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الخبر تفاصيل

الخبر القطريعنوان والبيئة البلدية بوزير يجتمع الفضلي

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

القطري والبيئة البلدية بوزير يجتمع  الفضلي

 

 

 واس-الدوحة
ر بوزي وم الي الفضلي عبدالرحمن المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير معالي أجتمع
خالل ك ٬وذل بيعي الس ي ترك ن ب عبدالعزيز بن عبدهللا المهندس القطري والبيئة البلدية

الدوحة إلى الحالية  .زيارته
 

ي ف ا تعزيزه بل وس دين البل ن بي اون التع ه أوج تعراض اس اع٬ االجتم الل خ رى وج
المشترك االهتمام ذات  .المجاالت
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الخبر تفاصيل

الخبر الضوضاءعنوان من الحد

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

قاسمالكاتب الرصد0العددنجود 1تكرار

الضوضاء من  الحد

 
 

قاسم عبدهللا  نجود

م رق الملكي بالمرسوم الضوضاء٬ من للحد التنفيذية الالئحة البيئة وزارة (أصدرت
اريخ19/11/1441بتاريخ/)م165 بت ذ التنفي حيز ودخلت /31هـ٬

وب05/2021 المرغ ير غ ة المزعج وات باألص اء الضوض ف تعري ن ويمك م٬
وراحته اإلنسان صحة على سلباً تؤثر التي أو  .فيها

 

ة المتعلق تراطات واالش الضوابط د تحدي تهدف تس ادة م عشرة إحدى من الالئحة تتكون
ق المناط ي ف خاص األش ع جمي ن ع ادرة الص اء الضوض تويات مس اس وقي ة بمراقب
دود بالح االلتزام ومراقبة البناء٬ ومواقع الطرق وجوانب والتجارّية والصناعّية السكنيّة
راءات اإلج اذ واتخ اء٬ الضوض تويات مس ض لتخفي ط الخط ع ووض ا٬ به موح المس
تويات لمس ا به المسموح دود الح اوز تج ن م األشخاص تراب اق د عن الالزمة والتدابير

الضوضاء  .حدود
 

ل مث ات المخالف ن م دد ع ى عل رة عش ة الحادي ا مادته ي ف ة الالئح ت د:نص التقي دم ع
تويات مس ض لتخفي ة خط داد إع دم وع ا٬ به موح المس اء الضوض دود وح ات باألوق
تصاريح وضوابط تراطات باش د التقي دم ع وأيضا المركز٬ إشعار تلقي بعد الضوضاء
العسكرية واألنشطة اني٬ المب داخل الضوضاء ى عل الالئحة تمل تش م ول الضوضاء٬
ئ الموان ي ف غيلية التش طة واألنش ة الحديدي كك والس ارات والمط ذار٬ اإلن افرات وص

الوطنية  .واالحتفاالت
 

ة تعزيري ات عقوب ى عل والنص اني٬ المب داخل الضوضاء بشمولها ب أطال ني أن رغم
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وس النف ذيب ته ي ف واضح ر أث ه ل سيكون ا مم ا٬ فيه ود الع أو ا حالته بحسب ة رادع
س نف ي ف اطنين الق راد األف ن م ير الغ اعر مش اة ومراع الخصوصية ى عل ة والمحافظ
ة عقوب شكوى أي ى عل يترتب س كونه المشاكل من سيحد كما الجيران٬ بين أو المسكن

والغرامة السجن تتضمن ل!تعزيرية كدلي والشكاوى البالغات ذه ه ار اعتب ن يمك ا كم
بحسب ادي الم ويض التع أو الفسخ ب طل ي ف اعد يس األزواج٬ ن بي العشرة سوء على

االعتداء من معينة حاالت في األشخاص حياة ينقذ وقد عنه٬ الناشئ  .الضرر
 

ا منه ارمة ص ات عقوب ة الالئح من اء:وتتض الضوض دود وح ات باألوق د التقي دم ع
من دم10,000إلى50,000المسموح يق اوز بالتج إشعار ّل ك عن سعودّي لایر
ز المرك ن ن/م م اء الضوض تويات مس د رص تراطات واش وابط بض د التقي دم ع

اشتراط30,000إلى2,000 لكّل سعودّي لتخفيض/لایر عمل خطة إعداد عدم
ن م ز المرك ن م إشعار ي تلق بعد الضوضاء ى1,000مستويات لایر20,000إل

أخير ت وم ي لّ ك ن ع عودي ة/س المتعلق اريح التص وابط وض تراطات باش د التقي دم ع
من اشتراط20,000إلى5,000بالضوضاء لكل سعودي  .لایر

 
 محامية

NUJOODQASSIM@ 
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الخبر تفاصيل

الخبر السياحيةعنوان المناطق في البيئة ..!نظافة

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الغامديالكاتب الرصد21236العددسعيد 1تكرار

السياحية المناطق في البيئة  ..!نظافة

 

الغامدي الفرحة  سعيد

زاد اإلنسان حضارة دمت تق ا وكلم وث٬ التل من ة خالي ة بيئ ي ف العيش اة الحي ات متطلب أهم من
الصحية والعناية بالنظافة في.االهتمام يعيشون الذين البشر تحضر مستوى تعكس البيئة ونظافة

المدن أو الريف في كانوا أينما السكني دول.المحيط كل ي ف السياحي الجذب وسائل أبرز ومن
ا فيه وث التل بة ونس ة البيئ ن ع ؤال الس الم انع.الع المص اد إلبع راءات إج دة ع ذت اتخ ة الدول

وث تل ال تى ح كنية الس ات التجمع ن ع الخ والمس ل واإلب ام األغن ل مث ي المواش ة تربي ائر وحظ
ة البيئ ا ي.مخلفاته األهال ن م حي ص وعي ود وج عدم بب بس تزام االل ل يق ة النائي اطق المن ي ف

دًا بعي ديات البل ن م حازمة مراقبة وجود وعدم المواشي أصحاب قبل من بالمسؤولية واإلحساس
ة األودي سكان ن بي حزازات ق تخل ما عادة التي الشكاوي وتجنب والمحسوبيات الوساطات عن
عامة مصلحة ة بالبيئ ام االهتم ولكن تأثير أيضًا لها الجار وحقوق بعضها من القريبة والمزارع
حة ص ى عل ر وتؤث ة مكلف رار األض ألن ل كك ع المجتم ئولية مس ون تك أن ب ويج ع الجمي م ته

مواٍش حظائر بها توجد الذي للمحيط والزوار وجيرانه المواشي صاحب  .اإلنسان
 

الجهات من والمطلوب الدولة من خاص باهتمام وتحظى واعد سياحي مستقبل لها الباحة منطقة
مزارع في المواشي حظائر لوضع السماح في التهاون وعدم الجهود تكثيف البيئة عن المسؤولة
ات وعقوب ة مراقب اك هن يكون وأن الضارة والحشرات للبيئة ملوثات منها تظهر المساحة ضيقة
وا التالل وتعرية األشجار لقطع الشرسة الهجمة أن كما التعليمات٬ يخالف من كل على  صارمة

 
من ل الجمي ا بجوه المنطقة وحرمان البيئة مضار أسوأ من الطبيعية النباتات من والجبال ألودية

ة الطبيعي ا بالشجرة.مميزاته ام االهتم ة ثقاف وزرع موسمية جير تش حمالت تشجيع ب يج ا كم
احات مس إسمنتية اً أقفاص وت البي بحت أص ن زم ي ف ة خاص غر الص ن م الب الط دى ل ة والبيئ
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جًدا ضيقة فيها  .التحرك
 

ة البيئ ة جاذبي ه جوانب م أه ن م ون يك أن ي ينبغ ة الباح ة منطق ي ف ياحة الس ن ع ديث الح إن
ة المنطق رواد ة بكثاف اقتصادية جدوى ه ل جذابًا مصيفًا تكون حتى باستمرار عليها والمحافظة

 .باستمرار
 

ًا خالي ًا نقي ا هواه اء إبق على الدول تتصارع عالميًا همًّا أصبحت البيئة أهمية أن المتابع وسيدرك
ل أج من تهترين المس ى عل د حدي ن م د بي وتضرب ا مواطنيه صحة ى عل افظ وتح وث التل ن م

فيه يعيشون الذي المجتمع وصحة األول المقام في صحتهم حساب على شخصية  .أطماع
 

الباحة ة منطق ير أم سعود ن ب حسام األمير الملكي السمو لصاحب خاصًا نداء أوجه الختام وفي
يزا٬ً مم مصيفًا لتكون ة التنموي الباحة ة منطق درات ق من ع للرف ا عليه يشكر ودًا جه ذل يب ذي ال
التنمية عجلة لدفع بها يقوم التي المشكورة سموه اهتمامات بين من هو بالبيئة االهتمام أن ويقيني
الخالب ا بجوه ة الجميل الباحة ة منطق ي ف العامة ق المراف وتحسين ي العمران والتوسع والتطور

السياح إعجاب محل تعد التي الطبيعية وتضاريسها العام مدار على  .المعتدل
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الخبر تفاصيل

الخبر لالقتصادعنوان ودعم للبيئة حفظ الطاقة 3/6ترشيد

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الشعالنالكاتب الرصد19348العددعبدهللا 1تكرار

للطاقة التقليدي باإلمداد المرتبطة الغازات انبعاثات معدل  تخفيض

لالقتصاد ودعم للبيئة حفظ الطاقة  3/6ترشيد
 
 

الشعالن.د.أ محمد   عبدهللا

اء العلم ل قب ن م دا متزاي ا اهتمام ي الماض رن الق ن م يرة األخ ة الثالث ود العق هدت ش
تطرأ تي ال يرات والتغ ة البيئ بمشكالت السياسيين وحتى االقتصاد ورجال والمخططين
ة الطبيعي ا موارده تغالل اس ي ف ان اإلنس ة لمبالغ نتيجة بها تلحق التي واألضرار عليها

معها للتعامل المالئمة األساليب  .ودراسة

م العال دول م معظ ي ف وزارات توى مس ى عل تى وح إدارات ئت أنش د فق ذلك ل ه ونتيج
ف مختل ة لمناقش دوات والن رات المؤتم ن م د العدي د عق ا كم ة٬ البيئ ؤون بش ام لالهتم
ة بالبيئ ة المتعلق القضايا إن ف ال الح ة وبطبيع ددة٬ المتع وبقضاياها ا به المتعلقة القضايا
ة الطاق أمين ت ا بينه ن م دة عدي ب جوان ن م تها دراس م وتت ابكة ومتش ة ومتداخل ددة متع
ى عل تخداماتها واس ة الطاق ير توف وى ينط إذ ة البيئ ى عل ا وتأثيراته ة للتنمي ة الالزم
لبي الس الجانب التلوث ويمثل سلبي٬ اآلخر وبعضها إيجابي بعضها اآلثار من مجموعة
تويات المس ى إل تأثيره يمتد ولكن المحلي المستوى على تأثيره يتوقف ال والذي الرئيس
ي ثان از غ اث النبع نتيجة الحراري االحتباس ظاهرة في يتسبب مما والعالمية اإلقليمية

الكربون منه(أكسيد الغازات وانبعاث األحفوري الوقود احتراق تتسبب)بسبب تي وال
دمرة م ار آث ه ل ون يك سوف ا مم ن القطبي د جلي ان وذوب األرض حرارة درجة رفع في
دة المتح ات والوالي ين والص ش وبنغالدي د والهن ر مص ل مث ار أنه ا به تي ال دول لل
ة الحيواني اة والحي ة العام الصحة ى عل ازات الغ ك تل أثيرات ت ى إل باإلضافة األميركية
ذه له أن ا كم اه٬ المي بمصادر ك ذل واختالط التربة في الحمضية المواد وزيادة والنباتية
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الجوي الغالف في األوزون ثقب اتساع في دوًرا  .الغازات
 

والمرتبطة ة للبيئ ة الملوث ازات الغ ات انبعاث دل مع تخفيض الضروري من أصبح لذلك
ة للطاق دي التقلي داد وري(باإلم األحف ود الوق تخدام خالل)اس ن م ك وذل واستخداماتها

ا أولهم ين رئيس الين مج ي ف ة فعال اليب وأس دابير ت اء:اتخاذ الكهرب ى عل ب الطل إدارة
ات تقني تنباط واس واستخداماتها ا وتوزيعه ا ونقله ا إنتاجه كفاءة وتحسين الطاقة وترشيد
ة وإزال ود الوق من أنظف أنواع واستخدام وإمداداتها الطاقة تحويل مجال في كفاءة أكثر

ا وثانيهم األحفوري الوقود من الكربونية ددة:العناصر المتج ات الطاق ات تقني تخدام اس
ددة والمتج دة الجدي ات الطاق ذه ه م أه ن وم ة٬ الطاق تأمين في دورها وزيادة واستغاللها
العالم دول معظم إليها تلجأ التي النووية الطاقة جانب إلى الرياح وطاقة الشمسية الطاقة

الحاضر وقتنا  .في
 

ادر لمص ير الكب تنزاف االس أن ي ف ة للطاق دة جدي ادر مص ن ع ث البح ة أهمي ن وتكم
األحفورية المصدر)غاز/بترول/فحم(الطاقة ذا ه ونفاد نضوب إلى يؤدي سوف

ة الملوث ازات الغ كمية تخفيض ضرورة العالم دول معظم أدركت ولقد وشيك٬ وقت في
ام االهتم أن يتضح ك ذل ن وم ون٬ الكرب يد أكس اني ث از غ ا وأخطره ا أهمه ومن للبيئة
يد ترش رامج ب عززت تي ال ة المهم ل العوام د أح بر يعت عليها والمحافظة البيئة بقضايا
اة المتوخ داف األه م أه ن م دة واح ي ه ة البيئي رات المؤش بحت أص ث بحي ة الطاق

الطاقة ترشيد وبرامج إستراتيجيات خالل من  .والمستهدفة
 

وبخاصة الطاقات هذه فإن الطاقة بترشيد وعالقتها والمتجددة الجديدة للطاقات وبالنسبة
ك كذل تنضب٬ ال ة دائم مصادر ى عل د تعتم ا بأنه يز تتم الرياح وطاقة الشمسية الطاقة

جًدا منخفضة التشغيلية تكلفتها فإن ولذلك وقود إلى احتياجها ة(عدم معدوم تكن لم )إن
التقليدية بالطاقات از(مقارنة الغ البترول٬ اح)الفحم٬ الري أو ية الشمس ة الطاق أن ا كم ٬

بران وتعت ة الكهربائي ة الطاق اج إنت ا خالله ن م ن يمك ة معين بسرعات توافرها حالة في
ت وال ة الكهربائي بكات الش عن دة والبعي ة النائي اطق المن ة لتغذي دائل الب ل أفض ن دم ق ي

يعني مما كبيرة بأطوال كهربائية شبكات ومد بعيدة مناطق من القدرات جلب إلى تحتاج
ة الكهربائي ة الطاق م حج ي ف ه ب يستهان ال فقد جانب إلى باهظة ى.تكاليف إل باإلضافة

ار االعتب ي ف يأخذ ذي وال والمساجد والمباني للمنازل الجيد المعماري التصميم فإن ذلك
ارة لإلن ة المطلوب ة الكهربائي ة الطاق ر يوف ة الطبيعي اإلضاءة ي ف الشمس من االستفادة

ة الكهربائي ة للطاق ا محسوًس يدًا ترش ني يع ا مم ة عالي ب بنس طناعية ذا.االص ه ي وف
ى عل د تعتم تي ال الشمسية الطاقة لمنازل تصميمات الراهن الوقت في يوجد فإنه الصدد

ا عليه ق يطل ا م وهي ة التدفئ أغراض ي ف الشمس أشعة من ة(االستفادة الطاق ازل من
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ى)الشمسية عل ية شمس اه مي سخانات ب تركي ا فيه م يت التي المنازل عن تختلف وهي ٬
ى عل ية الشمس البيوت مزايا تقتصر وال فعالة٬ شمسية نُظما تستخدم أي منازلها٬ أسطح

بين ما يتراوح ما من%80-60توفير تقلص إنها بل فحسب التدفئة تكاليف من
وت البي ن م ا مثيالته ى عل د تزي الحقيقة في الشمسية والبيوت والتكييف٬ اإلنارة تكاليف

مابين يترواح بما يمكن%20إلى%10التقليدية ولكن اإلنشاء تكلفة إجمالي من
سنوات خمس إلى ثالث بين ما تتراوح فترة في الزيادة هذه  .استرداد

 

التقليدية الطاقة مصادر ألن الغاز(ونظًرا البترول٬ م)الفحم٬ العال إن ف للنضوب ة قابل
والمتجددة الجديدة الطاقات على االعتماد زيادة إلى حاليا ة(يتجه المائي الطاقة فيها )بما

عن تقل ال نسبة تمثل أصبحت الم٬%20حتى الع توى مس ى عل ة األولي ة الطاق ن م
معظم إن ف ال المث بيل س ى فعل العالم٬ دول معظم في النسبة هذه لرفع جهود اآلن وتبذل
ي تأت الم الع دول من وكثير وكندا أميركا في األولية الطاقة مصادر في الخالصة الزيادة

المتجددة المصادر  .من
 

سعود الملك  جامعة
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لتاريخ الصحفي 04/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئي؟عنوان التوازن تدمر الحديثة الزراعة هل

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الحبيبالكاتب الرصد17791العددعبدالرحمن 1تكرار

البيئي؟ التوازن تدمر الحديثة الزراعة  هل
 

 

 

الحبيب  عبدالرحمن
 
 

ذات ة الحديث ة التكنولوجي ة الزراع ط نم ى عل وم الل اء إلق ى عل ة بالبيئ ون المهتم اد اعت
ل تحوي بسبب وي الحي وع والتن ئي البي وازن للت دمر م بر أك ا باعتباره الضخم٬ م الحج
ا عليه يسيطر ة زراعي ول حق ى إل األخرى ة البيئي م والنظ ة الطبيعي والمراعي الغابات
ة الريفي زارع الم نمط عكس على بالكيماويات٬ البيئة تلويث عن فضالً واحد٬ محصول
ة مختلف وحيوانات متعددة نباتية محاصيل من اإلنتاج بها يتنوع التي والصغيرة التقليدية

البيئة وتوازن لصحة مثالية مزارع ه..فهي برمت للزراعة الصناعي النمط أن مؤكدين
تغيير إلى الطرفان؟..يحتاج يقول فماذا تماما٬ً مناقضة نظر وجهة لديه من ثمة  لكن

 

ر مدي و ريجت دان والباحث ا٬ بكاليفورني ة للبيئ ثرو بريك د معه مؤسس اوس نورده د تي
شهرين نحو ل قب طويالً مقاالً كتبا بالمعهد٬ والزراعة بولسي(األغذية ورين ف ة )مجل

برى الك زارع الم ام نظ أن ب الصناعية(يجادالن ة رج)الزراع أخ و فه األفضل٬ و ه
للبيئة أفضل أيًضا وهو الفقر براثن من بأمريكا األشخاص ى..ماليين عل ق ينطب ذا وه

الفقيرة غير العالم دول  ..بقية
 

يًئا س أمًرا الحديثة التكنولوجية الزراعة تعتبر المعاصر٬ البيئي بالخيال أنه المقال يذكر
وم لح أو وب الحب ن م رطًال إن ف ع٬ الواق ي ف ن لك و؛ والج األرض وث تل ا ألنه للبيئة٬
ة الزراع ي ف ات واالنبعاث ي األراض ن م د بالمزي ينتج س ان ك ل رط ل مح ل يح ر البق

ج..التقليدية تنت ا لكنه ة األمريكي المزارع نصف من يقرب ما تمثل الصغيرة فالمزارع
من ي%10أقل حوال بر األك زارع الم تمثِّل بينما اإلنتاج٬ إجمالي ن%50من م
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من ن الماليي ات مئ ام إلطع بالحجم ووفورات مبسطة إنتاج أنظمة على وتعتمد اإلنتاج٬
 ..البشر

 

من أكثر ب ريكيين٬ األم لمعظم ية الرئيس ة المهن ي ه ة الزراع ت ون%70كان يعمل
عام حوالي1800بالزراعة إلى وانخفض م..1900عام٬40% الرق هذا اليوم

ن م ل اج%.2أق إنت ن م زارعين الم ت مكَّن تي ال ارات االبتك ل بفض ور التط ذا ه
األرض ن م ى أعل ة وإنتاجي ل أق ة عمال دد بع بر أك عة.محاصيل الواس رة الهج أن ا كم

ادة زي ى إل أدت ى٬ أعل أجور ى عل ول للحص دن الم ى إل المزارع ن م ة للعمال اق النط
ف والتكثي دن التم ن م ة فعَّال دورة ي ف ة للعمال رة الموف التقنيات في المزارعين استثمار

الغنية المجتمعات لجميع المميزة السمة هو الذي االقتصادي والنمو  ..الزراعي
 

أنه المقال ن«يؤكد براث ن م كانها س معظم إخراج ي ف اإلطالق على دولة أي تنجح لم
ة الزراع في العمل السكان هؤالء معظم يترك أن دون فصل..».الفقر ن يمك ال ه وأن

ة الحقيق ن ع ي األمريك ذائي الغ ام للنظ ة والبيئي ة االجتماعي أثيرات الت ول ح ات النقاش
دن الم ي ف اس الن م معظ يعيش س الحديث الصناعي المجتمع ب ه أن مفادها التي األساسية
برى٬ ك زارع م ي ف الطعام معظم إنتاج من بد فال الزراعة٬ في يعملوا ولن والضواحي

العمالة من القليل  ..مع
 

ؤولية للمس تجابة اس ثر أك ية الجنس ددة المتع يرة الكب ركات الش أن ان الكاتب رى وي
ة مركزي الال الصناعات من والتنظيم والضغط االستهداف في أسهل ألنها ..االجتماعية

ات الغاب ة إزال دم ع ات التزام ديم لتق تعدادها اس دت أب الشركات ذه ه ال٬ المث سبيل على
ل البرازي ل مث اكن ج.بأم نتائ ى إل ؤدي ي بر األك ذائي الغ ام النظ إن ف باب األس ذه له

ن م رة مؤام وليست العالمية٬ للحداثة حتمي حال كل على وهو أفضل٬ وبيئية اجتماعية
األرض أو الناس لتسميم والشركات الرأسماليين  ..قبل

 

ة مواجه دون يمضي لن الطرح اع..هذا االجتم تاذ أس ساندرسون٬ آر اثيو ة(م جامع
كانساس البيئي)والية الباحث كوكس كانساس(وستان األرض٬ ى)معهد عل اعترضا

ف اًال مق وكتبا المقال يطهذا تبس ى عل ل يعم برى الك زارع الم ام نظ أن ب ة المجل س نف ي
ئي بي ار انهي ى إل ؤدي وي دات للتهدي عرضة ثر أك ا يجعلن ا مم ة البيئي الً..النظم مث ذ خ

تمثِّل فهي الحيوانية أ%14.5الزراعة المنش البشرية الغازات انبعاثات إجمالي من
مصدر وهي و%60سنوًيا٬ النيتروجين أكسيد ان%50من الميث ات انبعاث ..من

كل تش تي ال ازون٬ األم ات غاب وطن م ل٬ البرازي ر آخ ال ات%40ومث الغاب ن م
و ات%25المطيرة الغاب فقدان فيها ازداد األرض٬ على البيولوجي التنوع جميع من

المزارعون يحرق إذ البرازيل٬ في الصناعية الزراعة زيادة مع فقط األنواع وانقراض
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صناعي نموذج وراء سعياً الزراعية عملياتهم لتوسيع الغابات من مسبوقة غير .كميات
م دع ى عل ب الكوك درة ق وِّض تق الصناعية ة الزراع اق نط يع لتوس ة المبذول الجهود ف

األحيائي والتنوع  ..الحياة
 

اه مي على العثور الصعب من أصبح كما البرازيل٬ في صعوبة أكثر الهواء تنفس صار
نيع التص يرة وت ارع تس نتيجة دات بالمبي وث التل د يتزاي ث حي د٬ الهن ي ف ة نظيف ة عذب
رية الحش دات المبي تخدام اس ع ارتف ناعة الص ى إل ة الزراع ول تح ع فم ي٬ الزراع

ك.واألسمدة فذل ان٬ لألمريك راء لق ة مألوف دو تب د والهن البرازيل في األحداث كانت إذا
ة طبيعي اظر من الصناعية ة الزراع ل تجع ث حي ا٬ بأمريك ة مماثل قصص وجود بسبب
ب حس واء٬ واله ر األنه ث تلوي أو ة الترب دمير بت واء س كن للس الحة ص ير غ ا بأكمله

 .المقال
 

ات تقني ة نتيج هي بل طبيعية٬ وال حتمية ليست المأساوية النتائج هذه أن الكاتبان ويؤكد
ذ من ة الفيدرالي ة السياس زَّزت ع ا أمريك ي فف ة٬ الزراع يع لتوس ناعية الص ة الزراع

ة إلزامي الل خ من ناعية الص الزراعة اق نط توسيع ريح ص بشكل بعينيات ن«الس ك
اخرج أو ا..»كبيًرا مم ة البيئي م النظ يط تبس ى عل ل يعم للزراعة الصناعي النمط هذا

ات السياس ذه ه ديل تع ن م د ب وال دمرة٬ الم ة البيئي دات للتهدي ة عرض ثر أك ا يجعلن
الهاوية حافة من  ..إلخراجنا

 

بقية الطرفين بين  ..وللجدل
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لتاريخ الصحفي 04/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للطاقةعنوان الدولي المناخي:المنتدى للتغير المسببة الميثان انبعاثات من للحد حاسمة خطى

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19348العددالكاتب 1تكرار

للطاقة الدولي الميثان:المنتدى انبعاثات من للحد حاسمة خطى
المناخي للتغير  المسببة

 

وأطروحاته الطاقة بمنتدى واهتمام قوية ومشاركة سلمان بن عبدالعزيز األمير الطاقة  وزير

الصناعية الغامدي-الجبيل   إبراهيم

اس قي ة منهجي ر لتطوي دة جدي ادرة مب اض٬ الري ره ومق ة٬ للطاق دولي ال دى المنت ق أطل
ات بيان ع بجم األعضاء دول لل يسمح ا مم ة٬ الطاق صناعة من ان الميث از غ النبعاثات
اس قي ة منهجي مشروع ذ تنفي م يت اخ٬ المن ير لتغ ة الرئيس باب األس د أح ة لمعالج موحدة

مع بالشراكة د"كايروس"الميثان لس ات٬ البيان ل وتحلي ة للمراقب ة متقدم شركة وهي ٬
توى مس ى عل ا عنه الغ اإلب م ت تي ال ك وتل ودة المرص ان الميث ات انبعاث ن بي وة الفج
ا رئيس بًبا س د تع تي ال ة العالمي ان الميث ات انبعاث ن م د للح مة حاس خطوة وهي الشركة٬

الحراري االحتباس  .لظاهرة

ماكمونيجل جوزيف الدولي الطاقة لمنتدى العام األمين "وقال هي: الميثان انبعاثات إن
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ون الكرب أكسيد اني ث د بع ة الثاني ة المرتب ي ف أتي وت اخ٬ المن ير لتغ رئيس ال رك .المح
م العال ن يتمك تى ح ان الميث از غ خفض ى عل البلدان تركز أن بمكان األهمية من لذلك٬
ي ف دم تق إحراز ى عل األعضاء دان البل ادرة المب ستساعد فيما المناخ٬ تغير معالجة من

المناخية أهدافها  ".تحقيق
 

م يض ث حي الم٬ الع ي ف ة للطاق ة دولي ة منظم بر أك ة للطاق دولي ال دى المنت د 71ويع
يمثلون ان90عضًوا الميث انبعاثات أن الخبراء ويقدر العالمي٬ الطاقة سوق من بالمئة

و نح تبلغ حالًيا عنها الصناعية10٬المبلغ ار األقم بواسطة ه مالحظت م يت ا مم ة بالمئ
ة الطاق وصناعات الدولي الطاقة منتدى في األعضاء للبلدان الجديدة المنهجية وستسمح
األساس خط د وتحدي ان٬ الميث ات انبعاث عن المتاحة ات البيان ل أفض ي ف النظر ب ديها ل

ومتسقة شفافة بطريقة التخفيف أهداف وتحديد للميثان٬  .التاريخي
 

خطط ديم تق ى عل قادرين الدولي الطاقة منتدى أعضاء سيكون األهداف٬ هذه خالل من
ر مؤتم ل قب اً وطني ددة المح اهماتهم مس ي ف ان الميث از غ ات انبعاث ل لتقلي مصداقية ذات

نوفمبر في لألطراف المناخ لتغير والعشرين السادس المتحدة تعتمد.2021األمم وس
ع م ة٬ األوروبي اء الفض ة وكال ديرها ت تي ال ناعية الص ار األقم ات بيان ى عل ة المنهجي

ان٬ الميث ات انبعاث اس وقي الكتشاف ة المتقدم ات والخوارزمي االصطناعي نالذكاء وم
القُطري المستوى على البيانات وكذلك الشركات بيانات يدمج أن أيًضا  .شأنه

 

شركة ومؤسس رئيس تاند٬"كايروس"وقال روس ة٬"أنطوان المتقدم ا التكنولوجي ع م
ي ف ة٬ واقع ة حقيق يرة الكب ان الميث النبعاثات والعزو والقياس المنهجي االكتشاف أصبح

من ل أق ى إل االحترار ه يتج أن ب يتطل ت ام2وق الع ول بحل ة مئوي 2050٬درجة
ممكًنا ذلك جعل في دوًرا لدينا الفعلي الوقت في الكشف تقنية ستلعب  ".حيث

 

ع م ب لتتناس األدوات ن م ة بمجموع دولي ال ة الطاق دى منت اء أعض ادرة المب زود وت
ات االنبعاث ى عل المشروع ذا ه نطاق ويقتصر االنبعاثات٬ لخفض واحتياجاتهم قدراتهم
إن ث حي ا٬ وغيره ة الزراعي ان الميث ات انبعاث مل يش وال ة الطاق ناعة ص عن ة الناتج

القادمة األربعة األشهر خالل منهجية إنشاء هو  .الهدف
 

د ت دولي.وقال ال ة الطاق دى منت ي ف اديين االقتص يرة كب الي٬ بن ى "ليل ون: تك د ق
ي ف بنصيبها اهمة للمس ة الطاق لصناعة بالنسبة معلقة ثمارا أقل الميثان غاز تخفيضات
ة بتكلف أو ة تكلف دون ن م يرة كب ة حص ض خف ن يمك ث حي اخ المن ير تغ ة معالج

ة "منخفض دى". منت ي ف اء٬ األعض دول ال تقود س ة٬ بالثق ديرة ج ة منهجي الل خ ن م
ي ف ان الميث از غ ات انبعاث ل وتقلي ات االنبعاث داف أه د تحدي إلى الطريق الدولي٬ الطاقة
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 ".القطاع
 

ية"كيروس"وتعتبر األساس العلوم على المبنية الرائدة العالمية األصول مراقبة منصة
ار األقم ور ص خير تس الل خ ن وم دة٬ الرائ ا والتكنولوجي وي الق ر والتطوي ث والبح
ة اللغ ومعالجة ي اآلل م التعل ع م ة التقليدي ير غ ات للبيان ددة المتع ادر والمص الصناعية

فإن المتقدمة٬ والرياضيات ة"كيروس"الطبيعية الطاق اط نش اس وقي مراقبة على قادر
العالم أنحاء جميع في الطبيعية  والموارد

 

ة الدفيئ ازات بغ ة مقارن بًيا نس ير قص و فه الجوي الف الغ ي ف ان الميث ر لعم النظر وب
ي ف ان الميث يزات ترك د وتتزاي الحرارة٬ س حب ي ف اءة كف أكثر فهو ذلك ومع األخرى٬

الثمانينات منذ مضى وقت أي من أسرع بشكل اليوم الجوي دة٬.الغالف عدي نوات ولس
از غ تخفيف أهمية مؤخًرا األبحاث أظهرت ولكن المناخي٬ الجدل في الميثان تجاهل تم
ات الغاب ق وحرائ المحاصيل فقدان ذلك في بما الحادة٬ المناخية المخاطر لتجنب الميثان

البحر سطح مستويات وارتفاع القاسي  .والطقس
 

از الغ اج إنت ن م االنبعاثات تقليل خالل من الميثان الطاقة شركات من العديد واستهدفت
التوزيع٬ وأنظمة از٬الطبيعي الغ تنفيس على القضاء أو تقليل الشائعة األساليب وتشمل

الكشف رامج ب ز وتعزي ات٬ االنبعاث منخفضة دة جدي بمعدات القديمة المعدات واستبدال
وإصالحه التسرب  .عن

 

من ة الطاق وزراء تضم الم الع في منظمة أكبر الدولي الطاقة منتدى ة71ويعتبر دول
زز يع ذي ال ة الطاق لحوار المي الع ز المرك وهو والمستهلكة المنتجة الدول ذلك في بما

والشفافية السوق واستقرار الطاقة  .أمن
 

ا يروس"أم ن"ك المتداولي اعد تس ة المتقدم ات البيان ل تحلي ي ف دة رائ ركة ش ي فه
أفضل رارات ق اذ اتخ ى عل ات والحكوم والمشغلين ة.والمستثمرين عميق نظرة دم وتق

ي ف وق الس ات وبيان ة البديل ات البيان ج دم من ة القيم وتستخلص اخ المن اطر مخ حول
المنتجات وعروض الفريدة  .الحلول
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لتاريخ الصحفي 04/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المتجددةعنوان الطاقة باستخدام المياه إنتاج في عالمياً أنموذجاً يقدم األحمر البحر مشروع

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

المياه إنتاج في عالمياً أنموذجاً يقدم األحمر البحر مشروع
المتجددة الطاقة  باستخدام

 

 واس-تبوك
من تدامة٬ المس مشروعاته ي ف ائي الم ن األم ق تحقي على األحمر البحر مشروع يعمل
دون اه٬ المي اج وإنت باستهالك المرتبطة والسياسات والتقنيات األدوات في التوسع خالل

البيئة على سلباً  .التأثير
 

عالمي وذج أنم ه بأن ات الجه جميع من المالحة المياه به تحيط الذي المشروع ويوصف
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اوزه تج خالل من ل٬ األمث بالشكل تغاللها واس اء م قطرة ل ك ن م االستفادة تعظيم في
ن٬ التقني تراتيجيات إس ى عل اده واعتم داداتها٬ ام ز وتعزي المياه إدارة في التقليدي للنهج
والمثل الممارسات بأفضل مقدرتها من وتعزز البيئة على تحافظ مستدامة سياحة لتوفير

المياه إدارة وكفاءة استدامة دعم  .في
 

باغانو جون األحمر البحر لشركة التنفيذي الرئيس األول:وقال وم الي ومنذ الشركة إن
والمشروعات المبادرات من لعدد تبنيها عبر ذلك٬ لتحقيق يمكنها ما بكل لاللتزام سعت

أهمها هللا:ومن د عب ك المل ة جامع ع م اون بالتع نفذته الذي البحري المساحي التخطيط
والتقنية ي"كاوست"للعلوم ف ة بحري ة منطق ن م يرة كب احة لمس ة دقيق صورة اللتقاط ٬

ة البيئ ة تنمي فرص ز وتعزي للمشروع٬ ة المحتمل ة البيئي ار اآلث ى عل رف للتع ة الوجه
المستقبلية قراراتها اتخاذ في الشركة ساعد الذي األمر عليها٬  .والحفاظ

 
"وأضاف في: المحمية المواقع شبكة تضرر عدم على ه"عملنا الوج يرة ا"بح لدوره

جراء للخطر المعرضة ة البحري واع األن ن م كبيرة مجموعة على الحفاظ في الحيوي
ة الخاص ة التحليلي ام واألرق ات البيان داد إع الل خ ن م روع٬ المش ي ف ر التطوي ال أعم
ل الموائ ة حماي يضمن بما سواء٬ حٍد على البيئة على والمحافظة التطوير هدفي لتحقيق
تدامة المس ة التنمي ة عملي ودعم ي٬ البيولوج وع التن ى عل اظ والحف احلية٬ والس ة البحري

الوجه في  .للسياحة
 

ل أفض اع اتب ى إل ؤدي ت تي ال ة البيئي السياسات ن م مجموعة ج تنته الشركة أن ن وبي
ات النبات ة زراع ى عل يز والترك ٬ البحر اه مي ي ف التصريف بمنع المتعلقة الممارسات
اه مي ي ف و تنم تي ال انغروف الم أشجار ل مث ة٬ المحلي ة والبيئ اخ للمن المالئمة الطبيعية
هم تس دة جدي طرق عن والبحث المياه تحلية عملية استخدام من الحد إلى إضافة البحر٬
الشركة منحت ث حي ة٬ التحلي ة عملي من الناتجة الملوحة شديدة المياه من التخلص في
انترناشونال أفيردا وشركة البحرية٬ للمساندة السعودية للشركة عقداً أعمالها بدايات في
ل ونق ع وجم ر٬ األحم البحر مشروع في الصلبة المخلفات إلدارة تشغيلياً عقداً العالمية٬
الصرف اه مي ة معالج محطة إلى لذلك مخصصة صهاريج عبر الصحي الصرف مياه
ي ف ة المؤقت المحطة وتشغيل بناء اكتمال يتم ريثما مؤقت كحل ينبع٬ مدينة في الصحي
ن م د العدي ع م اون بالتع ركة الش ي ف مختص ق فري ام ق ا كم ر٬ األحم البحر روع مش
ف تنظي الت حم ا منه ة٬ المنطق ي ف ئي البي ام النظ ززت ع ادرات مب ع بوض ات الجه
ل٬ للموائ وع المتن البيولوجي النطاق يع وتوس السمكية٬ ثروة ال ة تنمي ادة وإع الشاطئ٬

بة بنس ة المرجاني عب والش ة٬ البحري اب واألعش انغروف٬ الم ل ول%30مث بحل
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ة2040 الطاق ى عل دة المعتم ة والبحري ة البري ات المركب تخدام اس ى إل افة باإلض ٬
التلوث من للحد  .الكهربائية

شركة وده تق اد اتح ع م داً عق ت أبرم الشركة أن اد أف ٬ ه ذات ياق الس ي اور"وف "أكواب
اء إنش ا فيه ا بم المشروع٬ دمات خ ق لمراف ة التحتي ة البني ل ونق غيل وتش وبناء لتصميم
ز ومرك ة٬ النظيف الشرب اه مي ير لتوف مصممة البحر٬ لمياه العكسي للتناضح محطتين
تسمح تي ال رة المبتك الصحي الصرف اه مي ة معالج ومحطة الصلبة٬ النفايات لمعالجة
تل المش د وتزوي ة٬ الرطب ل الموائ ير توف خالل من البيئة تنمي بطرق الصرف بمعالجة

الالزمة الري بمياه المشروع موقع في  .الزراعي
 

اء إرس ي ف مؤخراً نجحت الشركة أن إلى األحمر البحر لشركة التنفيذي الرئيس وأشار
شركة مع بالتعاون المعبأة المياه مجال في جديد عالمي ي"معيار ب ي ب ال جلوب سورس

ددة"سي المتج ة الطاق تخدام باس أة المعب تدامة المس اه للمي العالم في تجارية عالمة أول ٬
اه مي مى مس ات"سورس"تحت منتج ى عل تهلكين المس ب طل د لتزاي تجابًة اس أتي وت ٬

م العال ي ف ةٍ وجه أول ر األحم البحر مشروع ذلك ب ليصبح المستدامة٬ السفر وتجارب
ا تكنولوجيه ي ف د وتعتم واء٬ واله الشمس أشعة ن م ل بالكام مستخلصة معبأة مياه تقدم
اه مي ى إل ه وتحول واء اله ن م ة العذب اه المي ار بخ تخالص واس ية٬ الشمس ة الطاق ى عل
ة الهيدروجيني واح األل ا تنتجه تي ال اه المي ة تعبئ م يت ّم ث ن وم رب٬ للش صالحة ة معدني

نوعها من األكبر وتُعّد الشمسية بالطاقة األخرى هي تعمل محطة  .ضمن
 

التحدي أن انو باغ ار أش اريع٬ المش ذه ه ل مث ي ف الشركة ه تواج تي ال ديات التح وعن
تنتجه س ذي ال ي الملح ول المحل ات مخلف إدارة طرق ي ف ن يكم ركة للش بر األك ئي البي
ك ذل ى عل ب وللتغل واقتصادية٬ تدامة مس ة بآلي ه من تفادة االس وطرق ة٬ التحلي محطات

ابقة مس ركة الش ت ز"أطلق لنتمّي ر ام"نبتك الع ن م ل أبري هر ش ي ي2019ف وه م٬
اه٬ المي صناعة قطاع ي ف املين والع ين والمهندس اديميين لألك مخصصة ة دولي مسابقة
ي ف ل طوي ت وق ذ من ي العلم ع المجتم ه يواجه ذي ال للتحدي مبتكرة حلول إلى للتوصل
تدامة٬ مس ة بطريق اه المي ة تحلي ن ع اتج الن ي الملح ول المحل ات مخلف ريف تص إدارة

بـ المعنونة المشاركة الملح"وفازت ب تقبل المس ة ات"قولب مخلف إلدارة ار ابتك كأفضل
المياه  .تحلية
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لتاريخ الصحفي 04/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ينبععنوان محطة تشيّد المياه لشراكات تحالفي4السعودية إطار في للتحلية المستقلّة

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

ينبع محطة تشيّد المياه لشراكات إطار4السعودية في للتحلية المستقلّة
 تحالفي

العام في التشغيل مرحلة تبلغ2023تدخل إنتاجية مكعب450بقدرة متر  ألف

 

اإللكترونية سبق  جدة-صحيفة

لشركة الشبكات حلول أعمال وحدة ددة"فازت المتج ة للطاق ك إلكتري نرال بصفقة"ج ٬
المحدودة اءات واإلنش ة الثقيل للصناعات ان دوس شركة محطة)دوسان(من اء إلنش ٬

ينبع محطة إلى الكهربائية الطاقة تزويد على ستعمل رئيسية ة4فرعية لتحلي المستقلّة
 .المياه

 

يًال عودية:وتفص الس ة العربي ة المملك ي ف ة متكامل ة محط روع مش أول فقة الص ل تمث
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ا٬ عملياته ي ف ة النظيف ة الطاق تخدم وتس العكسي التناضح ة تقني تخدام باس اه المي ة لتحلي
ام الع ي ف غيلية التش ة المرحل دخولها المخطط غ2023ومن تبل ة إنتاجي درة 450بق

ة مك دينتي م سكان ى إل توريدها ليتم يوميًّا٬ للشرب الصالحة المياه من مكعب متر ألف
المنورة والمدينة  .المكرمة

 

ع ينب ة محط ع د4وتق بع ى ة140عل قري ب بجان ورة٬ المن ة المدين رب غ تًرا كيلوم
ى عل المحطة وستعمل السعودية٬ العربية المملكة في األحمر البحر ساحل على الرايس

للشرب الصالحة المياه لتزويد العكسي التناضح تقنية من  .االستفادة
 

د تول تي ال ية الشمس ة الطاق دات وح ن م مجموعة المحطة من20وتتضمّن اواط ميج
ة تحلي ة عملي اء أثن ة الكهربائي ة الطاق بكة ش ى عل غط الض ن م للحد ة الكهربائي ة الطاق

المحّالة المياه من يومين إنتاج تخزين على قادرة للمياه خزانات على عالوة  .المياه٬
 

ناعات للص ان دوس شركة دى ل اريع المش دير م يو٬ س ان سيونغس ال ق بة المناس ذه وبه
المحدودة واإلنشاءات "الثقيلة ر٬: المبتك المشروع هذا ضمن رئيسي دور تولي يشرفنا

لشركة ة التابع بكات الش حلول أعمال وحدة مع الشراكة اتفاقية توقيع نرال"ويسعدنا ج
ددة المتج ة للطاق ة"إلكتريك البني اريع مش اء إنش ي ف اح بالنج ل حاف بسجل ع تتمت تي ال

السعودية العربية المملكة في الرائدة  ".التحتية
 

الشركة قبل من والتشغيل والملكية التشييد مبدأ على قائم عقد حسب المحطة تطوير وتم
تتولى وس وه٬ وم ونسما إنجي شركات يجمع تحالف إطار في المياه٬ لشركات السعودية

مدته"إنجي"شركة امتياز ضمن وصيانتها المحطة تشغيل  عاًما25مهمة
 

ركة لش ة التابع بكات الش ول حل ال أعم دة وح ع يجم ذي ال الف التح ى نرال"ويتوّل ج
المتجددة للطاقة الشريف"و"إلكتريك لمحطة"مجموعة ية الرئيس ول الحل تقديم مهمة ٬

از4ينبع بالغ المعزولة الفرعية المحطة يشمل 110-380باستطاعة)GIS(بما
ع ينب محطة د تزوي ى عل ة الفرعي المحطة تعمل حيث ة4كيلوفولط؛ الكهربائي ة بالطاق

فيها عمل مركز كل لتشغيل  .الضرورية
 

في الشبكات حلول أعمال لوحدة التنفيذي والرئيس المدير داغر بيرنارد قال جانبه ومن
لشركة وتركيا أفريقيا وشمال األوسط الشرق إلكتريك"منطقة "جنرال محطة": تشكل

ة4ينبع العربي ة المملك ي ف ة التحتي اه المي ة لبني ة التنموي ود الجه ضمن رئيسّيًا إنجاًزا
عودية ة.الس المحط اهم تس ددة٬ المتج ة الطاق س أس ى عل ا قائًم روًعا مش ا وباعتباره

تدامة االس ز لتعزي ة والرامي السعودية العربية المملكة في الرشيدة القيادة أهداف بتحقيق
اه المي وارد م ى عل ورة المن ة والمدين المكرمة مكة في المتنامي الطلب تلبية مع البيئية٬
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للشرب  .الصالحة
 

شريًكا:وأضاف بصفتنا ة العالي وموثوقيتنا الرفيعة إمكاناتنا على المشروع بهذا فوزنا
ية الرئيس ة الفرعي المحطات از إنج يشمل بما المملكة٬ في التحتية البنية نمو في أساسيًّا

المياه تحلية  لمحطات
 

من السعودية ة العربي ة المملك ات احتياج لتلبية فعال كبديل كفاءتها المياه تحلية وأثبتت
الشرب هي.مياه السعودية العربية المملكة أن إلى المتحدة األمم لجامعة تقريٌر ويشير

بنسبة تساهم حيث المياه؛ لتحلية العالم في سوق المحّالة%22أكبر المياه إجمالي من
 عالميًّا

 

ى إل اه المي ع دف م يت ث حي اه؛ المي ة لتحلي ّيًا رئيس ّالً ح ي العكس ح التناض ة تقني بر وتعت
للشرب صالحة مياه إلنتاج دقيقة أغشية خالل من عالية ضغط  .مستويات

 

ال أعم دة وح تحرص ة٬ الكهربائي ة الطاق ن م الكثير تستنزف العملية هذه أن وباعتبار
لشركة التابعة الشبكات ددة"حلول المتج ة للطاق ك إلكتري نرال محطات"ج دعم ى عل

المتطورة التقنية بحلولها المياه  .تحلية
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لتاريخ الصحفي 04/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بـعنوان للتحلية العالمي اإلنتاج تتصدر م5.9المملكة يوميا3مليون

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21236العددالكاتب 1تكرار

بـ للتحلية العالمي اإلنتاج تتصدر م5.9المملكة  يوميا3مليون

 
 

 جدة-المدينة

بـ الة المح اه للمي المي الع اج اإلنت ة المملك درت م5.9تص ون ام3ملي ع ي ف ا يومي
ي32عبر2020 العرب ج والخلي ر األحم البحر احل س ى عل ة للتحلي اء.محطة ج

ام ع في المملكة حصول إلى أشار الذي الوطني التحول برنامج تقرير في 2019ذلك
ة منتج منشاة أكبر ب ق تتعل ى األول ية٬ القياس ام لألرق س جيني وعة لموس شهادتين ى عل

بحجم الم الع ي ف المحالة اه م5.6للمي ون بـ3ملي ل الجبي ي ف اج لإلنت محطة بر وأك ٬
م1.4 مباشر3مليون بشكل أثير الت ي ف اهم س ر األم ك ذل أن ى إل يرا مش المياه٬ من

الشرقي احل الس ى عل ة الكهربائي ة الطاق اج إنت وارتفاع اإلمداد استمرارية معدل .على
من ي القياس المستوى ذا ه ى إل اه المي ن م ة المملك اج إنت م4.6وصعد ون ي3ملي ف

م5و2017 م5.6و2018في3ماليين التقرير..2019في3مليون وأشار
ب تركي خالل من ه من تفادة االس ز وتعزي السدود اء إنش ي ف المستمرة الجهود 31إلى

ريف وتص مطر اس قي ة م1.2محط ار اه3ملي المي وب منس ع لرف دود الس اه مي ن م
وإزالة م3الجوفية ك3ماليين ذل أن ى إل يرا مش يول٬ بالس ة المحمول وبيات الرس ن م
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ير توف في م700ساهم ف ة3أل الزراعي لألغراض اه المي ير وتوف الشرب اه مي ن م
والفيضانات السيول مخاطر  .ودرء

 
السيول ات وكمي اإلمطار دالت لمع ي يوم درولوجي هي رصد إجراء يتم للتقرير ووفقا

الل خ ي513من ف ة الجوفي ار اإلب تويات مس ة مراقب م يت ا كم اس٬ قي ة 405محط
اء.آبار وإنش السروات ل جب بر ع الم الع ي ف اه مي ق نف أطول ر حف ى إل ر التقري ت ولف

تراتيجي اإلس اه المي خزن سعة وزيادة الغربي الساحل امتداد على صغيرة مياه محطات
اه المي استهالك يد لترش الوطني البرنامج وإطالق منها االستفادة وتعزيز السدود وإنشاء

المرشدة الصحية المياه مواصفات الئحة  واعتماد
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لتاريخ الصحفي 04/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئي«عنوان عدة36يوقف»األمن بمناطق رعي مخالفات الرتكابهم شخصًا

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 21تكرار

البيئي« رعي36يوقف»األمن مخالفات الرتكابهم شخًصا
عدة  بمناطق

 

التحرير|الرياض●  فريق

البيئي لألمن الخاصة القوات منهم)21(أوقفت البيئة٬ لنظام و)14(مخالفًا مواطًنا
ئي)7( البي ن لألم الخاصة القوات أوقفت والهندية السودانية الجنسيتين من (مقيمين٬

البيئة)36 لنظام  .مخالفًا
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وم الي الكي الم د رائ د الرائ ئي البي ن لألم ة الخاص وات للق مي الرس دث المتح ح وأوض
م منه الفين المخ أن د٬ و)18(األح ا ودانية)18(مواطًن الس يتين الجنس ن م ا٬ مقيًم

رعي مخالفات ارتكبوا و)698(والصومالية٬ ل اإلب ن م ن)2690(رأًسا م ا رأًس
المملكة مناطق من عدد في الرعي فيها يمنع أماكن في  .األغنام

 

ة٬ المعني ات الجه ن م المخالفين بحق كافة النظامية اإلجراءات تطبيق تمَّ أنه إلى وأشار
على الفطرية الحياة أو البيئة على اعتداًء تمثل حاالت أي عن اإلبالغ على الجميع حاًثا

و)911(الرقم اض٬ والري ة المكرم ة مك ع)996(و)999(بمنطقتي جمي ي ف
المملكة  .مناطق
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لتاريخ الصحفي 04/11/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعوديةعنوان إلى الزيتية االنسكابات لمكافحة سفينة أول وصول

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7563العددالكاتب 1تكرار

السعودية إلى الزيتية االنسكابات لمكافحة سفينة أول  وصول

 
 

 الوطن:الرياض

فينة الس تقبال واس وصول م ت ة٬ البيئي الطوارئ مع للتعامل المؤهلين من طاقم بإشراف
دة ج اء مين ى إل ك وذل ة المملك ار بح ي ف الزيتية االنسكابات مكافحة أسطول من األولى
تويات ومس ادر مص ة ومراقب د لرص ئي البي تزام االل ز مرك ود جه من ض المي٬ اإلس

البحري البيئة في  .التلوث
 

من ة البحري ة البيئ ة وحماي ة٬ المملك ي ف ة البيئ تدامة اس ز تعزي ى إل األسطول دف ويه
الضارة واد الم ة ومكافح ال٬ المج ذا ه ي ف ة الوطني القدرات ورفع الزيتية٬ االنسكابات
الخاصة الطوارئ خطط وتعزيز البحرية٬ البيئة في السريعة االستجابة ودعم األخرى٬

النفطية االنسكابات  .بمكافحة
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الزراعية المنتجة..السياحة واألسر للشباب عمل  فرص

 

يوسف بن ياسر ــ  جدة

ة المملك اطق من ف مختل ي ف المصطافين جذب مظاهر أهم أحد الزراعية السياحة تمثل
ارة بزي ادةً ع رتبط ت ا أنه ا كم المنتجة واألسر للشباب عمل فرص توفر انها عن فضال
ات أوق ي ف ًة خاص ة الريفي اة الحي اهر مظ ل أجم ن م د تع تي ال ة الزراعي درجات الم

نابل س درجات الم ذه ه وتحتضن يف٬ ر“الص عير“و”البُ دخن“و”الش ذرة”و”ال ال
اء ن”البيض ع ال فض ة٬ الجبلي ات المرتفع ا به تهر تش تي ال يل المحاص ن م ا وغيره

الفواكه ومختلف والعنب الحمضيات  .مزارع
 

دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير واوضح
ة المملك ة رؤي ي ف يصب رائد مشروع الزراعية السياحة إن الغامدي هللا جار بن سعيد
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ل2030 عم رص ف دم ويق ة بالمملك ة والزراعي ياحية الس ة الخريط كيل تش د ويعي
واء اإلي اع لقط يزة مم دائل ب اد إيج ى إل عى ويس ة٬ المنتج ر واألس ابات والش باب للش
ورد لل ن المنتجي المزارعين لبعض التحول وهذا بالطبيعة٬ واالستمتاع والسفر السياحي
دمات خ ير بتوف ا وتهيئته ياحية س ة زراعي اريع مش ي ف زارعهم م استثمار الى والفاكهة
ي ف ة رائع سياحية وجهة مزارعهم اصبحت حيث وناجح ايجابي اثر الزوار ومتطلبات

كورونا جائحة بعد خاصة  .المنطقة
 

ب الجوان ي ف ا بينه ا فيم يرا كب ا تنافس هد تش تي وال ورد٬ ال زارع م ض بع بحت فأص
ول وحق ة٬ متفاوت ام بأحج ة المحمي وت البي ن م يرة كب ة مجموع غيلية والتش ة التطويري
ى عل يرة وف ات وبكمي ة المتنوع ة الزراعي األصناف عشرات وتنتج مكشوفة٬ زراعية

ياحي الس انبين الج ق لتحقي ام٬ الع دار ذه»الترفيهي«م ه ديم تق يضمن ا بم ي٬ والتثقيف
ي وتبن جديد٬ مالي إيراد وإضافة ٬ المنطقة في جديدة سياحية كوجهة لزوارها المزارع
تسمح تي ال السياحية األنماط أحد وهي واإلنتاج المحاصيل في والتنوع البيئي٬ التوازن

ة مزرع ارة بزي ائح ة(للس اط)قائم بالنش ة المرتبط طة األنش ن م دد بع تمتاع لالس
استدامتها لضمان دخلها مصادر وتنويع المزارع وتطوير الريفية٬ والحياة  .الزراعي

 
ي الت ة الريفي ة الزراعي ياحية الس ادرات المب دى إح ون لتك زراع الم ذه ه عى تس ث حي
ه للترفي ر عناص اد وإيج ة المحلي ياحية الس ة التجرب راء إلث ع٬ المجتم ة لخدم ف توظ
وأنشطة دمات وخ ومنتجات رامج ب ر تطوي ن م زارعين الم ن وتمكي م٬ والتعلي والمتعة

زارعهم م ي ف ياحية ب.س ح ال االطف م ولتعلي ائالت للع دا ج به مناس بحت اص ث حي
الريفية والحياة الزراعي بالنشاط المرتبطة األنشطة من بعدد واالستمتاع  .الزراعة

 

تمر المس والحصاد تدامة المس ة الزراع ة وثقاف ة الزراعي ياحة الس أن الغامدي واضاف
ث حي ا دعمه يجب التقليدية٬ للسياحة وبديل ومميز جديد سياحي فكر أجل من التنافسي٬
ج البرام ادة وزي ة٬ المنطق ارج وخ ل داخ ن م زوار ال تقطاب اس ة محاول ى إل دف ته
ب المكات داول وج قوائم في المزارع إدراج مع خصوصاً السياحي٬ والتنشيط السياحية٬
جذب ل عوام ا باعتباره ياحيين٬ الس دين والمرش ياحية الس الرحالت ومنظمي السياحية

مهمة  .سياحي
 

تثمارية االس اليف التك ي ف اهمة المس ى عل وم يق ة الزراعي ة التنمي ندوق ص ان ا كم
الصندوق ن م مباشر ل بتموي المرخصة زارع الم داخل ياحية الس للمنشآت والتشغيلية

األجل طويلة  .0بقروض
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الرطب الغبار»آمن«محصول موجات  من

للحرارة التعرض وعدم البسر طور مراحل بمتابعة  توجيهات

 

تصوير جيدا محصوال ينتج الثمرة تطور (مراقبة درويش: آل  )درويش
 

العويس  األحساء-محمد

ول محص ع بي ع من ى عل اء األحس ة محافظ ة أمان ددت ب«ش ناديق»الرط الص ي ف
ة الكرتوني وات العب ي ف أ الُمعب المحصول بشراء والمقيمين بالمواطنين مُهيبًة الخشبية٬

جرام2٬1«بوزن ك»كيلو ذل متابعة في يتمثل واإلشرافي الرقابي دورها أن مؤكدة ٬
فقط العمراني النطاق  .في
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وطلب  عرض

الرطب محصول ع بي حصر أن ى إل بووشل٬ د خال ة لألمان الرسمي المتحدث وأشار
ب٬ والطل العرض مع يتوافق بما والمُصممة لذلك٬ المخصصة الكرتونية العبوات عبر
المحافظة بضرورة والباعة زارعين الم ة توعي داف أه ن م اً انطالق يأتي ذلك أن مبينا
ظ تحف د جي تصميم ذات وات بعب اً محلي م المه ول المحص ذا له ت ثاب م وحج وزن ى عل
التجاري الغش ومكافحة المستهلكين حقوق حفظ إلى إضافًة تخزينها٬ ويمكن المحصول

المحصول وجودة واألسعار  .باألوزان
 

أضرار ن م ا له لما الخشبية الصناديق في المحصول بيع منع أن بيئيةوأوضح أضرار
عبر يكون غالباً تخزينها أن إلى باإلضافة العام٬ والمظهر المستهلك على وصحية بيئية
والميكروبات الجراثيم اكتساب إلى خاللها من تتعرض ظروف وفي سليمة غير  .طرق

 
التطور  مراقبة

ة الزراعي ة التنمي ة لجن عضو ور للتم دهللا عب الملك مدينة مدير طمأن آخر٬ سياق وفي
م ل للنخي ثي البح يز التم مركز إدارة مجلس وعضو األحساء السماعيل٬.بغرفة د محم

ي الت ة الحالي ترة الف أن ب اء باألحس ور التم اج وإنت ل بالنخي ن والمهتمي المزارعين جميع
دايات ب ن م ل النخي ر ثم ى عل ر تؤث ال ار٬ الغب ات موج من ومزارعها األحساء تشهدها
رة ثم ور تط ل مراح ة مراقب ات بعملي زارعين الم ة عناي رورة ض ع م ب٬ الرط اج إنت
دى ل دة المعتم ار الغب م حل ة مكافح رامج ب ه تملي ا بم ية٬ الماض ترات الف الل خ ل النخي

والزراعة والمياه البيئة  .وزارة
 

لـ ماعيل الس ح مباشروأوض أثير وم«ت تداد»الي اش ط وس ة الغباري ة الحالي ترة الف أن
اج إنت ل مراح ى عل ح واض كل بش لبي س أو ر مباش أثير ت د يوج ال يف٬ الص رارة ح
ن المزارعي ا مطالب المكشوفة٬ ة الزراعي ع والمواق اطق المن ي ف حتى النخيل٬ محصول
م يت ث بحي ة٬ الحراري ات واللفح للحرارة التعرض دم وع البسر طور مراحل بمتابعة
أن دا مؤك اف٬ الجف ترة ف ي ف ا خصوص ة٬ القوي اح للري دات مص ع بوض ا له دي التص

عالية بجودة التمور من محصول على بالحصول ستساهم  .الوقاية
 

مبكرةوقال محصول:أنواع بجني المزارع بدأت الحالية ام»الرطب«الفترة الع ذا له
خالل ع المتوق ن م الصيف٬ حرارة تداد الش ونظرا ار٬ الطي وهو األول النوع بظهور
ا تتبعه م ث ن وم والغر المجناز رطب من المبكرة األنواع تباشير قطف يتم القادمة األيام
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خ البطي ذلك وك ون٬ والليم ن والتي ب العن ائية األحس يفية الص ه والفواك ناف٬ األص ة بقي
 .الحساوي

 
الغبار حلم أن عنكبوتييذكر ار«نسيج م»الغف تهاج تي ال ر التم ل نخي ات آف أخطر ن م

م والحل تهالك٬ لالس صالحة غير وتصبح إهمالها حالة في كبيرة خسائر وتسبب الثمار٬
ن م ل أق ه طول ردة المج العين ب رى ت ال جدا غيرة ص ة آف و ه ة عام م4.0بصفة مل
حوالي األنثى وتضع األرجل من أزواج أربعة وله الشكل بيضاوي بيضة50جسمها

حوالي في صيفا حياته دورة الحلم ويكمل واألوراق٬ الثمار تصل12على ا بينم يوماً
ه50إلى ب وتلصق ماريخ والش ار الثم حول ا عنكبوتي نسيجا الحلم ويفرز شتاًء٬ يوما

اإلصابة شكل الغبار  .حبيب
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مع»لولو« اتفاقية وتوقع السعودي المانجو مهرجان تطلق
الزراعة  وزارة

 

المملكة في المحليين المزارعين أوضاع تحسين إلى االتفاقية  تهدف
 

 ل.ح-اليوم

ي ف السعودي انجو الم بوع أس لولو األوسط الشرق في الرائدة التجزئة شركة 9أطلقت
رة2021يونيو الم بر تعت ث حي ا٬ محلي المزروعة انجو الم ألصناف مهرجان وهو ٬

ي ف ة المحلي انجو الم ناف ألص ترويج لل دث الح ذا ه ل مث م تنظي ا فيه م يت تي ال ى األول
من.المملكة أكثر بشراء لولو من20قامت ان للمهرج توائية االس ة الفاكه ن م ا نوع

ة مجموع على رائعة وعروضا صفقات الترويجي العرض ويضم المملكة٬ أنحاء جميع
السعودية في لولو متاجر في تتوافر والتي الطازجة٬ المستوردة المانجو من  .مختارة

 
ي الجطيل ليمان س المهندس المهرجان زار وزارة(وقد ة٬ التعاوني ات الجمعي ام ع دير م

عودية الس ة العربي ة المملك ة٬ والزراع اه والمي اف)البيئة أطي ماركت ايبر ه و لول ي ف
الرياض اليرموك لألسواق.مول٬ السعودية و لول ن بي اليوم نفس في اتفاقية توقيع وتم
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ة الزراعي ات المنتج ع وبي ترويج ل ة التعاوني ات الجمعي س ومجل عودية الس برى الك
ة المملك اء أنح ع جمي ي ف برى الك لألسواق السعودية لولو خالل من المنتجة .السعودية
هيم ش والسيد ة التعاوني ات الجمعي س مجل رئيس دمان ك دهللا عب دكتور ال ة االتفاقي ع وّق
ل وكي ادة العي د أحم دس المهن ور بحض السعودية و لول لشركة اإلقليمي دير الم د٬ محم

والزراعة والمياه البيئة  .وزارة
 

إن والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة وكيل العيادة٬ أحمد المهندس إحدى«وقال هي لولو
ونحن ي وإقليم ي محل حضور ا له تي ال السعودية العربية المملكة في الرائدة الشركات
غار لص خاصة ي٬ الزراع ويق للتس مساعدتنا ي ف ي رئيس وبشكل يرا كث م عليه ول نع

الجمعيات وأعضاء  .»المزارعين
 

السعودية لولو لشركة اإلقليمي المدير محمد٬ شهيم السيد ة«:وقال اتفاقي ع توقي يسعدنا
المملكة في المحليين المزارعين أوضاع لتحسين التعاونية الجمعيات مجلس ز.مع ترك

مباشرة ة الزراعي محاصيلهم شراء خالل من أسهل اتهم حي جعل على لولو مجموعة
ة المزرع ن ن.م م يرا كب ا دعم هدنا ش د فق عودي٬ الس انجو الم بوع بأس ق يتعل ا وفيم

رى٬ أخ رة م يرا كب نجاحا ان المهرج ذا ه ق يحق أن ع ونتوق السنين ر م ى عل ا عمالئن
الجنسيات جميع ومن الكثيرين قبل من محبوبة االستوائية الفاكهة هذه  .»وتعتبر
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الحتياجاتهم ويستمع بالمزارعين يجتمع خليص  محافظ

 

اإلعالمي  :خليص-المركز

ة اللجن دت عق ٬ ي اإلبيرق وي جل ن ب دهللا عب تاذ األس ص خلي افظ مح عادة س ة برئاس
ن م دد ع مع موفقاً اجتماعاً ٬ الزراعية خليص محافظة هوية بوضع المكلفة التنفيذية
م ة والزراع اه والمي البيئة مكتب مدير بحضور وذلك بالمحافظة المزارعين .األخوة
ات الجمعي اء ورؤس ال األعم ال رج ن م ين المختص ن م ض وبع ٬ الدي الب س أن

 .التعاونية
 

بالدرجة زارعين الم م ته تي ال اور والمح اط النق ن م عدد ى إل اع االجتم تطرق د وق
المزارعين تواجه التي والتحديات والفرص والتسويق كالمياه  .األولى
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التي والضعف القوة ونقاط والمالحظات األطروحات لكافة المحافظ سعادة استمع وقد
المحافظة أنحاء كافة من المزارعين  .نقلها

 

ذات ات الجه ع م ك ذل ة ومتابع ا حياله الزم ال اذ باتخ ه التوجي ي ف عادته س ادر وب
 .العالقة

 

ن المزارعي م دع ى إل ة الزراعي خليص محافظة هوية بدراسة المكلفة اللجنة 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 بالمحافظة ع للبي ذ مناف ير وتوف دخل ال ادر مص وع لتن زارعين الم
ذا ه ي ف تثمرين المس وة ودع ة االلكتروني واألسواق الموسمية الزراعية المهرجانات
الشراكات اء وبن واالجراءات التسهيالت ة كاف ديم وتق المحافظة إلى الحيوي المجال
خليص بمحافظة الزراعي الجانب لدعم العالقة ذات الجهات من عدد بين المجتمعية

لشبابها عمل فرص  .وخلق
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الرفق”البيئة“ مجاالت في التطوعي العمل تفعيل ضرورة تؤكد
 بالحيوان

 

 واس-الرياض
ادة٬ العي د أحم دس المهن ة الزراع ؤون لش ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وكي د أك
بوع أس إطالق ى إل اً داعي الحيوان٬ ب الرفق مجاالت في التطوعي العمل تفعيل ضرورة
الممارسات ى عل الضوء ليط تس دف به العالقة٬ ذات الجهات بمشاركة بالحيوان للرفق
ذا ه ي ف ع المجتم طاقات وتفعيل التطوعي العمل ثقافة وترسيخ الحيوانات تجاه الخاطئة

 .الجانب
 

35



جميعة بأعضاء لقائه خالل ذلك الصحة"رحمة"جاء دير م بحضور بالحيوان٬ للرفق
ق للرف ة رحم ة جمعي إدارة س مجل س ورئي دويرج٬ ال ي عل دكتور ال ة البيطري والرقابة
لمناقشة وذلك الجمعية٬ وأعضاء الوزارة قيادات من وعدد العقيل٬ عبدالعزيز بالحيوان
ادرات المب الق وإط ي٬ التطوع ل العم جيع وتش الحيوان٬ ب ق الرف ال مج م دع رق ط

الجانب بهذا المجتمع لتوعية  .والبرامج
 

ق الرف ال مج ي ف التطوعي ل العم م ودع تشجيع على تعمل الوزارة أن العيادة وأوضح
ة الحكومي ات الجه اً داعي ال٬ المج ذا ه ي ف ة الجمعي ه ب ت قام ا م اً مثمن الحيوان٬ ب
د فوائ من له لما بالحيوان الرفق مجال في التطوعي العمل دعم إلى واألفراد والشركات

أن ى إل اإلحصائيات ير تش ث حي ة٬ والبيئ ان اإلنس صحة األمراض%75على ن م
حيواني أصل من اإلنسان تصيب  .التي

 
ي حوال ة رحم ة جمعي ت راف52وأطلق إش ت تح الحيوان ب ق للرف ة مجتمعي ادرة مب

ات الحيوان ع بي محالت أصحاب ة توعي دف به ك وذل ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة
و نح وعين المتط دد ع غ بل ث حي الحيوان٬ ب ق الرف روط وش وابط بض تلزماتها ومس

من1920 ثر أك نفذوا األول٬ العام خالل ضمن10متطوعاً ة٬ تطوعي اعة س آالف
ام ع ول بحل وع متط ون ملي ى إل للوصول ة المملك مستهدفات ق اء2030تحقي وبن م٬

الجديدة لألجيال أفضل  .مستقبل
 

ة حمل ة الجمعي ا أطلقته تي ال ادرات المب ضمن ق"ومن الرف ن من"عي دد ع اركة بمش
روف ظ مستوى ين وتحس الحيوان ب الرفق ب الوعي ز تعزي دف به ة٬ التطوعي ات الجه
ق الرف ام بنظ ة والتوعي ة٬ األليف ات الحيوان الت مح ي ف حية والص ية المعيش واء اإلي

العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول  .بالحيوان
ة المملك اطق من ي ف ا ومكاتبه ا فروعه بر ع ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل وتعم
الك م ث وح وان٬ للحي اءة باإلس ة المتعلق ات المخالف د ورص بط ض ى عل ة٬ المختلف
ات والتعليم ة باألنظم د والتقي وزارة ال مراقبي مع التعاون إلى عليها والقائمين المشاريع
ة٬ الحيواني ثروة ال روعات مش ل عم م تنظي ى إل دف ته تي ال وزارة٬ ال درها تص تي ال
ي ف ه بحقوق ام واالهتم الحيوان ب ق الرف م قي ز وتعزي ا٬ أخطاره ن م ع المجتم ة وحماي
لنظامي ات مخالف أي عن الغ اإلب ى إل ع المجتم راد أف ع جمي حث ى إل إضافة المملكة٬

الرقم خالل من بالحيوان والرفق الحيوانية  .939الثروة
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الخبر تفاصيل

الخبر األسماكعنوان لصيادي التعاونية الجمعية مع تعاون اتفاقية توقع عسير بيئة

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

لصيادي التعاونية الجمعية مع تعاون اتفاقية توقع عسير بيئة
 األسماك

 
 

 

 واس-أبها
ي الويمن دهللا عب دس المهن ير عس ة بمنطق والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مدير وقع

ير عس بساحل األسماك لصيادي التعاونية الجمعية مع انتفاع اتفاقية تنص,اليوم ث حي
الستخدامها وزارة ال لفرع محددة بممتلكات االنتفاع حق الجمعية تمنح أن على االتفاقية

الجمعية خدمات بنطاق المشمولين الصيادين خدمة  .في
 

بساحل األسماك لصيادي ة التعاوني الجمعية رئيس مع بحث قد الويمني المهندس وكان
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ة الجمعي اء أعض ن م دد وع وزي الق ي عل ن ب يى يح ن ب د أحم ير ر,عس تطوي بل س
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة دمها تق تي ال دمات ه,الخ تواج تي ال ات المعوق ذلك وك

المنطقة في ات,الصيادين وللجمعي للصيادين تسهيالت ديم وتق الصيد ات عملي م وتنظي
األسماك لصيادي ة,التعاونية واألنظم بالشروط الخاصة وائح الل ة مراجع ى إل إضافة

الصيادين وعمل الصيد بمهنة  المتعلقة
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الخبر تفاصيل

الخبر مشددعنوان "تحذير الفطرية.. البيئة":الحياة لنظام مخالفة يعد المركز موافقة دون الفطرية الكائنات إطالق

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 25تكرار

مشدد "تحذير الفطرية.. دون":الحياة الفطرية الكائنات إطالق
البيئة لنظام مخالفة يعد المركز  موافقة

النظامية واالشتراطات بالضوابط التقيد بالجميع  أهاب

 

السعودية األنباء  الرياض-)واس(وكالة

ة حيواني ة فطري ات كائن أي إطالق أن ى عل ة الفطري الحياة لتنمية الوطني المركز شدد
راءات اإلج ق تطبي ه علي ب ويترت ة البيئ ام لنظ ة مخالف د يع ه موافقت دون ة الطبيع ي ف

ك ذل ى عل ة المترتب ة ة,النظامي النظامي تراطات واالش بالضوابط د التقي الجميع ب ًا مهيب
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ة؛ البحري أو ة البري ة الفطري الحية الكائنات من أي إطالق قبل موافقته على والحصول
ة المحلي ات الكائن ى عل ة عالي ومخاطر لبية س أثيرات ت ن م ب يترت د ق ا لم ًرا نظ ك وذل

المنظمة غير اإلطالق عمليات جراء المملكة في الطبيعية  .والبيئات
 

واع األن أن ن م د للتأك ز المرك ة موافق ب يتطل ة الفطري ات الكائن الق إط أن ح وأوض
ة٬ الطبيعي ات البيئ ى عل ة الدخيل أو ة الغازي واع األن ن م د تع ال ا إطالقه تهدف المس
يشمل بما الطبيعة في اإلطالق بعمليات المتعلقة والمعايير االشتراطات تطبيق ولضمان
ت التوقي بة ومناس راض٬ األم ن م ا وخلوه ني٬ الجي وع والتن للسالالت الوراثي الصفاء
ذه ه داخل ت عدم مان وض ة٬ المُطلق ات للحيوان ة والالحق ابقة الس ات والدراس ع٬ والموق

الرئيسية مهامه كأحد المركز قبل من تتم التي اإلطالق برامج مع  .العمليات
 

الخصوص ذا ه ي ف بالتواصل راغبين ال ة الفطري اة الحي ة لتنمي الوطني ز المرك ودعا
اإللكتروني البريد  .info@ncw.gov.sa:على
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الخبر تفاصيل

الخبر المزاحميةعنوان سكان تؤرق الصرف تسربات

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7563العددالكاتب 1تكرار

المزاحمية سكان تؤرق الصرف  تسربات

 
 

الخزيم:الرياض  سعود

الصحي الصرف مياه طفح من الرياض٬ لمنطقة التابعة المزاحمية٬ محافظة أهالي شكا
اء األحي ن م دد ع ي ف ازلهم من ام وأم وارعهم ش ي ف ا٬ تقريب امين ع ن م ثر أك ذ من

ة« وغرناط دلس واألن قورية ة»الص األنظم ق وتطبي م٬ عنه رر الض ة بإزال البين مط
المخالفين على بحزم  .واللوائح

 
لـ بي العتي دالعزير عب دس المهن ة المحافظ ة بلدي س رئي ر وطن«وذك الصرف»ال أن ٬
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خالل دمات٬ الخ ة لجن ألعضاء ك ذل إيضاح م وت ة٬ البلدي اختصاص من ليس الصحي
ة الجه دعم ل تعداد االس م أت ى عل ة البلدي أن ى إل يرا مش الموضوع٬ تناول سابق اجتماع

الموضوع لحل بالمحافظة والمقيمين المواطنين خدمة يحقق بما  .المعنية٬
 

لـ بالمحافظة المياه خدمات فرع أوضح السياق ذات المالحظة»الوطن«وفي د عن أنه ٬
اه٬ المي ة خدم قطع ال حي الزم ال اتخاذ يتم الصحي٬ الصرف مياه تسرب عن البالغ أو
ك تل ن بي ن وم بالصور ة موثق المحافظة٬ أحياء في المخالفات من العديد رصد تم حيث
ات الجه ع م بالتنسيق ا عليه ل العم ار وج الصقورية٬ حي ي ف قائمة مخالفة المخالفات

الضرر وإزالة بمعالجة المخالفين بتكليف  .المختصة٬
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/2dYCWUisDvs 
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الخبر تفاصيل

الخبر جبلعنوان في النيران تشعل رعدية بالليث"عفر"صاعقة

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد3649العددالكاتب 1تكرار

جبل في النيران تشعل رعدية  بالليث"عفر"صاعقة

الرياح بفعل واسعة أجزاء في انتشارها من تخوفهم أبدوا  األهالي

 

البجالي  الليث-عبدالرزاق

اشتعال ي ف ث باللي وجدم م يلمل مركزي ن بي ع الواق ر عف ل جب ضربت ة رعدي صاعقة تسببت
ر الخب هذا مثول ساعة حتى اشتعالها تواصل الحرائق تزال ال فيما الجبل٬ من أجزاء في النيران

 .للنشر
 

جبل قمة ضربت رعدية صاعقة فإن المنطقة؛ سكان ر"وبحسب ذي"عف وال ومين٬ ي نحو ل قب
زال ت ال فيما المركزين٬ بين الرابط شريان طريق خالله من ويمر ويلملم٬ جدم مركزي بين يقع
ل ظ ي ف ع الموق ى إل ول الوص ن م د أح ن يتمك أن دون اآلن٬ تى ح تعالها اش ل تواص يران الن
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الصعبة  .التضاريس
 

اح٬ الري بفعل ل الجب ن م واسعة أجزاء ي ف ق الحري انتشار من ديد الش تخوفهم الي األه دى وأب
الحريق انتشار في ساعدت من هي بالجبل واألشجار العشب كثرة أن إلى  .الفتين

 

أحد يتمكن ن ل ث حي الصعوبة٬ ة غاي ي ف أمر الحريق مكان إلى الوصول أن إلى السكان وأشار
قولهم حد على الطيران٬ بوساطة سوى الوصول  .من
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الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبراالثنين-14/06/2021-04/11/1442تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد17791العددالكاتب 1تكرار
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