب"البيئة" مياه مناهل لعمل الجديدة اآللية عن ورشة تنظم
 الخاصة

 

 واس-الرياض
دة الجدي ة باآللي ف للتعري ًة ورش وم الي ا بمقره ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت نظّم

ل مناه ل عم م ياب(لتنظي اه)أش للمي وزارة ال ل وكي ور بحض ة٬ الخاص رب الش اه مي
ة التنظيمي للشؤون الوزارة ووكيل الشيباني عبدالعزيز اه(الدكتور المي دكتور)منظم ال

األشياب ومُّالك معطي٬ أبو  .فهد
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لألمر ذاً تنفي ه٬ وإدارت المياه توزيع قطاع لتنظيم الوزارة خطوات ضمن الورشة وتأتي
بتاريخ ة12/11/1438السامي الوطني اه المي شركة ى تتول أن تضمّن الذي هـ

ذي ال وزاري ال رار للق اً وتطبيق ه٬ وإدارت المملكة في المياه توزيع قطاع على اإلشراف
اريخ بت الخصوص ذا به ة25/4/1442صدر الوطني اه المي لشركة ل وأوك هـ

ه وإدارت اه المي ع توزي قطاع على للشرب(اإلشراف الصالحة والمحالة اة المنقّ اه المي
الحضري تخدام لالس الخاص للقطاع المملوكة األشياب من ر)المنتجة المعايي داد وإع ٬

الجودة وإدارة والصيانة غيل والتش ة التحتي نى البُ ث حي من والصهاريج لألشياب الفنية
لعملها الجغرافي  .والنطاق

 
عن ة الورش اح افتت خالل يباني الش دالعزيز عب دكتور ال اه للمي وزارة ال ل وكي وتحّدث
ي الت اه للمي ة الوطني تراتيجية اإلس صدور ك ذل ن وم اه٬ المي قطاع يشهده الذي التطور
ومؤشرات رامج وب تهدفات ومس بحلول وأتت التحديات ودرست كثيرة بإصالحات أتت
ن م أن ى إل يراً مش أفضل٬ بشكل ه تنظيم ي ف يسهم بما المياه لقطاع هيكلة وإعادة أداء
اه المي موارد على المحافظة إلى يهدف الذي المياه نظام صدور أيضاً المهمة التطورات
ة ومعالج ل ونق اج إنت ي ف اص الخ القطاع اركة مش وينظم وق٬ الحق ظ وحف واستدامتها

المياه  .وتوزيع
 

بموجب ة المملك ي ف ع التوزي ن ع مسؤولة ة الوطني اه المي شركة أن الشيباني وأضاف
ي ف اه المي خدمات ديريات م ع م الشركة ج دم حالياً ويجري إليه٬ المشار السامي األمر

اإلجراءات وتوحيد وتنظيم األداء تعزيز بهدف  .المناطق٬
 

وإدارة ة المتابع اب وغي م التنظي دم بع م يتس ياب األش ل عم أن وجدت الوزارة أن وذكر
ابع وت ا٬ لتنظيمه ة أولوي ت فأعط ودة "الج ن: م رخص م ياب األش ض بع أن دنا وج

ة٬ مرخص ير غ ياب أش ود وج ع م وزارة٬ ال ن م رخص م ر اآلخ ها وبعض ديات البل
واألخرى عالية٬ وجودة منّظمة آليات وفق يعمل فبعضها ومصادرها٬ جودتها وتتفاوت

القطاع لهذا جديدة تنظيمات صدرت ولذلك المناسبة٬ والمعايير الضوابط تراعي  ".ال

 
عمل لتنظيم هو الوزارة توّجه وأن التوزيع٬ في مهم شريك المياه مناهل أن على وشدد
يغة والص تراخيص ال ود ووج ادر المص المة س ن م د والتأك ودة الج بط وض ل المناه

للمستهلك عالية جودة ذات مياه توصيل تضمن التي المناسبة  .التعاقدية
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األمر أن ي معط و أب د فه دكتور ال ة التنظيمي للشؤون وزارة ال ل وكي أوضح ك ذل ى إل
تسعى تي ال ة الوطني اه المي لشركة ة المملك ي ف اه المي ع توزي صالحية أعطى امي الس
المتطلبات من جزءاً فإن المياه على الطلب لحاجة ونظراً المملكة٬ مناطق جميع لتغطية

الخاص القطاع ومشاركة دعم إلى  .يحتاج
 

ة٬ المطلوب والجودة ة بالكمي اه المي خدمات تقديم في جداً مهمة األشياب هذه أن وأضاف
القائمة األشياب جميع أن إلى مشيراً واستدامته٬ العمل تنظيم من التأكد الضروري ومن
رص وتح ة٬ تعاقدي يغة بص ة الوطني اه المي ركة ش ة مظل ت تح تكون س تقام س تي ال أو

واالستدامة والفائدة المصلحة التعاقدية العالقة هذه تحقق أن على  .الوزارة
 

ة الفني ايير المع داد وإع ة التعاقدي الصيغة ق لتطبي التنفيذية الخطة على الحضور واطلع
والنطاق الجودة وإدارة والصيانة والتشغيل التحتية البُنى حيث من والصهاريج لألشياب

لعملها  .الجغرافي
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لتاريخ الصحفي 01/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المهجورةعنوان اآلبار ومعالجه حصر حملة من الثانية المرحلة تطلق بعسير والمياه البيئة

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

حصر حملة من الثانية المرحلة تطلق بعسير والمياه البيئة
المهجورة اآلبار  ومعالجه

 

 

 واس-أبها
الجوالت المياه ادارة في ممثالً عسير بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع كثف
تشكل تي ال ا منه والمكشوفة المهجورة ة ومعالج وتحصين لحصر اآلبار على الرقابية

المنطقة وزوار أهالي على  .خطرا
 

ة الثاني ة المرحل أن ني الويم دهللا عب المهندس عسير بمنطقة الوزارة فرع مدير وأوضح
و محافظات سبع في شملت32أطلقت تي ال ى األول ة المرحل إنجاز بعد وذلك ٬ مركزا

ات الجه بر ع ار اآلب ك تل أصحاب ومخاطبة المكشوفة اآلبار ومعالجة وتحصين حصر
من,الرسمية ثر أك ة معالج تم أنه إلى و)15043(مشيرا محافظات ان ثم ي ف ئرا 55ب
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آبار من تبقى ما ومعالجة حصر لمواصلة قائما زال ما العمل أن مؤكداً  .مركزا٬
 

ة المهل ن م تفادة االس ى إل ة معالج دون ت زال ا م تي ال ار اآلب الك م ني الويم ا ودع
آبارهم لمعالجة الوزارة من  .الموضوعة

30



 

لتاريخ الصحفي 01/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر علىعنوان الجراد«السيطرة بالطائف»سرب الخرائق قرية في

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 10تكرار

على الجراد«السيطرة بالطائف»سرب الخرائق قرية  في

 

القرشي  الطائف-حذيفة
وزارة ب بمكت ة النباتي حة الص لقسم ة التابع الصحراوي راد الج مكافحة رق ف ت تمكن
امس اء مس جراد سرب ى عل القضاء ن م ائف الط ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ

المحافظة جنوب سديرة مركز شرق الخرائق قرية في  .االربعاء

ن ب اني ه دس المهن ائف بالط ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م ح واوض
ات عملي د بع اءت ج رق الف ذتها نف تي ال ة المكافح ات عملي ان ي القاض دالرحمن عب
ى حت المحافظة من واسعة مواقع واستهدفت االسبوع هذا مطلع بدأت والتي االستكشاف

سديرة مركز شرق الخرائق بقرية مبيته لمكان تتبعه و السرب  .رؤية
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االستكشاف ات عملي ي ف تمرة مس بالطائف الجراد مكافحة فرق ان الى القاضي واشار
الغطاء ى عل ة المحافظ اجل ن م الصحراوي الجراد ة مكافح ال اعم ي ف اون تته ن ول

هللا باذن الزراعية المحاصيل وحماية  النباتي
 

نظام عبر عنها٬ اإلبالغ سرعة إلى للجراد تجمعات أي مشاهدة حال في القاضي ودعا
د الموح ات غ"البالغ ن/https://web.mewa.gov.sa/ucs"بل م أو

آب واتس ال بر ع المخصص رقم ال أصحاب0530233560:خالل يحذر ا فيم ٬
ة المكافح دات مبي تتسبب ال حتى الجراد وجود أماكن عن باالبتعاد والمواشي المناحل

لهم أضرار  .بأي
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/wTMTSwy9hok 
 

https://youtu.be/wocjGIJZ1jc 
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لتاريخ الصحفي 01/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وتؤكد»الزراعة«عنوان مسؤوليتها البيئي:تخلي للتوازن ضامن وجودها

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد20012العددالكاتب 1تكرار

وتؤكد»الزراعة« مسؤوليتها للتوازن:تخلي ضامن وجودها
 البيئي

الضالة  !الكالب

 

الربيعي  @florist600)الطائف(عبدالعزيز

الضالة مؤشر..الكالب م٬ وقتله ادهم أجس ونهش ال األطف على واعتداءاتها وانتشارها
الشرقية ة المنطق في طفل مصرع آخرها المناطق٬ بجميع السكنية األحياء وسط خطير

اض الري ي ف أخرى حادثة وسبقتها المفترسة٬ الكالب من قطيع ات.إثر المطالب م ورغ
ع جم حول ة عاجل ول حل اد بإيج ات واألمان والزراعة والمياه البيئة وزارة من المتتالية

ت ظل كنية٬ الس ات والمخطط وارع الش ي ف الة الض الب الة«الك ي»الض ف رح تس
آخرين ضحايا انتظار في المنازل وأمام البيئة.الشوارع وزارة ي«:وتقول ف ا لن ليس

اق النط ارج خ أو ل داخ الة الض ات الحيوان ة مكافح ي ف اص اختص الي الح ت الوق
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ات الحيوان ع م ل التعام ة كيفي وفي واإلرشاد التوعية في الوزارة دور وينعقد العمراني٬
بالحيوان الرفق نظام وفق  .»الضالة

 
جار سعيد المهندس المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير
وازن الت ي ف ل خل أي وأن ات٬ الحيوان ع جمي لوجود ئي البي وازن الت د أك دي٬ الغام هللا

ا ومنه ة٬ بالبيئ ر ب«يض والثعال ابين الثع ود ض»وج بع ي ف بر تعت الب الك إن إذ ٬
السكني٬ المحيط من وقربها البرية٬ في مفترسة حيوانات وجود لعدم صد حائط األحيان
ذاء الغ عن ث للبح للكالب بة المناس ترات الف ي ه ى األول ر الفج ساعات أن ى إل ا الفت
مثل الكائنات من أخرى أنواع وجود تمنع الكالب أن كما الناس٬ أعين عن بعيدا والماء

البيئة في دور كائن فلكل والذئاب٬  .الثعالب٬

ا كم المخلفات٬ بترك أنفسهم الزوار هم الكالب وجود أسباب أحد أن الغامدي ويضيف
د تعتم ات الحيوان ن م تيعاب اس ة طاق ا له مدينة وكل إطعامها٬ على يحرص بعضهم أن
ي ف الة الض الب الك ن م و تخل الم الع دول ض فبع ة٬ واإلعاش ة التغذي ائل وس ى عل
ي الت والمطاعم ازر المج وفضالت الشوارع ي ف ات مخلف وجود عدم نتيجة الشوارع٬

تغذيتها في الكالب عليها  .تعتمد
 

دم لع ا تمام الضالة الكالب ت اختف ر والحج ا كورون جائحة الل خ دي٬ الغام واستشهد
حل ي ف ري البيط الطب دور أن وأوضح آخر٬ ان مك ي ف ه عن ا وبحثه ام الطع وجود
ة٬ العالق ذات ات الجه ن م د العدي اتف وتك ام قي ى إل اج ويحت دود٬ مح الب الك كلة مش
ي ف زوار ال ووعي ة البيئ ات وجمعي الحيوان ب الرفق جمعيات دور أهمية إلى باإلضافة
اكل بمش ر األس ة توعي ي ف الم اإلع دور ى إل افة إض ل٬ كام كل بش ات المخلف ع تجمي

البرية األماكن في منها والحماية معها التعامل وطرق  .الحيوانات٬
 

دس المهن ائف الط بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب مدير يرى جانبه٬ من
كالب وجود عن المواطنين من عدد شكاوى بخصوص أنه القاضي٬ عبدالرحمن هاني
اختصاص ال اً حالي والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة أن ب الوطني سيسد متنزه في ضالة
ي ف ا دوره د وينعق ي العمران النطاق ارج خ أو داخل الضالة الحيوانات مكافحة في لها

الخليجي التعاون مجلس لدول بالحيوان الرفق نظام وفق  .التوعية
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لتاريخ الصحفي 01/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر االقتناء5عنوان تراخيص "بينها اإللكترونية"فطري.. خدماتها من الثالثة الحزمة تطلق

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 7تكرار

االقتناء5 تراخيص "بينها خدماتها"فطري.. من الثالثة الحزمة تطلق
 اإللكترونية

ما مستوى لرفع المركز مستهدفات من ذلك أن المنصة أكدت فيما
للمستفيدين  يقدم

 

الشالقي  الرياض-منصور

منصة من"فطري"أطلقت ة الثالث ة الحزم ة٬ الفطري الحياة لتنمية الوطني المركز في
منت تض تي ال ة٬ اإللكتروني دماتها ي5خ ه دمات ل٬:خ النق رخيص ت دار إص ة خدم

ترخيص إصدار خدمة العبور٬ ترخيص إصدار خدمة االقتناء٬ ترخيص إصدار خدمة
البالغات تقديم خدمة  .العرض٬

 

اة"المنصة"وأكدت الحي ة لتنمي الوطني ز المرك تهدفات مس خطة ضمن يأتي ذلك أن
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للمستفيدين المقدمة الخدمات مستوى لرفع  .الفطرية
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لتاريخ الصحفي 01/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر االنبعاثاتعنوان لخفض جديدة بيئية تدابير لوضع تتجه الدولية البحرية المنظمة

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10105العددالكاتب 1تكرار

االنبعاثات لخفض جديدة بيئية تدابير لوضع تتجه الدولية البحرية  المنظمة
 

 

إلى تصل نسبة البحري النقل العالمية3يمثل الحراري االحتباس انبعاثات من المائة  .في

الرياض"االقتصادية"  من

كبير بشكل الحد إلى تهدف تدابير اعتماد بهدف أمس٬ الدولية البحرية المنظمة اجتمعت
ا وفق وث٬ التل ديد ش الشحن قطاع عن الناجمة الحراري االحتباس غازات انبعاثات من

 ".الفرنسية"لـ

 
ي الت ات٬ المناقش ذه ه ال أعم جدول أن ان٬ بي ي ف ة الدولي ة البحري ة المنظم وأوضحت
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تى ح تمر ران17ستس و(حزي ريعة)يوني س راءات إج من يتض ل"٬ تقلي ى إل دف ته
الرئيسة المراحل إلى إضافة السفن٬ من المنبعث الكربون ذلك"كثافة  .لتحقيق

 
أن ب ة المنظم دى ل دائم ال الفرنسي دوب المن اعد مس وفالييه ش ان دامي ان"وصرح الره

بـ جيدا يبدو النص ى99كبير عل تستحوذ الجدول ى عل ام األرق بعض لكن المائة٬ في
تعوق تزال وال االهتمام اتفاق"كل إلى  .التوصل

 
ون الكرب ة كثاف خفض بضمان دة المتح لألمم التابعة المنظمة ة40٬التزمت المائ ي ف

ول بحل عليه تشرف الذي القطاع بـ2030في ة مقارن ا٬2008 له تروك م ر واألم ٬
ذلك لتحقيق ملموسة تدابير  .العتماد

 

السفن م وحج وع ن ى عل بناء الطاقة لكفاءة محددة معايير بوضع األول اإلجراء ويتعلق
الجديدة للسفن بالنسبة السارية بالمعايير مقارنة  .الموجودة٬

 
مراحل ى عل أو ا خطي دم التق أساس ى عل المئوية بالنسب المسار الثاني اإلجراء ويحدد

ول بحل فن الس ن م ث المنبع ون الكرب ة كثاف ض خف ي األول31ف انون مبر(ك )ديس
المناقشات2030 محور هو وهذا ٬. 

 
الـ الجلسة ترة76وتعد الف ي ف الفيديو طريق عن تعقد التي البحرية٬ البيئة حماية للجنة

راءات)يونيو(حزيران17إلى10من اإلج ذه ه رار إق ي ف ال أم يرة األخ الفرصة
الثاني كانون من األول  .2023)يناير(في

 
فن٬ الس ن م وث التل ع لمن ة الدولي ة االتفاقي ديل تع ى إل تؤدي س فإنها إقرارها٬ حال وفي

ذلك في بما البيئية٬ الجمعيات من كثير يبدي ريسك"ولكن أت اد"سيز اعتم ن م ه قلق
مناسبة غير وسط  .حلول

ار أي ة نهاي ي ف ة مقابل ي ف ات الجمعي ذه ايو(ه الحالي)م ع الوض أن ن م تخشى ا أنه
البحري"للمناقشات ل النق قطاع مواءمة بعدم تخاطر الدولية البحرية المنظمة يجعل قد

للمناخ باريس اتفاق لـ"مع ول2015العائد بحل ون الكرب حياد بلوغ على ينص الذي ٬
2050. 

 
ا حالي ري البح ل النق ل ى2يمث إل ة٬ المائ ي ازات3ف غ ات انبعاث ن م ة٬ المائ ي ف
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ا عم د يزي ذا وه البحري٬ اد لالقتص الي الع د للمعه ا وفق ة٬ العالمي راري الح اس االحتب
الجوي النقل به  .يتسبب

 
معظم فن الس ن م المنبعث ون الكرب ة كثاف في التحكم تدابير تشغل أن شوفالييه ويرجح

تأجيل إلى تؤدي وأن ة"المناقشات أهمي ل تق ال أخرى ا"مواضيع فيم يما س وال ه٬ عن
دى الم ة والطويل طة المتوس دابير بالت مى يس ا لم ل عم دول ج اد باعتم ق د(يتعل بع

الصابورة)2030 لمياه الجديدة والقواعد وازن(٬ ت على للحفاظ المستخدمة الخزانات
مهمة)السفينة مسائل وهي البحر٬ سطح تحت الضوضاء حتى أو البالستيك من والحد

البحرية والحيوانات الكائنات حماية مجال في  .للنشطاء
 

من دعم ب ر٬ والتطوي للبحث مخصص صندوق إنشاء ذلك ك ال األعم جدول ويتضمن
لمناقشته أكبر فرص لديه ولكن المصنعة٬  .الشركات

البحرية للناقالت الرئيس العالمي االتحاد إنه"بيمكو"وقال صحافية مقابلة ع"في يتطل
ل النق اع قط اقترحه ذي ال ر٬ والتطوي ث البح صندوق حول داوالت الم ن م د مزي ى إل

 ".البحري

 
أن ن م ا جهته ن م البحري ل للنق ة الدولي ة الغرف حذرت األول٬ أمس صدر بيان وفي

ية" السياس اطر للمخ دة المتزاي تويات المس ى إل جزئيا يعزى الذي الوضوح إلى االفتقار
البحث ي ف تثمارات االس ن م الحد إلى يؤدي االستثمار على مخاطر من عنها ينجم وما

للسفن المخصص األخضر الوقود مجال في ل".والتطوير تمث ا إنه ة الغرف 80وتقول
العالمي التجاري األسطول من المائة٬  .في

 
نهاية في الدولية البحري النقل منظمات من كثير صندوق2019وطرح اء إنش فكرة

البصمة من للحد مشاريع تنفيذ أجل من الوقود على ضريبة خالل من تمويله يتم ابتكار
للقطاع  .الكربونية
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لتاريخ الصحفي 01/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر متزايدعنوان خطر البالستيكية »3من2«النفايات

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10105العددالكاتب 1تكرار

متزايد خطر البالستيكية  »3من2«النفايات
 
 
 
 

كواكوا مورا/فيكتوريا جارسيا  ألفونسو

امي التن ي ف ذ آخ تيكية البالس ات النفاي كلة لمش دي للتص زخم ال دول.إن ال ل وتعم
ن م للحد إجراءات اذ واتخ تراتيجيات اس وضع ى عل ة المحلي ات والمجتمع والشركات

وتدويرها استخدامها وإعادة البالستيكية المواد من.استخدام كل في الحكومات وأعدت
ة األولوي اء إعط بغرض دوير الت ادة إع القتصاد ل عم خطط ا وماليزي ن والفلبي تايالند
تهدفة المس والمواقع القطاعات في البالستيكية بالمواد المتعلقة واالستثمارات .للسياسات
دة الرائ العالمية التجزئة تجارة وشركات التجارية العالمات ذات الشركات بعض وقطع
ة قابل تخدمها تس تي ال تيكية البالس ف التغلي وات عب ل لجع ة طوعي دات تعه ها أنفس ى عل

عام بحلول وذلك سماد٬ إلى التحويل أو التدوير٬ أو االستخدام٬  .2025إلعادة
 

ات٬ األولوي م تنظي ادة إلع اص والخ ام الع اعين القط ود جه افر تتض ك٬ ذل ى إل افة إض
ى إل ر النظ و نح ير التفك لوب أس ير وتغي ا٬ اتباعه ب الواج ج النه ي ف ير التفك ادة وإع
ات نفاي مجرد ه كون ن م دال ب ال األعم ألنشطة وفرصة ثمينا موردا بوصفه .البالستيك

ل مث والخاص ام الع القطاعين ن بي تركة المش المنصات الجهود هذه راكة:وتشمل الش
د٬ تايالن ي ف تيكية البالس ات والنفاي تيك البالس إلدارة اص والخ ام الع اعين القط ن بي
ر التدوي ادة إع أجل ن م الف والتح ا٬ ماليزي ي ف تدام المس تيك البالس أجل من والتحالف

الفلبين في المواد  .واستدامة
 

مزيد فعل يجب اذج٬.لكن نم أن دولي ال ك البن ة مجموع دتها أع تي ال الدراسات تظهر
الث٬ الث دول ال ذه ه ي ف النشوء طور ي ف تزال ال التعبئة٬ وإعادة االستخدام إعادة مثل
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تيكية البالس ات النفاي كلة مش م حج ب لتناس ي يكف ا بم ر للتطوي ة قابل ير غ ا حالي ي وه
واد.المتزايدة الم من بدال المتجددة الطاقة مصادر على المعتمدة البديلة المواد تزال وال

ى حت دعمها ي ا م ا له س لي مختصة سوقا وري األحف الوقود على المعتمدة األولية الخام
محلية تحتية بنية أو معايير من  .اليوم

 
ات اإلخفاق إن ف تيك٬ البالس دوير ت ادة إع ة عملي ن م أرباح لتحقيق الفرص توافر ورغم
ذا ه ي ف تثمارات اس الخاص القطاع ضخ دون تحول األسواق ا به ت مني تي ال العديدة

ال بب.المج بس ديات تح ه تواج دوير الت ادة إع ادات اقتص زال ت ال ك٬ ذل ى إل افة إض
ا ثمن األرخص الخام والمتوسطة.البالستيك الصغيرة ة المحلي الشركات ع بوس س ولي

وى المحت على المتنامي الطلب من االستفادة كورونا فيروس بسبب بشدة تضررت التي
العالمية التجارية العالمات من تدويره ة.المعاد البني ي ف االستثمار إلى ملحة حاجة ثمة

ات مكب عن دا بعي تيكية البالس ات النفاي ل لتحوي دوير الت وإعادة للتجميع المحلية التحتية
البحرية والبيئة الطلق٬ الهواء في والحرق  .القمامة٬

 
حيث من أفضل ا ألنه تيكية البالس ات النفاي خردة الدول تستورد األحيان٬ من كثير في

الخارجي الطلب لتلبية تدويره المعاد البالستيك تصدر حين في األسواق.الجودة٬ وتعد
درة الق ى إل ر تفتق ا ألنه البالستيكية النفايات لخردة صافية مصدرة الفلبين٬ مثل الناشئة٬

للتصدير األفضل واالقتصادات محليا تدويرها إعادة يمكن.على الذي المجال هو وهذا
فيه الدخول والخاص العام  .يتبع...للقطاعين
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الخبر تفاصيل

الخبر الشماليعنوان للقطب مناخية آفة األسود العالمي..الكربون االحترار أزمة يفاقم

الخبر الخبرالجمعة-11/06/2021-01/11/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10105العددالكاتب 1تكرار

الشمالي للقطب مناخية آفة األسود أزمة..الكربون يفاقم
العالمي  االحترار

 
 
 

الرياض»االقتصادية«  من

أ تنش تي ال ة٬ الملوث يمات الجس ى عل ق يطل ذي ال م االس و وه األسود٬ الكربون يترسب
القطب في الجليدي الغطاء على السفن٬ تستخدمه الذي الثقيل الوقود زيت من خصوصا

ذوبانه تسريع في ويسهم  .الشمالي
ة منظم مستشاري كبيرة بريور٬ شآن االينس"وتدعو ك أركتي ن ة٬"كلي الحكومي ير غ

حول تشريعات إصدار إلى اجتماعاتهم دورة بداية مع الدولية البحرية المنظمة أعضاء
لـ وفقا الموضوع٬  ".الفرنسية"هذا

 
ود الوق ا عموم تستخدم أنها إال ذلك٬ في الوحيد السبب ليست السفن أن من الرغم وعلى

الفيول أو الثقيل الوقود زيت وهو البترول٬ تكرير من المستخرج  .األرخص
 

ي ف تنبعث التي األسود٬ الكربون جزيئات تنتج الثقيل الوقود زيت السفن تحرق وعندما
تتسبب ث حي د٬ الجلي أو ج الثل ى عل ات الجزيئ ذه ه تقر تس م ث العوادم٬ أبخرة من البيئة
ى إل ؤدي ي ا م الحرارة٬ امتصاص زداد ي م ث ن وم السطح٬ عن الشمس انعكاس بتقليل

الجليد ذوبان  .تسارع
 

ون الكرب أن ير غ ة٬ للكلم دقيق ال بالمعنى الحراري االحتباس غازات من ليس أنه ومع
ث حي الشمالي٬ القطب ي ف يما س وال أ٬ المنش بشري العالمي االحترار في يسهم األسود

والجليد الثلج وجود بسبب تأثيره  .يتضخم
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تنبعث األسود ون الكرب يمات فجس ك٬ ذل عن د الوحي المسؤول ليس البحري النقل لكن

األخشاب ومواقد الغابات حرائق من وكذلك الطاقة٬ قطاع من األسود.أيضا وللكربون
التنفسي از الجه ي ف راض أم عن مسؤول و وه ان اإلنس صحة ي ف ذلك ك لبي س تأثير

مبكرة  .ووفيات
 

الحرارة درجات اع ارتف ي ف األسود ون الكرب يؤثر الجليد٬ أو الثلج على يسقط وعندما
األرض على سقط لو مما أكثر مرات عشر إلى سبع نحو.بمقدار زى يع أن 7ويمكن

ى ى21إل إل راري الح اس االحتب اهرة ظ ي ف ري البح ل النق أثير ت ن م ة٬ المائ ي ف
الكربون أكسيد ثاني بانبعاثات الباقي يرتبط فيما األسود٬  .الكربون

 
بالفعل البحري ل النق ن م األسود الكربون انبعاثات ن85زادت العامي ن بي ة المائ ي ف

أسهل.2019و2015 أصبح حيث المنطقة٬ في البحري النقل في الزيادة وستؤدي
ادة زي ى إل ة٬ بحري طرق ح وفت د الجلي ان ذوب أي ا٬ خلفه تي ال األولى٬ األضرار بسبب

المفرغة الحلقة تلك وتسريع األسود٬ الكربون  .انبعاثات
ديزل ال ل مث المقطر الوقود استخدام على الشحن قطاع تحفيز في المقترح الحل ويتمثل
ات انبعاث تخفض س ذلك وب األنظف٬ ة الطاق مصادر من ا غيره أو ري البح ديزل ال أو

الفور على الشمالي القطب في األسود المائة44الكربون  .في
 

البحري ديزل ال أو ديزل ال تخدم تس التي السفن٬ من يطلب أن يجب ذلك٬ إلى باإلضافة
بأكثر األسود الكربون انبعاثات سيقلل هذا الجسيمات٬ مرشحات واستخدام تركيب أيضا

المائة90من ة.في المنظم تحقق أن يمكن المستخدم٬ الوقود تغيير فرض خالل ومن
ي ف ير كب ض خف ول حص بر ع هال س را نص حن الش اع قط ذلك وك ة٬ الدولي ة البحري

الشمالي القطب في األسود الكربون  .انبعاثات
 

وللبشر مالي الش وللقطب المي ع نطاق على للمناخ انتصار بمنزلة أيضا ذلك وسيكون
اإليكولوجي نظامه على عيشهم سبل تعتمد  .الذين
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