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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

تعاون سعودي تايالندي في الزراعة واألمن الغذائيعنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

تعاون سعودي تايالندي في الزراعة واألمن الغذائي

المدينة - جدة
بحث معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، مع وزير الزراعة والتعاونيات التايلندي
في مملكة تايالند، أوجه التعاون في المجاالت الزراعية واألمن الغذائي، باإلضافة إلى عقد شراكات

بين القطاع الخاص في البلدين، بحضور سعادة القائم بأعمال سفارة المملكة في بانكوك.

وقال الفضلي: إن تايالند تمتلك ثروة زراعية، وهي مصدر ثقة للسعوديين لبناء شراكات متعددة.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

نائب وزير “البيئة”: االقتصاد الدائري أحد أولوياتنا لتحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية 2030عنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

نائب وزير “البيئة”: االقتصاد الدائري أحد أولوياتنا لتحقيق
التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية 2030

صحيفة عسير – أمل الصاري :
أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هالل المشيطي أن االقتصاد
الدائري، أو ما يعرف باإلدارة المتكاملة للموارد ُيعد أحد أولويات منظومة البيئة؛ لتحقيق النمو

االقتصادي المستدام، والحفاظ على البيئة، والحد من التلوث وفق أهداف رؤية 2030.
 

جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها خالل رعايته ندوة تحت عنوان “االقتصاد الدائري” التي نظمها
“منتدى الرياض االقتصادي” مبيًنا معاليه أن تعظيم الفائدة من الموارد بتقليل االستهالك، وتجنب

الهدر أو إعادة االستخدام أو التدوير للنفايات، سيجعل من النفايات ثروة بدًال من أن تكون عبًئا
اقتصادًيا وبيئًيا وصحًيا.

 
وأوضح معاليه أن الوزارة بدأت رحلتها لتحقيق االستدامة منذ تأسيسها منتصف 2016 م، برؤية
تهدف إلى المحافظة على الموارد واستدامة البيئة وتحقيق األمن المائي والغذائي وجودة الحياة،
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وأكملت باستراتيجيات وطنية معتمدة من مجلس الوزراء، ثم تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية
متكاملة بإقرار أنظمة ممكنة وفعالة للبيئة وإدارة النفايات والمياه والزراعة، وإطار مؤسسي

بمنظومات ومراكز متخصصة، مما ساهم في تحقيق توازن في مستهدفات قطاعات الوزارة.
 

وتطرق معاليه لتكلفة العبء البيئي السنوي على االقتصاد، حيث أشار إلى أنها بلغت ما يقارب الـ 86
مليار ريال سنوًيا وذلك بحسب دراسة للبنك الدولي، منها 8 مليارات ناتجة عن سوء إدارة النفايات
التي ال تتجاوز في الوقت الحالي 5%، منوًها بأنه في حال االستمرار بنهج االقتصاد الخطي تتفاقم
التحديات ونفقد فرًصا كبيرة للمحافظة على البيئة، وتحقيق عوائد اقتصادية، لكنه كشف في الوقت
ذاته أن تقديرات المركز الوطني إلدارة النفايات تشير إلى أنه في عام 2035 ستسهم إعادة التدوير

بدخل يقارب الـ 120 مليار ريال سنوًيا.
 

إلى ذلك، تحدث معاليه عن جهود المملكة في تعزيز االستدامة والتنمية االقتصادية، قائًال: إن
المملكة سارت بخطى متسارعة لتحقيق المزيد من التنمية البيئية، مستشهدًا بإعالن سمو ولي
العهد زراعة 10 مليارات شجرة في العقود القادمة، وحماية الغطاء النباتي بنسبة 30% والوصول
للحياد الصفري للكربون في عام 2060، وبإعادة تدوير 94% من النفايات عام 2035 بدًال من هدرها

بالمرادم.
 

وفي قطاع المياه، أوضح أن إدارة منظومة المياه تعتمد نهج اإلدارة المتكاملة التي تبدأ بحصد
األمطار والمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة، واإلنتاج بكفاءة عالية من التحلية، وفي
قطاع الزراعة قال معاليه: إن إنتاج الدواجن قفز ألكثر من 70%، وتحقق االكتفاء في منتجات محلية
مثل األلبان والبيض، واالكتفاء بأكثر من 85% في الخضروات، بينما انخفض استهالك القطاع الزراعي

للمياه بحدود 10 مليارات م3 سنويًا.
 

وفي ختام كلمته دعا المهندس المشيطي إلى االستمرار بالعمل كمنظومة واحدة وفريق متناغم
بين القطاعات الثالثة العام والخاص والثالث، بل وكافة أفراد المجتمع لتجنب الهدر أو تقليله وحسن
تدويره واستثماره بما يمكن من تحقيق التنمية االقتصادية ويسهم في الحفاظ على البيئة، وبما

يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 للوصول القتصاد مستدام للمملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

ا في أكثر من 10 مناطقعنوان الخبر "البيئة": المملكة تنتج 101 ألف طن من العنب سنوي�

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

52تكرار الرصدالعددالكاتب

ا في أكثر "البيئة": المملكة تنتج 101 ألف طن من العنب سنوي�
من 10 مناطق

الرياض - واس
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إنتاج المملكة من العنب يبلغ أكثر من 101.569 ألف طن
ا، من خالل زراعته بعدٍد من المناطق، في مساحة ُتقّدر بـأكثر من 3746 هكتار، ليحقق بذلك سنوي�
ا بنسبة 59%، مشيرة إلى أن العنب ُيعدُّ من الفاكهة االقتصادية الواعدة ذات الربحية اكتفاًء ذاتي�
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العالية، إذ يتميز بوفرة في اإلنتاج، ونجاح زراعته في نطاق واسع من أنواع التربة المختلفة، مع قلة
ا. احتياجه للمياه نسبي�

وبّين تقرير صادر من الوزارة، ضمن حملة (جاء وقتها) التي تهدف إلى التعريف باألنواع المتعددة
للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ أن هناك ُفرص عديدة
لتطوير زراعة العنب بالمملكة، مع ضرورة االلتزام بتطبيق برامج اإلدارة المتكاملة للمحصول، وإدخال
األصول واألصناف ذات الجودة والقدرة اإلنتاجية العالية، باإلضافة إلى تبني الحزم التكنولوجية

الحديثة.

وُيزرع العنب في مختلف أنواع التربة، وتحت ظروٍف مناخية تتوافر في معظم مناطق المملكة،
ويمتد موسم إنتاجه بحسب التقرير، من يونيو حتى سبتمبر، وتتركز مناطق زراعته في كٍل من
القصيم، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، الرياض، حائل، نجران، والحدود

الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن العنب يتميز بقيمة غذائية عالية، حيث يحتوي على نسب عالية من السكريات
التي تمد الجسم بالطاقة، كما يحتوي على البوتاسيوم، والعديد من الفيتامينات، وله فوائد صحية
عديدة؛ فهو يحمي من اإلصابة بمرض السرطان، ويقوي المناعة، ويقلل من ارتفاع الكوليسترول

ويقي من أمراض القلب، ويخفض ضغط الدم، كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ.

وتزخر المملكة بإنتاج العديد من أصناف العنب المتنوعة التي تلبي جميع األذواق.

ُيذكر أن حملة (جاء وقتها) تأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة لزيادة الوعي بأهمية تناول الفاكهة
المنتجة محليًا في مواسم إنتاجها؛ للوصول إلى أقصى فائدة غذائية من استهالكها، كما تسعى
الوزارة من خالل الحملة إلى تعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسالمته،
باإلضافة إلى رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها، لدعم المزارعين

المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

«البيئة» تستعرض الخطة التوسعية لقطاع الدواجنعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

استهداف ضخ استثمارات جديدة بـ17 مليار ريال
«البيئة» تستعرض الخطة التوسعية لقطاع الدواجن

الرياض - سعيد المبارك
أكد وكيل وزارة البيئة والمياه للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن جهود الوزارة أسهمت في
تحقيق منجزات كان لها أثرها الواضح على قطاع إنتاج الدواجن والبيض في المملكة، إذ أسهمت في
تحقيق الوفرة وتسجيل نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة من لحوم الدواجن بلغت نحو 68 % ومن بيض

المائدة 103 %.
 

جاء ذلك خالل اجتماع المهندس العيادة مع لجنة منتجي الدواجن والبيض، بهدف مناقشة التحديات
التي تواجه القطاع وسبل حلها، إضافة إلى استعراض الخطة التوسعية التي تستهدف ضخ
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استثمارات جديدة في قطاع الدواجن بقيمة تصل إلى 17 مليار ريال لرفع نسبة االكتفاء الذاتي للحوم
الدواجن إلى 80 % في 2025م كمرحلة أولى.

 
واستعرض أعضاء اللجنة خالل االجتماع، التحديات التي تواجههم في قطاع الدواجن، والمتمثلة في
ارتفاع تكاليف اإلنتاج؛ بسبب ارتفاع المدخالت العلفية، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، وزيادة
تكاليف الشحن والتوزيع، باإلضافة إلى ازدياد واردات المملكة من الدجاج الالحم مؤخًرا؛ مما أدى إلى
زيادة المخزون لديهم، مؤكدين حرصهم على تطور ونمو صناعة الدواجن، والمحافظة على استقرار

أسعار الدواجن باألسواق المحلية.
 

وأضاف المهندس العيادة، أن مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي بنهاية
هذا العام ستبلغ 7 مليارات ريال، ولدى قطاع الزراعة استراتيجية تم تحديث مستهدفاتها مؤخًرا،
وربطها باستراتيجية األمن الغذائي، ودعًما لقطاع األغذية بشكل عام صدرت موافقة كريمة
بتخصيص 91 مليار ريال لالستثمار في المنتجات الغذائية وزيادة الناتج المحلي، وزيادة القدرة على

التصدير.
 

وأوضح وكيل الزراعة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط وبرامج لتحقيق الوفرة وضمان استقرار
األسعار، ومن ذلك رخصت لعدد 120 مشروًعا جديًدا إلنتاج الدجاج الالحم، و30 مشروًعا إلنتاج بيض
المائدة، وسيتم إنشاء مزارع نموذجية متطورة في عدد من المناطق، ستسهم هذه المشاريع في
توفير منتجات طازجة من اللحوم الحمراء والبيضاء والدواجن وبيض المائدة، حيث تتوقع الوزارة

انخفاًضا في أسعار الدواجن يصل إلى 10 % خالل الفترة المقبلة.
 

وأشار العيادة، إلى أن هناك وفرة في اللحوم والدواجن في أسواق التجزئة واألسواق المركزية،
واالرتفاع الطفيف في األسعار نتيجة طبيعية الرتفاع أسعار األعالف والشحن، حيث إن مدخالت أعالف
الدواجن المحلية كلها مستوردة، وتعمل الوزارة على تحقيق الوفرة وضمان استقرار األسعار في
قطاع األعالف عبر خطط وبرامج من شأنها زيادة االستثمارات المحلية ودعم االستيراد، والتي بدروها

ستصب في دعم المنتجين المحليين.
 

 وخرج االجتماع بجملة من التوصيات المهمة، تمثلت في: أهمية االستفادة من التسويق
اإللكتروني؛ لتقليل التكلفة على المنتج والمستهلك، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والحصول
على شهادة "سعودي جاب"؛ لضمان جودة المنتج، وتبّني مبادرات تطوعية تساهم في تطوير
القطاع واستقرار األسعار، باإلضافة إلى االستفادة من الفرص المتاحة في أسواق النفع العام؛
لتسويق منتجات الدواجن، واإلحاطة بمشاريع الدواجن الجديدة المتوقع دخولها السوق، للمساهمة

في تحقيق الوفرة، واستقرار أسعار الدجاج الالحم وبيض المائدة.
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 يذكر، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود جهوًدا في عدٍد من القطاعات الحيوية والمهمة التي لها
عالقة مباشرة بالمستهلكين، حيث سجلت نجاحات كبيرة وقفزات نوعية في تحقيق الوفرة، وذلك
نتيجة االستراتيجيات المدروسة، والتي تعد ثمرة للعمل المؤسسي الذي رسمته رؤية 2030، حيث
حققت المملكة بفضل استراتيجيات وخطط الوزارة أعلى ناتج زراعي في تاريخ القطاع الزراعي تجاوز
72 مليار ريال، كما لم تواجه أسواق المملكة أي نقص في منتجات الدواجن واللحوم واأللبان،

ونجحت في رفع نسب االكتفاء الذاتي بشكل ملحوظ في العديد من السلع االستراتيجية، وتمضي
قدًما في تحقيق الوفرة والحد من أي ارتفاع محتمل في األسعار.

 
 

9



الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

تفاعًال مع ما نشرته "المدينة".. "البيئة": حمالت ومبادرات النظافة والتشجير من مستهدفات رؤية 2030عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

تفاعًال مع ما نشرته "المدينة".. "البيئة": حمالت ومبادرات
النظافة والتشجير من مستهدفات رؤية 2030

المدينة - متابعات
تفاعًال مع ما نشرته "المدينة" يوم أمس تحت عنوان: "فيديو.. ال يراهم أحد.. ماذا يفعل فلبينيون لـ
5 ساعات في صحراء الرياض؟" ، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن حمالت ومبادرات النظافة

والتشجير تأتي في قائمة اهتمامات الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وتعمل على
دعم وتشجيع األنشطة التي يتبناها القطاع الخاص من المؤسسات األهلية والشركات والجماعات
واألفراد في مجال البيئة، والتطوع في المسار اإلعالمي من خالل نشر مواد ومنتجات إعالمية تهدف

إلى زيادة الوعي بمفهوم المحافظة على البيئة والنظافة ورعاية وتنمية الغطاء النباتي.
 

ونوه المتحدث الرسمي باسم الوزارة صالح عبدالمحسن بن دخيل، بمبادرة النظافة التي قام بها
اإلخوة من الجالية الفلبينية لنظافة األودية والشعاب والمنتزهات في ضواحي مدينة الرياض، مؤكًدا
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أن هذه الجهود محل اهتمام وتشجيع الوزارة، حيث وجدت اإلشادة والتكريم من معالي وزير البيئة
والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خالل فعاليات أسبوع البيئة، مثمًنا دور النشطاء
البيئيين في انتهاج سلوك بيئي واعي وحرصهم على تسليط الضوء على مثل هذه المبادرات الداعمة

لمبادرة السعودية الخضراء.
 
 

وأوضح بن دخيل، أن حمالت ومبادرات النظافة والتشجير تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة
2030م، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للموطنين، مؤكًدا على أهمية العمل التطوعي الذي

يعكس حرص المجتمع وتكاتفه من أجل المحافظة على البيئة، مثمًنا ما يجده قطاع البيئة في
المملكة من اهتمام ودعم كبير من القيادة الرشيدة- أيدها الله-، حيث حقق القطاع مؤخًرا عدًدا من
المنجزات، كان أبرزها إعداد اإلستراتيجية الوطنية للبيئة واعتمادها، وإعداد نظام البيئة الجديد
واعتماده، وإطالق مبادرات عالمية للبيئة خالل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، إضافة إلى

تخصيص أسبوع للبيئة على المستوى الوطني وإطالق عدد من الحمالت في مجال التوعية البيئية.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

"بازار رفحاء" يعّرف بالزراعة العضوية وانعكاساتها الصحية والبيئيةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

"بازار رفحاء" يعّرف بالزراعة العضوية وانعكاساتها الصحية
والبيئية

رفحاء - واس
 

استعرض مزارعون في محافظة رفحاء المنتجات الزراعية العضوية التي تنتجها تربة المحافظة
بأنواعها المختلفة ، وذلك ضمن مهرجان بازار رفحاء الثاني الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه

والزراعة بالمنطقة على مدى أربعة أيام.

وقدم العارضون تعريفًا بالمنتجات والخيرات الزراعية العضوية المتنوعة التي تحتضنها تربة المحافظ
،والتركيز على إدراك الفائدة وأهمية هذا النوع من الزراعة ، الذي بدأ التوجه نحوه لما له من
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انعكاسات صحية وبيئية إيجابية ومفيدة، من خالل المحافظة على التربة والمياه والهواء من التلوث
الناتج من استخدام المبيدات واألسمدة الكيمائية وتقليل االعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة
وتقليل االعتماد على المواد المصنعة المضرة بصحة اإلنسان وتنمية الحياة الفطرية وتقليل المخاطر

التي يتعرض لها المزارعون والناجمة من استخدام الكيماويات الزراعية.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

اختتام فعاليات مهرجان بازار رفحاء الثانيعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

9تكرار الرصدالعددالكاتب

 اختتام فعاليات مهرجان بازار رفحاء الثاني

رفحاء - واس
 

اختتمت اليوم فعاليات مهرجان بازار رفحاء في نسخته الثانية، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه
والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص،
وبمشاركة 45 عارضًا، منهم 20 من منتجي القمح، والخضار والفواكه والتمور والزيتون العضوي،
الين، ومشاركة 9 جهات حكومية، و والبذور، و 16 من األسر المنتجة والصناعات التحويلية والنحَّ
قطاعات خاصة قدمت تعريًفا بمنتجاتها وخدماتها للزوار، ورسائلها التثقيفية المتنوعة، باإلضافة

لمسرح الطفل اليومي والفعاليات المتنوعة األخرى المصاحبة.
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ار بلغ قرابة 20,000 زائر منذ وشهد المهرجان -الذي استمر 4 أيام - حضورًا الفتًا ومميزًا من الزوَّ
انطالقته.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

المملكة واالقتصاد الدائريعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددرشود بن محمد الخريفالكاتب

المملكة واالقتصاد الدائري
 
 

أ. د. رشود بن محمد الخريف
قبل أيام قليلة، نظم منتدى الرياض االقتصادي ندوة بعنوان "االقتصاد الدائري"، شارك فيها عدد
من المسؤولين ورؤساء الشركات والخبراء، وتهدف إلى تحليل الوضع الحالي للنفايات في المملكة،
وتحديد اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية إلعادة تدوير النفايات، إلى جانب إبراز الفرص
االستثمارية الكثيرة في هذا المجال، ولعل هذه الندوة تعد إطاللة على بعض الجهود المبهرة التي

تقوم بها المملكة في هذا المجال.

واالقتصاد الدائري، هو نموذج لإلنتاج واالستهالك، يهدف إلى إيجاد مزيد من القيمة المضافة،
وتقليل الهدر من المواد المستخدمة، من خالل تجديد وإعادة تدوير المواد والمنتجات ألطول فترة
ممكنة. بهذه الطريقة، يتم تمديد دورة حياة المنتجات، ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة، من
خالل الوصول إلى أقصى مستويات الكفاءة في استخدام الموارد المحدودة وتشجيع إعادة استخدام
المنتجات وإصالحها وإعادة تدويرها، بدال من التخلص منها واستخراج موارد جديدة. وعلى العكس من
ذلك، فإن االقتصاد الخطي يعتمد على فكرة استخراج المواد، وتصنيع منتج معين، ثم استخدامه،

والتخلص منه في النهاية.

وبالتحديد، فإن االقتصاد الدائري يهدف إلى تقليل النفايات إلى الحد األدنى، لدرجة االحتفاظ بالمنتج
إلى نهاية عمره االفتراضي واستخدامه في منتج جديد، وهكذا. وهذا يختلف عن النموذج الخطي
التقليدي الذي يقوم ـ كما ذكر آنفا ـ على أخذ الموارد الطبيعية الخام، وتحويلها إلى منتجات، ثم

التخلص منها، باالعتماد على كميات كبيرة من المواد والطاقة.
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وازداد االهتمام العالمي باالقتصاد الدائري مع تزايد عدد سكان العالم وما يواكبه من زيادة في
الطلب على المواد الخام القابلة لالستنزاف، عالوة على ما يترتب على ذلك من آثار بيئية، ما يؤثر في
جودة حياة الناس. واستشعارا لهذه المخاطر، يتطلب األمر تعظيم االستفادة من الموارد المتاحة
وتقليل الهدر والتلوث، خاصة أن الحد من النفايات، وإعادة االستخدام، يمكن أن يوفرا أمواال كثيرة
مع تقليل انبعاثات االحتباس الحراري. وقصص النجاح العالمية كثيرة، فعلى سبيل المثال، تشير
اإلحصاءات إلى أن ألمانيا والسويد واليابان تأتي في قائمة الدول التي استطاعت التخلص من مرادم

النفايات بنسبة 100 في المائة، وإعادة التدوير بنسب متفاوتة تصل في بعضها إلى 60 في المائة.

وفي إطار الجهود نحو االقتصاد الدائري، تعمل المملكة على تعزيز المنتجات األكثر استدامة مع
السعي إلى تقليل النفايات، وتشجيع إعادة تدويرها، إضافة إلى الحد من انبعاثات الكربون. ويتحقق
ذلك باالنتقال نحو االقتصاد الدائري من خالل وضع التشريعات، وإنشاء المراكز المتخصصة وتشجيع
االستثمار في هذا المجال، مثل: إنشاء مركز أبحاث تقنيات احتجاز وتخزين واستخدام الكربون، وكذلك
تطوير أكبر مصنع لجمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون في العالم، وتحويله إلى مواد تستخدم في
عمليات صناعية عديدة، إلى جانب إنشاء المركز الوطني إلدارة النفايات في 2021، وإطالق الشركة
السعودية االستثمارية إلعادة التدوير بهدف تحفيز رجال األعمال على االستثمار في هذا المجال
الواعد. وستؤدي هذه الجهود إلى تقليل الضغط على البيئة، واستبعاد مرادم النفايات بنسبة 82 في
المائة بحلول 2035، عالوة على تحسين أساليب استخدام المواد الخام، ومن ثم زيادة القدرة

التنافسية، وتحفيز االبتكار، وبالتالي تعزيز النمو االقتصادي، وإيجاد مزيد من فرص العمل.

باختصار، ستؤدي هذه الجهود إلى اإلسهام في الناتج المحلي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتخفيض
االنبعاثات، وتوفير استهالك الطاقة من خالل الوقود البديل.

أخيرا، أدعو إلى االستثمار في هذا المجال الواعد منخالل االستعانة بخدمات المركز الوطني إلدارة
النفايات من جهة، وعقد شراكات مع الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير، التي تهدف إلى

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز االستثمار من جهة أخرى.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

مطالعات.. ومتابعاتعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددعلي خضران القرنيالكاتب

مطالعات.. ومتابعات
 

علي خضران القرني
* خبران لفتا نظري قرأتهما على صفحات هذه الجريدة في أسبوٍع فارط: األول بعنوان: (لجان

بالمناطق إلصالح ذات البين في القصاص)، والثاني بعنوان: (ريف الزراعي نقل 14 ألف أسرة إلى
منصات اإلنتاج). * ومضمون األول: تنظيم وتطوير لجان إصالح ذات البين في قضايا القصاص، حيث
تضمنت الالئحة التنظيمية لذلك (تشكيل لجنة في كل منطقة، بقرار من أمير المنطقة؛ إلصالح ذات
البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، ترتبط بأمير المنطقة، وأوضحت الالئحة أنه عند
التوصل إلى صلح مع أولياء الدم أو أحدهم، فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، وأخذ توقيع
ل المحكوم عليه بالقصاص، وإذا كان ن ُيمثِّ الموافقين على الصلح من أولياء الدم عليه، ومن حضر ممَّ
الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقّدمه أو أحد ذويه
أو وكيله للجنة، يطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، يكون الحساب البنكي تحت إشراف أمين
ق التسامح، وإنهاء الخالفات، اللجنة، وتتولى اللجنة: السعي في اإلصالح بين أطراف القضية، بما ُيحقِّ

وتصفية النفوس).
 

والمعروف قديمًا أن لجان إصالح ذات البين كانت تتبع للمحاكم الشرعية، ويتكون أفرادها من ذوي
الخبرة والتقوى والجاه والصالح، وكانت تمارس جميع أنواع القضايا بما فيها قضايا القصاص، وما
في حكمها. وقد أحسنت الجهة المعنية صنعًا في إيجاد الئحة مستقلة تعنى بتخصيص لجنة إلصالح
سم بالنظامية والشرعية واالنضباطية في تنفيذ ذات البين فيما يتعلق بقضاياها، وفق تنظيم يتَّ
بنودها، تديرها لجنة مشهود لها بالخبرة والتميز والتأهيل والصالح، تسعى جاهدة في سبيل تحقيق
أهدافها، بالمهمات واالختصاصات الالزمة التي تخدم الغاية التي ُأنشئت من أجلها، ومن تلك:
السعي في اإلصالح دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وتقريب وجهات النظر بين أطراف القضية، واإلشراف
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على أعمال السعي في الصلح في المنطقة إشرافًا كامًال، واقتراح تشكيل لجان فرعية تابعة لها
بالمحافظات، ويكون إنشاؤها بقرار من أمير المنطقة، وتخضع لما تضمنته الالئحة من أحكام

وشروط.

إن إيجاد هذه الالئحة نقلة نوعية في مسار إنجاز قضايا القصاص، سواًء بالصلح بمقابل، أو تنفيذ
األحكام، وكذا وسيلة داعمة للحد من المبالغة في المقابل، كما يجري -أحيانًا- في بعض قضايا
دها الله حريصة على تطبيق أحكام الشرع في قضايا القتل وما القصاص بين بعض القبائل، والدولة أيَّ
في حكمها، وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفق ما يتفق عليه

الطرفان.
 

* ومضمون الثاني: إطالق وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة (ريف) اإللكترونية، لخدمة مستفيدي

برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ولتمكينهم من التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على
دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية، ويستفيد من الدعم (30) ألف مواطن، حيث بلغ عدد
المزارعين المسجلين والمستحقين (16) ألفًا، أما عدد األسر الريفية المنتجة المدعومة فبلغ (14) ألف
أسرة، وأوضحت الوزارة أن برنامج (ريف) يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى

معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة واإلنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
 

ويعتبر هذا البرنامج من البرامج الفاعلة والعديدة زراعيًا ضمن نشاطات الوزارة، للنهوض بمستوى
الزراعة ببالدنا، ودعم أنشطتها المتعددة، سعيًا لتحقيق االكتفاء الذاتي، وهو ما دأبت عليه الوزارة
خالل مسيرتها الطويلة المشرفة، وأنجزت خاللها من البرامج الزراعية على مستوى المملكة ما شهد

به البعيد قبل القريب.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

المملكة رئيسًا للجنة العربية للتوعية واإلعالم باألرصاد الجويةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

36تكرار الرصدالعددالكاتب

المملكة رئيسًا للجنة العربية للتوعية واإلعالم باألرصاد الجوية
 

جدة - واس
صوتت اللجنة العربية للتوعية واإلعالم باألرصاد الجوية باإلجماع على استمرار ترأس المملكة للجنة
نظير جهودها وقدراتها التوعوية واإلعالمية وخبرتها الكبيرة في هذا المجال ، داعية إلى االستفادة

من قدرات المملكة وتجربتها الثرية في برامج التوعية واإلعالم اإلرصادية.

جاء ذلك خالل االجتماع السادس للجنة العربية للتوعية واإلعالم باألرصاد الجوية والذي اختتم أعماله
الخميس الماضي بمقر جامعة الدول العربية .

وأعربت اللجنة العربية للتوعية واإلعالم باألرصاد الجوية عن شكرها وتقديرها للمملكة العربية
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https://asf.news/94352/
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السعودية على جهودها المتميزة في مجال التوعية واإلعالم باألرصاد الجوية ودعمها للبرامج
المتعلقة بأعمال اللجنة مما أسهم في إنجاح مناسباتها وأعمالها التوعوية واإلعالمية.

وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بإعداد تصور مقترح للبرامج التوعوية المشتركة لتطويرها بين
الدول األعضاء في ظل الظواهر الجوية الحادة التي يمر بها العالم العربي ويتطلب المزيد من الوعي
لدى المجتمعات، كما أوصت اللجنة بزيادة برامج التدريب العاملين في التوعية واإلعالم لقطاع
األرصاد، وإشراك المنظمة العالمية لألرصاد الجوية مختصي التوعية واإلعالم بالدول العربية في

البرامج التدريبية والمناسبات المتعلقة بذلك التي تقيمها المنظمة.

وكانت المملكة قد عرضت تجربتها خالل االجتماع في التوعية واإلعالم في مجال األرصاد وآلية ايصال
المعلومات للمجتمع وتثقيفه بأهمية الطقس والمناخ، كما قدمت تقريرًا مرئيًا عن تدشينها لمركز
اإلنتاج اإلعالمي والتواصل الرقمي والذي يعد األضخم من نوعه في إنتاج برامج التوعية واإلعالم في

الطقس والمناخ.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

المملكة تشارك العالم في االحتفاء باليوم العالمي للقهوة 1 أكتوبر الحاليعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

13تكرار الرصدالعددالكاتب

المملكة تشارك العالم في االحتفاء باليوم العالمي للقهوة 1
أكتوبر الحالي

جدة - واس
إعداد : مصلح بن فرحان

تشارك المملكة دول العالم في االحتفاء باليوم العالمي للقهوة؛ والذي يصادف 1 أكتوبر من كل
عام؛ بهدف تشجيع وزيادة الوعي ودعم المهتمين والمزارعين ، والذين يعتمدون في سبل عيشهم

على المحاصيل من البن ومشتقات القهوة.

وتحتفل العديد من البلدان حول العالم بيوم القهوة ، في ظل تعدد أوجه هذا القطاع ، خاصة فيما
يتعلق بالجودة والشغف المصاحب لهذا المشروب ، في حين يأتي إعالن صاحب السمو األمير بدر بن
عبدالله بن فرحان وزير الثقافة تسمية المملكة لعام 2022 بـ " عام القهوة السعودية " وذلك
لإلحتفاء بهذا العنصر الثقافي وهذا الموروث األصيل المرتبط بهوية وثقافة المملكة ، وذلك عبر
إقامة العديد من الفعاليات والمبادرات واألنشطة التي ُتقام على مدار العام ، خاصة في ظل تقديم
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القهوة السعودية ، كعنصًرا ثقافيًا ترمز للقيم الُعليا التي يتميز بها الشعب السعودي من كرم
الضيافة وحسن اإلستقبال

ويهدف اإلحتفاء " بـ " عام القهوة السعودية " بوصفها منتجًا ثقافيًا مميزًا للمملكة العربية
السعودية ، والتأكيد على إرتباط القهوة وثقافتها بالهوية السعودية، وذلك إنطالقًا من خصوصية
تعامل المجتمع السعودي معها ومع أجوائها المميزة، من حيث الزراعة والتحضير والتقديم ، والتي ال
تتوفر بنفس الكيفية في أي بلد آخر ، كما تهدف إلى إبراز مظاهر الكرم والضيافة السعودية األصيلة
المرتبطة بالقهوة السعودية وعاداتها الفريدة ، وإظهار التنوع الثقافي الكبير في المملكة ، وذلك
من خالل التنوع في طرق إعداد وتقديم القهوة السعودية ، وتسليط الضوء على الُبن الخوالني
السعودي بوصفه منتجًا سعوديًا أصيًال ، كما يتم تسليط الضوء على األدوات والمكونات وطرق

تحضير وتقديم القهوة السعودية.

وترتبط القهوة باإلرث الثقافي للمملكة ، عبر سلسلة تاريخية حافلة بالعادات والتقاليد ، وقيم
ومعاني الكرم والضيافة ، والتي أمتدت لتؤكد حضورها في العديد من القصائد واألغاني واللوحات
الفنية ، حتى أغدت عامًال مهمًا في الثقافة السعودية والموروث الشعبي ، وعالمة ثقافية غراء
تتميز وتتصف بها المملكة ، والتي على ضوءها أنطلقت من خاللها المنزلة العالية لهذا الرمز الثقافي

والوطني ، وجاءت على إثرها تسمية عام 2022م بــ''عام القهوة السعودية''.

يذكر أن وزارة الثقافة تعمل على جعل مبادرة "عام القهوة السعودية" التي تأتي ضمن برنامج جودة
الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ؛ منصة إلطالق األنشطة والحمالت واألفكار الداعمة ،
وعامل تحفيز للجهات الحكومية والمؤسسات األهلية والمقاهي المحلية والعالمية على المشاركة
فيها ، وذلك عبر أفكار مبتكرة تضمن حضور القهوة السعودية في قوائمها ومنتجاتها ، إلى جانب
تنظيم مسابقات وفعاليات ألفراد المجتمع لضمان تحقيق مستوى عالي من المشاركة المجتمعية .
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

سمو أمير منطقة جازان يرعى انطالق "المنتدى الدولي الستدامة القهوة السعودية"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

19تكرار الرصدالعددالكاتب

سمو أمير منطقة جازان يرعى انطالق "المنتدى الدولي
الستدامة القهوة السعودية"

جيزان - واس
رعى صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم افتتاح
"المنتدى الدولي الستدامة القهوة السعودية" في جازان، الذي يقام بتنظيم من وزارة الثقافة تزامنًا
مع اليوم العالمي للقهوة، وذلك بفندق جراند ميلينيوم بمدينة جازان، بمشاركة عدد من المختصين
في مختلف المجاالت الثقافية واالقتصادية. وتجول سموه في المعرض المصاحب مّطلًعا على
مشاركة العديد من اإلدارات والمؤسسات، ودورها في تعزيز مكانة القهوة السعودية. وألقى سموه
كلمة في افتتاح المنتدى، أكد خاللها أهمية المنتدى في تسليط الضوء على القهوة السعودية
واالستدامة في قيمتها، والحديث حول آليات تطوير صناعة القهوة، معربًا عن شكره لوزارة الثقافة
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لتنظيم الملتقى في منطقة جازان، ولجهودها في تعزيز مكانة القهوة السعودية كمنتج ثقافي من
خالل إطالقها لعام القهوة السعودية 2022، متمنًيا التوفيق للمشاركين في المنتدى.

بعد ذلك انطلقت جلسات المنتدى، حيث قدمت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي ميادة بدر
خالل الجلسة االفتتاحية عرضا أبرزت فيه أهمية دور الموروث الثقافي في ذاكرة األفراد واألمم،
موضحة أن إستراتيجية الهيئة تركز على ترسيخ أفضل قيم الضيافة والثقافة في المملكة من خالل

مختلف فنون الطهي بما في ذلك طرق تحضير وزراعة وإعداد القهوة السعودية.

وعّدد المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في جازان المهندس ظافر الفهاد أبرز جهود
الهيئة في دعم وتطوير زراعة البن بالمملكة من خالل إنشاء محطة للتجارب الزراعية منذ أكثر من
أربعين عامًا بهدف تطوير محاصيل زراعية مالئمة لطبيعة مناخ المحافظات الجبلية عمومًا، وشتالت
البن بشكل خاص، موضحًا توزيع الهيئة لـ 900 ألف شتلة بن، وإنشاء مجمع وراثي للبن لعمل البحوث
والدراسات على مختلف أصناف البن، مشيرًا إلى أن الهيئة أسست قاعدة بيانات إحصائية لجميع
مزارعي البن بجازان يتم تحديثها دوريًا، وتنفيذ مشروع مركز البن السعودي بالتعاون مع شركة أرامكو
السعودية، وافتتاح المشتل اآللي لرفع الطاقة اإلنتاجية لشتالت البن إلى 800 ألف شتلة سنويًا،
معلنًا عن نية الهيئة إنشاء متحف البن السعودي بالشراكة مع وزارة الثقافة، وانضمام المملكة
لمنظمة البن العالمية، مبينًا حصول الهيئة على الموافقة المبدئية لتلك المقترحات والبدء

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

واستعرضت الجلسة الثانية للمنتدى الفرص االستثمارية لرجال األعمال في زراعة وإنتاج وصناعة
القهوة واستدامة قيمتها، ومدى أهمية دور الصندوق التمويلي لزراعة أشجار البن، عالوة على
مناقشة دور قطاع صناعة القهوة في الناتج المحلي اإلجمالي للملكة، حيث بّين أخصائي التنمية
الريفية وسلسلة القيمة كارل وينهولد أن العديد من المزارعين المحليين في صناعة البن حول العالم
يعانون من انخفاض الدخل والفقر في اآلونة األخير، موضحًا أنه من المحتمل إيجاد مسارات متسلسلة
متنوعة، ومناطق تشغلها الجهات الفاعلة في صناعة البن عبر عدد من أساليب اإلدراج، مشيرًا إلى أنه

على الكثير من صغار مزارعي البن العمل بشكل جماعي يضمن استمرارية أعمالهم وصناعاتهم.

وأشار رئيس قسم األثر التنموي في صندوق التنمية الزراعية الدكتور بندر الربيعة إلى دور الصندوق
التمويلي في زراعة أشجار البن بالمملكة بالمساعدة وتنمية القطاع الزراعي، ورفع كفاءته اإلنتاجية
باستخدام أفضل األساليب العلمية والتقنية الحديثة، مضيفًا أن الصندوق يقدم خدماته االئتمانية
لتحقيق األهداف اإلستراتيجية الزراعية والمائية، كاشفًا عن أن الصندوق مّول خالل عام 2021 قرضين
إلنتاج البن بقيمة تجاوزت 530 ألف ريال في منطقة جازان، مضيفًا أن البيانات األولية للتمويل خالل 
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النصف األول من العام 2022 توضح مقدار االهتمام من مزارعي البن في منطقة جازان والتي تجاوزت
قيمة الموافقات فيها أكثر من 10 ماليين ريال.

وأضاف أستاذ االقتصاد بكلية إدارة األعمال في جامعة الملك فيصل الدكتور حسن الهجهوج خالل
الجلسة الثانية أن قطاع القهوة شكل حوالي 0.86 % من إجمالي الناتج المحلي للسعودية في
2020م، كاشفًا أنه من المتوقع أن يشكل حوالي 6.18 % خالل الخمس سنوات القادمة، وموضحًا أن

عدد المقاهي وصل إلى 22000 مقهى في عام 2021م وأن تلك الزيادة صاحبها زيادة كبيرة في حجم
وقيمة واردات المملكة من القهوة، مشيرًا إلى زيادة تنشيط القطاعات االقتصادية األخرى المرتبطة
بالمقاهي مثل صناعة الحلويات وغيرها . وأكد أن صناعة القهوة بالمملكة تتميز بإنتاج يبلغ 300 طن
من البن الخوالني السعودي ذي الجودة العالية الذي يتم استهالكه محليًا، وتصديره إلى دول مجلس
التعاون الخليجي، متوقعًا أن تصبح المملكة مركزًا رئيسًا إلنتاج وإعادة تصدير القهوة ومنتجاتها عبر
إنشاء مركز عالمي لوجستي متكامل على أحد المواقع على البحر األحمر؛ لالستفادة من الميزة
التنافسية لموقع المملكة بين عدة دول تنتج البن في قارة أفريقيا وآسيا وقربها من أسواق االتحاد

األوربي التي تعـد أكبر مستهلك للقهوة ومنتجاتها في العالم.

وركزت الجلسة الثالثة للمنتدى على عالقة القهوة في صناعة اإلبداع ودور المقهى في التواصل
الثقافي، كما تم استعراض ورقة علمية حول القهوة من منظور اجتماعي، إضافًة إلى أهمية تاريخ
القهوة العربية، وافتتحت الجلسة بورقة عمل للدكتورة زينب الخضيري بعنوان "القهوة وسر اإلبداع:
القهوة تلك التي ربطت العالم ببعضه" ناقشت خاللها أسباب شهرة القهوة ومالزمتها للكثير من
المثقفين واألدباء والمفكرين، وتفاصيل انتشارها حول العالم، وقالت المستشارة في المركز
الوطني للدراسات االجتماعية " NCSS " بالرياض كيرين كيالرد أن استهالك القهوة في الشرق
األوسط بدأ منذ أكثر من 500 عام، حيث كانت تتم مشاركة القهوة مع األفكار والمناقشات وتنتشر
في كل قرية ومدينة ومركز تسوق وتوفر مكانًا للقاء لجميع األعمار واألجناس والثقافات، مبينة أن
عبارة "دعونا نذهب لتناول القهوة" انتشرت في المجتمع الحديث بوصفها استعارة للقاء مع اآلخرين

في بيئة اجتماعية للمحادثة والتفاعل االجتماعي أثناء االستمتاع بمشروب القهوة.

وتناول الباحث واألكاديمي بجامعة الملك سعود الدكتور عبد السالم السليمان الُبعد التاريخي
للقهوة منذ التعرف عليها كمشروب منشط، وموقف الخطاب الفقهي منها وتغيراته في هذا الشأن
وصوًال إلى الوظائف االجتماعية المتغيرة لها، ومدى تأثرها بعمق التغيرات التي تطال البناء
االجتماعي، والدور المنتظر للقهوة في صياغة عالقات الجيرة والحي، مختتمًة أعمال اليوم األول
للمنتدى بورقة عمل للكاتب والناقد محمد غبريس توضح تاريخ القهوة العربية ودورها وأهميتها،

مبيًنا أن القهوة تستحق أن تكون سفيرة السالم في هذا العالم المثقل بالنزاعات.
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ويهدف المنتدى الذي ُيختتم غًدا إلى تعزيز مكانة القهوة السعودية محليًا ودوليًا كرمز وموروث
للثقافة السعودية، واالستفادة من تجارب المنظمات الدولية في صناعة القهوة، عالوة على
استعراض أبرز التحديات والعقبات التي تواجه العاملين في مختلف قطاعات صناعة القهوة واستزراع
البن من أجل خلق حلول لتلك المشكالت، وإيجاد مزيد من الفرص في المجاالت ذات الصلة، إضافًة

إلى تعزيز الجهود المحلية للجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

انطالق "فعاليات المنتدى الدولي الستدامة القهوة السعودية" بجازانعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

انطالق "فعاليات المنتدى الدولي الستدامة القهوة السعودية" بجازان

يستمر يومين ويناقش سلسلة القيمة والجوانب االقتصادية
واالجتماعية والبيئية لها

فهد كاملي
أطلقت اليوم وزارة الثقافة "المنتدى الدولي الستدامة القهوة السعودية" في مدينة جازان خالل
الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر؛ لمناقشة سلسلة قيمة القهوة السعودية، والجوانب االقتصادية
واالجتماعية والبيئية ذات الصلة باالستدامة، ضمن أنشطة وبرامج مبادرة "عام القهوة السعودية

2022" المدعومة من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030".

 
افتتح المنتدى بجلسٍة افتتاحية في يومه األول، تحدث خاللها الرئيس التنفيذي للشركة السعودية
للقهوة، رجا الحربي، والرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي، عضو مبادرة "عام القهوة السعودية
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2022"، ميادة بدر، ومدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر الفهاد،

والخبيرة في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة "الفاو"، وكبيرة الخبراء بمشروع تعزيز القدرات
في وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الدكتورة كاكولي

غوش.
 

ويناقش المنتدى أربعة محاور رئيسية: يركز أولها على القهوة كثروة وطنية ويتضمن أربع أوراق
علمية هي: "الفرص االستثمارية لرجال األعمال في زراعة وإنتاج وصناعة القهوة السعودية" يقدمها
عبدالملك السليمان، مساعد األمين العام التحاد الغرف السعودية، و"دور الصندوق التمويلي لزراعة
أشجار البن" يقدمها الدكتور بندر الربيعة، رئيس قسم األثر التنموي في صندوق التنمية الزراعي،
و"طرق إدراج المنتج في سلسلة اإلمداد العالمية" يقدمها كارلوينهولد، خبير في التنمية الريفية
واقتصاد القهوة، و"دور قطاع صناعة القهوة في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية

السعودية" يقدمها الدكتور حسن الهجهوج، خبير اقتصادي ومؤلف كتاب "اقتصاد القهوة".
 

م خالله عدد من األوراق العلمية ذات الصلة، ويتناول المحور الثاني "القهوة ثقافة ومجتمع" وُيقدَّ
منها ورقة بعنوان "القهوة وسر اإلبداع" تقدمها الدكتورة زينب الخضيري، أكاديمية وروائية،
و"القهوة رؤية اجتماعية" يقدمها الدكتور عبدالسالم الوايل، باحث وأكاديمي، و"استهالك القهوة
والتواصل االجتماعي" يقدمها كيرن كيالرد من المركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية،

و"تاريخ القهوة العربية: الدور واألهمية" يقدمها الكاتب محمد غبريس.
 

ويتضمن المحور الثالث "القهوة وأنسنة البيئة" أربع أوراق علمية؛ وهي: "تعريف للصنفين الرئيسين
للبن السعودي- الخوالني والشدوي"، التي سيقدمها الدكتور حبيب خميرة من مركز البحوث
والدراسات البيئية بجامعة جازان، و"الممارسات الزراعية الجديدة للعناية بأشجار البن" التي سيقدمها
المهندس الزراعي بندر الفيفي، مدير المكون الوطني للبن في الفاو، و"جهود وزارة البيئة والمياه
والزراعة في تنمية زراعة البن" يقدمها نايف المطيري، منسق مشاريع وكالة وزارة البيئة والمياه
والزراعة في برنامج التنمية الريفية، و"استدامة زراعة وإنتاج شجرة البن" يقدمها راضي الفريدي، من
المركز الوطني ألبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة"، باإلضافة لورقة مقدمة من إيمانويل

دغيرا، مدير برنامج تحالف القهوة في منظمة سلو فود.
 

أما المحور الرابع "القهوة والصحة" فيشهد تقديم أربع أوراق علمية تتمثل في: ورقة بعنوان
"القهوة والصحة النفسية" تقدمها الدكتورة أمزينة النعمي من المركز الوطني لتعزيز الصحة
النفسية، وورقة "اللوائح الفنية والمواصفات التي تنظم منتج القهوة" تقدمها رانيا بوقس، من
الهيئة العامة للغذاء والدواء، وورقة بعنوان "اآلثار الصحية للقهوة في العلم الحديث" يقدمها
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الدكتور غدّير الشمري، رئيس قسم علوم األغذية والتغذية في جامعة الملك سعود، وورقة بعنوان
"استهالك الكافيين في المملكة" التي ستقدمها غدير فالتة، من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

 
وسيتضمن المنتدى معرًضا مصاحًبا؛ الستعراض جهود وخطط الجهات ذات الصلة بالقهوة السعودية،
باإلضافة لعدد من ورش العمل التخصصية، مستهدًفا بذلك العاملين في الصناعات أو القطاعات
ذات الصلة بصناعة القهوة، بما في ذلك الباحثون وصناع السياسات، وخبراء سوق العمل، وخبراء

البيئة، وخبراء الصحة والتغذية.
 

وتهدف وزارة الثقافة من هذا المنتدى إلى تعزيز مكانة القهوة السعودية بوصفها رمًزا للثقافة
السعودية وموروًثا أصيًال، إلى جانب تسليط الضوء على األبحاث العلمية المحلية ذات الصلة،
وتفعيل التعاون والتواصل مع الجهات الدولية ذات العالقة واالستفادة من تجاربهم، باإلضافة إلى
التعرف على أصحاب المصلحة، والتطلعات، والتحديات، واالحتياجات، والفرص، واستعراض أفضل

الممارسات والمعرفة المرتبطة بالقهوة السعودية ومتطلبات استدامتها.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

مقترح بإنشاء مركز إنتاج عالمي لالستفادة من اقتصاديات البن في السعوديةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مقترح بإنشاء مركز إنتاج عالمي لالستفادة من اقتصاديات البن
في السعودية

منتدى استدامة القهوة ناقش دور النشاط في الناتج المحلي
والفرص االستثمارية في الزراعة والتصدير

جازان (جنوب السعودية): محمد الحميدي
دعا تجمع دولي إلى ضرورة تركيز السعودية على جودة اإلنتاج والزراعة للقهوة وتكثيف الدراسات
العلمية إذا ما أرادت المنافسة عالميًا وتحقيق نجاح في مساعي تسويق منتج القهوة السعودية،

وسط تقديم مقترح بإنشاء مركز إنتاج وتصدير دولي لصناعة القهوة في موانئها على البحر األحمر.

وانطلقت في السعودية أمس السبت تحت رعاية األمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة
جازان (جنوب السعودية) وتنظيم وزارة الثقافة تزامنًا مع اليوم العالمي للقهوة أول تجمع دولي
يبحث االستفادة من القهوة كثروة وطنية يناقش الفرص االستثمارية المتاحة وإمكانية التمويل
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ودور هذا النشاط في الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد المحلي، ويقدم أوراقًا عملية وأبحاث عميقة
تناقش الجوانب المتعلقة بالزراعة واإلنتاج والممارسات الدولية المستديمة لزراعة أشجار البن.

- تعاون حكومي
وشدد الدكتور محمد القنيبط األكاديمي في االقتصاد الزراعي على أهمية تعاون الجهات كوزارة
الثقافة وهيئة تطوير المناطق الجبلية في جازان للعناية بالدراسات البحثية العلمية على األطراف
كافة ذات العالقة: المزارعون والممولون والجهات العلمية (الكليات الزراعية) للحصول على نتائج

عالية ستؤدي إلى استدامة القطاع وتطوره.

وأشار القنيبط إلى دراسة علمية كشفت أن متوسط التكاليف على المزارع تنصب على إعداد األرض
والمعدات، حيث تستهلك 79 في المائة، بينما بقية النسبة تذهب إلى التكاليف المتغيرة والتي
تشمل تكاليف العمالة ومياه الري وجني المحصول، في وقت أثبتت الدراسة وجود وفورات سعة

والقدرة على الوصول إلى اإلنتاج األمثل.

ولفت القنيبط، إلى أن العالم ينتج 10 ماليين طن تستحوذ البرازيل منها على 3 ماليين طن، بينما
السعودية تنتج 650 طنًا، موضحًا أن المنافسة السعودية ال بد أن ترتكز على الجودة العالية والمنتج

«الفاخر جدًا»، على حد تعبيره، للقدرة على المنافسة والتسويق عالميًا.

برامج التمويل
من جانبه، أفاد الدكتور بندر الربيعة رئيس قسم األثر التنموي بصندوق التنمية الزراعي أن مخصص
برنامج تمويل المزارع يبلغ 3 ماليين ريال (800 ألف دوالر) للمزارع في المناطق الريفية، الفتًا إلى أن
في العام الحالي سجل التمويل قفزة بمناسبة عام القهوة السعودي ليبلغ قيمة إجمالي الموافقات

الحالية 12 مليون ريال (3.2 مليون دوالر) في منطقة جازان لوحدها.

ودعا الربيعة لتكثيف جهود الجهات ذات العالقة كوزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك صندوق
التنمية الزراعي للمساهمة في رفع الثقافة والوعي بالقهوة لدفع التمويل إلى مستويات أعلى.

- أسعار متصاعدة
من جانبه، أوضح كارل وينهولد خبير التنمية الريفية واقتصاد القهوة أن منتج القهوة يشهد حاليًا
مخاطر أسعار نتيجة التغيرات البيئية والظروف المناخية، مما يدفع إلى تصعد األسعار عالميًا، مشددًا

على أهمية مراعاة الرؤى االستراتيجية إلى االهتمام بالزراعة.

ولفت ينهولد إلى أن العديد من المزارعين المحليين في صناعة البن حول العالم يعانون من انخفاض
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الدخل والفقر في اآلونة األخير، موضحًا أنه من المحتمل إيجاد مسارات متسلسلة متنوعة، ومناطق
تشغلها الجهات الفاعلة في صناعة البن عبر عدد من أساليب اإلدراج. وطالب بضرورة معرفة الكثير

من صغار مزارعي البن أن العمل بشكل جماعي يضمن استمرارية أعمالهم وصناعاتهم.

- اقتصاديات القهوة
إلى ذلك، أفاد الدكتور حسن الهجوج، أستاذ االقتصاد بكلية إدارة األعمال في جامعة الملك فيصل
ومؤلف كتاب اقتصاديات القهوة أن البن يمكن أن يصبح رافدًا اقتصاديًا ومشغًال كبيرًا لأليدي
العاملة في السعودية حال االستفادة من الموقع الجغرافي للبالد الواقعة بين مناطق زراعة القهوة
في آسيا وأفريقيا في وقت تعد المملكة من أكبر الدول المستوردة والمستهلكة للقهوة إذ تحتل

المرتبة الثامنة عالميًا.

وأضاف الهجهوج أن استهالك السعودية زاد في 2019 بواقع 100 في المائة، مما يعني أن هناك
اتجاهًا متزايدًا لالستهالك في المملكة، مبينًا أن إحصائية وزارة التجارة أشارت إلى إصدار 7300 سجل
تجاري كان منها 2020 سجًال للمقاهي، مما يعطي إشارة واضحة لمساهمة القهوة في النشاط

االقتصادي بمعدل نمو 27 في المائة.

وبحسب اإلحصائيات، والحديث للهجهوج، بلغ اإلنفاق السنوي في المملكة الستهالك القهوة ما
قوامه 1.3 مليار ريال (346 مليون دوالر)، فيما تقدر القيمة السوقية للمطاعم والمقاهي إلى 70

مليار ريال بمعدل سنوي مركب 8 في المائة.

وقدر الهجوج في حديثه حول تأثير صناعة القهوة على االقتصاد بأن التنبؤ الخطي لقيمة فاتورة
الواردات السعودية من القهوة ستصعد إلى 1.6 مليار ريال حتى 2023. مبينًا خالل الجلسة الثانية أن
قطاع القهوة شكل نحو 0.86 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للسعودية في 2020. كاشفًا أنه

من المتوقع أن يشكل نحو 6.1 في المائة خالل الخمس سنوات المقبلة.

- اتجاهات عالمية
وأضاف الهجوج أن االتجاهات العالمية الحالية توضح زيادة المقاهي وارتفاع الطلب على استهالك
القهوة، ال سيما مع دخول الهند والصين مع تغير النمط السلوكي الستهالك تلك الدولتين مع
األجيال الجديدة وانتشار العالمات التجارية للمقاهي، إذ بات هناك توجه الستهالك القهوة السوداء
المتعارف عليها، مما يعني زيادة الطلب المستقبلي، فيما أصبحت المنافسة الشرسة بين العالمات

التجارية، حيث تدخل اليابان وكوريا الجنوبية لتنضم إلى المنافسة األوروبية واألميركية.

- مركز عالمي
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ودعا الهجوج إلى تبني السعودية لمركز عالمي في إنتاج القهوة، في إطار خطة التنمية العاشرة
الرامية إلى أن تصبح المملكة مركزًا عالميًا لوجيستيًا، وكذلك دعم رؤية 2030 ألن تصبح السعودية
مركزًا عالميًا لصناعة القهوة عبر موقع جازان (جنوب السعودية)، خاصة لتوفر موانئ التصدير فيها
بين قارتي آسيا وأفريقيا عبر استيراد القهوة وإجراء عملية التغليف وصناعة اإلنتاج المتكاملة
واالستفادة من الموقع الجغرافي في التوزيع بين القارات الثالث، مشيرًا إلى أن تركيا واإلمارات
وماليزيا هي من أكبر المصدرين إلى المملكة، وهي جميعها غير منتجة، بل تقوم بإعادة اإلنتاج

والتصدير.

- مجمع ومتحف

إلى ذلك، أكد المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في جازان، المهندس ظافر الفهاد
استمرار تطوير محاصيل زراعية مالئمة لطبيعة مناخ المحافظات الجبلية عمومًا، وشتالت البن بشكل
خاص، موضحًا توزيع الهيئة لـ900 ألف شتلة بن، وإنشاء مجمع وراثي للبن لعمل البحوث والدراسات

على مختلف أصناف البن.

وأشار إلى أن الهيئة أسست قاعدة بيانات إحصائية لجميع مزارعي البن بجازان يتم تحديثها دوريًا،
بجانب تنفيذ مشروع مركز البن السعودي بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وافتتاح المشتل
اآللي لرفع الطاقة اإلنتاجية لشتالت البن إلى 800 ألف شتلة سنويًا، معلنًا عن نية الهيئة إنشاء
متحف البن السعودي بالشراكة مع وزارة الثقافة، وانضمام السعودية لمنظمة البن العالمية، مبينًا

حصول الهيئة على الموافقة المبدئية لتلك المقترحات والبدء بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

وزارة الثقافة ُتطلق منحة معرفية لدعم أبحاث القهوة السعوديةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

17تكرار الرصدالعددالكاتب

وزارة الثقافة ُتطلق منحة معرفية لدعم أبحاث القهوة السعودية

بهدف الحفاظ على اإلرث الثقافي السعودي والقيم الثقافية

واس
أعلنت وزارة الثقافة اليوم، إطالق منحة "أبحاث القهوة السعودية"، بالشراكة مع الشركة السعودية
للقهوة التابعة لصندوق االستثمارات العامة؛ لتشجيع الباحثين والباحثات على إعداد األوراق
والبحوث العلمية المتخصصة في مجال القهوة السعودية، والتي تتناول البحث في طريقة نشأة

القهوة السعودية، وطرق انتشارها، وسبل تعزيز وتطوير صناعتها.
 

وتغطي المنحة ثالثة مسارات رئيسة: أولها، مسار "القهوة في الجزيرة العربية" الذي تتناول أبحاثه
الجذور التاريخية للقهوة في الجزيرة العربية، وطرق التجارة القديمة التي اسُتخدمت لنقلها، وتاريخ

صناعتها وانتشارها في المملكة، وأبرز المواقف واألحداث التاريخية المرتبطة بها.
 

35

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2388733
https://www.al-madina.com/article/807814
https://sabq.org/saudia/0q1mwdxkyq
https://ween.sa/n/108126
https://shafaq-e.sa/123351.html
https://ghrannews.com/293324/
https://www.al-jazirahonline.com/2022/10/01/231720/
https://arriyadiyah.com/783284
https://makkahnewspaper.com/article/1573410
https://asf.news/94348/
https://www.dora.sa/168516
https://profilenews.net/?p=531473
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/619035?utm_source=A24SM&utm_medium=twitter
https://majlis-news.com/640331/
https://www.aleqt.com/2022/10/01/article_2402211.html
https://www.sra7h.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7/
https://www.alyaum.com/articles/6424214


ويتناول المسار الثاني، "التراث الثقافي غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية" دراسة المعارف
والمهارات المرتبطة بالتقاليد وأشكال التعبير الشفهي، وفنون األداء والموسيقى، والممارسات
االجتماعية والطقوس والمناسبات االحتفالية والحرف التقليدية الخاصة بالقهوة السعودية،

واالرتباط بين اإلنسان والطبيعة ضمن المعارف والممارسات ذات العالقة.
 

ويتناول المسار الثالث "تنمية المحتوى المحلي الثقافي" عبر أبحاث تهدف إلى تعزيز وتنمية القهوة
السعودية المنتجة محليًا في المشتريات الحكومية، بما يحقق اقتصادًا سعوديًا مستدامًا ويحافظ

على عناصر الموروث السعودي األصيل.
 

وتأتي المنحة ضمن أنشطة وبرامج مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" التي أطلقتها وزارة
الثقافة بدعٍم من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع هيئة
فنون الطهي، وذلك بهدف دراسة واقع السوق للقهوة السعودية، والحفاظ على اإلرث الثقافي
السعودي، والقيم الثقافية السعودية، وإبراز التراث غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية، وتعزيز

الهوية الوطنية، إلى جانب رعاية اإلبداع والمبدعين في مجال القهوة السعودية، وتطوير صناعتها.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

في يوم القهوة العالمي.. "فيفاء" حاضنة البن السعودي بأكبر مشتل في السعوديةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

في يوم القهوة العالمي.. "فيفاء" حاضنة البن السعودي بأكبر
مشتل في السعودية

استزرعه السعوديون منذ مئات السنين

عبدالرحمن السلماني
يعتبر مطلع أكتوبر من كل عام، موعًدا سنوًيا لعشاق ومحبي القهوة، باعتباره يوًما عالمًيا للقهوة،
وارتبط اسم القهوة بالكرم واألصالة، وهي رمز من رموز الضيافة لدى العرب قديًما وحديًثا، وهي

أول ما يقّدم للضيف، ولها أبعاد ثقافّية وتاريخّية.
 

وللقهوة عدة أنواع ومشروبات مختلفة، ومحلًيا تشتهر القهوة العربية التي ُاستبدل اسمها مؤخًرا
بـ"القهوة السعودية"، فيما أطلق أيًضا على هذا العام 2022، عام القهوة السعودية، وُيحتفى بهذا
المنتج في عدة مناسبات، كمهرجان البن الخوالني، ومهرجان القهوة السعودية، ومعرض القهوة

والشكوالتة.
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من أبرز أنواع القهوة السعودية، "الخوالنية" نسبة لشجرة البن الخوالني في جنوب الجزيرة العربية،
وُتعد من أهم المحاصيل الزراعية وأجودها في جبال فيفاء، ألن فيفاء في قلب منطقة خوالن

المشهورة بالبن، وهي من أجود أنواع البن في العالم.
 

وأبرز مزارعي البن في السعودية عاّمة، وفي فيفاء خاصة، هو العم يحيى بن حسين الفيفي، وتصدرت
صوره ولقاءاته وسائل اإلعالم المختلفة، بل أصبح أيقونة للرجل الجبلي األصيل، الذي ال زال محافًظا

على أشجار البن القديمة، عوًضا عن موروثه القديم من اللبس والعادات.

واسُتزرع "الُبن" في فيفاء منذ مئات السنين، ويمأل مدرجات فيفاء ليكسوها االخضرار، ويروي كبار
السن أن أقدم شجرة مثمرة في فيفاء هي "البن"، ولما لتلك الشجرة من ارتباط وثيق بفيفاء، فقد
كان "البن" سلعة يجلبها الفيفيون قديمًا ألسواق المنطقة لبيعها أو استبدالها بسلٍع أخرى، وهي

طريقة تستخدم قديًما لقلة المال آنذاك، وهو دليل آخر لقدم الشجرة ووفرة محصولها.
 

وعن لغة األرقام فقد زرعت في فيفاء حديًثا 35600 شجرة ُبن بمبادرة من شركة أرامكو بالتعاون مع
جمعية البر الخيرية بفيفاء، وهذه األرقام من غير أشجار البن المزروعة بجهود ذاتية من المزارعين منذ

زمن قبل إطالق المبادرة، وحتى قبل تأسيس هيئة تطوير فيفاء.

ليس هذا فقط، فجبال فيفاء تحتضن أكبر "مشتل بن" في السعودية، وهو بمقر هيئة تطوير وتعمير
المناطق الجبلية بجازان (تطوير فيفاء سابًقا)، وسوف يكون المشتل اآللي الجديد؛ أكبر مشتل للبن
بالشرق األوسط، وهو تحت التنفيذ، وسوف ينتهي بحلول الربع األول من العام المقبل، وسينتج

800 ألف شتلة سنويًا.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

ار معرض الكتاب الدولي 2022معنوان الخبر القهوة السعودية في ذاكرة زوَّ

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

ار معرض الكتاب الدولي 2022م القهوة السعودية في ذاكرة زوَّ

الرياض - واس
لم تغِب القهوة السعودية عن ذاكرة زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 ، حيث استمتع زوار

ورواد المعرض بمذاق القهوة األصيلة ، كثقافة كرم وضيافة وأصالة سعودية.

وتحتفي وزارة الثقافة بتقديم القهوة السعودية بالتزامن مع (عام القهوة السعودية) 2022م ، من
خالل بوابات الدخول والممرات لضيوف وزوار المعرض، إضافة إلى مشاركة األسر المنتجة من
خالل"البوثات" المخصصة التي تقدم الدلة والتمر وجلسات خارجية لالستمتاع بهذه األجواء الثقافية

الملهمة.
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رت المواطنة فاطمة النجار وزميلتها مي خبيتي عن سعادتها بإتاحة الفرصة للمشاركة في الحدث وعبَّ
الثقافي الدولي، حيث استهلمتا فكرته من االحتفاء بعام القهوة السعودية 20022، من خالل تقديم
مذاق القهوة السعودية في " دلة مهيلة" وصحن التمر والطحينة، وبعض الحلويات ،وقد أشادتا
بالتنظيم والتنسيق والدعم من وزارة الثقافة عبر توفير األماكن المخصصة للفعاليات المصاحبة

للمعرض، والدعم للشباب والفتيات السعوديين المشاركين في هذه الفعالية.

يذكر أن هذا اليوم 1 أكتوبر 2022م يوافق اليوم العالمي للقهوة كفعالية عالمية ُيحتفى بها كل
عام.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

"الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الـ14 للعام 2022معنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

"الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الـ14 للعام 2022م

تهدف إلى تعزيز االبتكار عبر تبادل التجارب الناجحة بين قطاعات
األعمال

عبدالله الراجحي
أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة األمير خالد الفيصل، أعمال جائزة

مكة للتميز في دورتها 14 للعام 2022م.
 

وقال المشرف العام على الجائزة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني:
الجائزة التي حصل عليها، منذ انطالقتها، ما يزيد على 115 فائًزا من جهات حكومية وأهلية وأفراد؛
تحرص على تشجيع العمل المميز وتحفيز جهود الجهات واألفراد؛ بما ينعكس إيجاًبا على تجويد

األعمال وإتقانها وصوًال لالرتقاء بمختلف الجوانب.
 

وأضاف: الجائزة أخذت على عاتقها إبراز اإلبداع الحضاري وتشجيع االستعانة بالتقنية وتوظيفها لصالح
التنمية والتطوير؛ وذلك أحد أهم مستهدفات استراتيجية المنطقة المبنية على بناء اإلنسان وتنمية
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المكان، ويحقق في ذات الوقت أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في جانب تعزيز اإلبداع والعناية به
وتشجيعه.

 
وأضاف الدكتور القحطاني أنه بدعم وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه األمير بدر بن سلطان؛ فقد
حرصت الجائزة على تأصيل مبادئ إتقان العمل نحو االرتقاء بمستوى األداء والجودة عبر التنافس
الهادف الذي يسهم بتشجيع العمل المتميز وتكريم الجهد البارز للجهات واألفراد وفق اللوائح

التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.
 

وذكر أن التقديم سيكون عبر منصة الجائزة الرقمية التفاعلية التي ُأطلقت العام الماضي؛ في خطوة
لمواكبة خطط اإلمارة نحو التحول الرقمي في مختلف المجاالت.

 
وتهدف الجائزة إلى تعزيز االبتكار عن طريق توفير منصة لتبادل التجارب الناجحة بين قطاعات األعمال
المختلفة، والتعرف على أفضل الممارسات، كذلك تفعيل مشاركة المنشآت في بناء المجتمع،
والوصول ألعلى مستويات الجودة والتميز في األداء ونشر مفاهيم الجودة والتميز في األداء

المؤسسي؛ تحقيًقا لتنمية مستدامة وتحقيق رضا المستفيدين.
 

وتحرص الجائزة على تفعيل التحسين المستمر في أداء كل العمليات اإلنتاجية والخدمية، سواء على
المستوى الفردي أو الجهات الحكومية والخاصة، وتشجيع التنافس بين الجهات الحكومية في
تطبيق الجودة وفق معايير التميز العالمية وصوًال لتكريم وتشجيع األفراد والمنشآت المتميزة
ا، أو منظمات غير ربحية، وإبرازها كقدوة حسنة ا أو خاص� الفائزة بالجائزة، سواء كانت قطاًعا حكومي�

ا على المنشآت الوطنية. في المجتمع؛ مما سينعكس إيجابي�
 

وتتنافس الجهات واألفراد على نْيل الجائزة في تسعة أفرع هي التميز في خدمات الحج والعمرة،
وُتمنح للجهات أو األفراد الساعين لتقديم أفضل الحلول والخدمات في قطاع الحج والعمرة، وفي
التميز اإلداري تمنح تقديًرا إلنجازات المتميزين في تقديم أفضل الحلول والخدمات اإلدارية ذات

النتائج والمخرجات المميزة.
 

وينال جائزة التميز الثقافي المتميزون في دعم الحراك الثقافي وتعزيز أعماله ومفاهيمه، أما في فرع
التميز االقتصادي فتعطى للمتميزين في تفعيل التنمية االقتصادية.

 
وفي حقل التميز العمراني تقدم الجائزة للجهات أو األفراد عن أعمالهم التصميمية والتنفيذية في
المجال العمراني المدهشة، وفي فرع التميز االجتماعي تمنح الجائزة للمتميزين في األدوار االجتماعية
البارزة لخدمة المجتمع وإنسان المنطقة، وُيمنح المتميزون في تقديم أفضل الحلول البيئية

42



والخدمات في مجاالت البيئة جائزة فرع التميز البيئي، وتقدم جائزة التميز العلمي والتقني للمتميزين
في مجال األبحاث العلمية واالبتكارات واالختراعات.

 
وفي فرع التميز اإلنساني ُتمنح الجائزة تقديًرا إلنجازات األفراد االستثنائية في المجال اإلنساني؛
بشرط أن تكون الشخصية المختارة قد قدمت جهًدا مميًزا في عدد من األنشطة والبرامج والمبادرات

التي تتعلق بإنسان المنطقة، وأن تكون ذات بصمة واضحة ومؤثرة.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

ُد 17 أكتوبر موعًدا النطالق مهرجان مزاد اإلبلعنوان الخبر هيئة تطوير محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية ُتَحدِّ

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

ُد 17 هيئة تطوير محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية ُتَحدِّ
أكتوبر موعًدا النطالق مهرجان مزاد اإلبل

حائل -واس
أعلنت هيئة تطوير محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية تحديد يوم االثنين 21 ربيع األول 1444هـ
الموافق 17 أكتوبر 2022م موعًدا النطالق "مهرجان هيئة تطوير محمية اإلمام تركي بن عبدالله
الملكية لمزاد اإلبل في منطقة حائل" الذي سيقام في محافطة تربة لمدة 9 أيام، بالتعاون مع إمارة
منطقة حائل، وذلك في إطار األنشطة المختلفة للهيئة التي تستهدف إحياء وتعزيز الثقافة المحلية

تماشًيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الهيئة أن إطالق المهرجان يأتي تجسيًدا لدور الهيئة في تعميق وتعزيز المورث الشعبي
السعودي، واستقطاب المهتمين باإلبل، وإشراك المجتمع المحلي في فعالياته، إضافًة إلى دور
المهرجان في إيجاد ميزة تنافسية داعمة للفرص االستثمارية المتاحة في مجال اإلبل وتعزيز ثقافة
المنطقة. ويشهد المهرجان العديد من األنشطة والفعاليات والبرامج الثقافية والتوعوية

والترفيهية مثل: أسواق اإلبل واألسواق الشعبية والحرفيين ومزاد اإلبل.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (27) مخالًفا لنظام البيئة الستخدامهم حطًبا وفحًما محليين في أنشطة تجاريةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

15تكرار الرصدالعددالكاتب

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (27) مخالًفا لنظام البيئة
الستخدامهم حطًبا وفحًما محليين في أنشطة تجارية

الرياض - واس
ضبطت القوات الخاصة لألمن البيئي (27) مواطًنا مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (16) متًرا

مكعًبا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية في منطقتي الرياض وعسير.
 

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة لألمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق
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اإلجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه
والزراعة، مؤكّدا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في األنشطة التجارية غرامة تصل إلى

(32) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث العتيبي على اإلبالغ عن أي حاالت تمثل اعتداًء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911)
بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

ألول مرة بالرياض.. معرض للطب البيطري والحيوانات األليفةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

ألول مرة بالرياض.. معرض للطب البيطري والحيوانات األليفة

العربية.نت - مريم الجابر
يفتتح في الرياض غدا األحد أول معرض من نوعه للطب البيطري والحيوانات األليفة. ويقام المعرض
في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بين2-4 أكتوبر برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة
وبمشاركة المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية (مركز وقاء)، وبتنظيم

شركة "سيتي إيفنتس" الشركة الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيفنتس عمار الزعيتر بأن "إقامة هذا المعرض للمرة األولى في
المملكة العربية السعودية جاء بغرض فتح قنوات استثمارية جديدة لمستلزمات الحيوانات األليفة
والطب البيطري الخاص بها، حيث بينت الدراسات بأن حجم السوق المحلي لمستلزمات الحيوانات
األليفة من غذاء ودواء وأكسسوارات منخفض، وبالتالي أصبح من الضروري جلب شركات دولية

إلطالع المستثمرين السعوديين عليها وفتح قنوات جديدة لألعمال الخاصة بذلك".
 

يهدف المعرض إلى إطالق منصة سنوية لتبادل الخبرات المحلية والعالمية في مجال الطب البيطري
والحيوانات األليفة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تربية الحيوانات األليفة في المجتمع
وتفعيل ثقافة العمل التطوعي الخاص بها، ومزايا االستثمار في هذا المجال، سيما وأن حجم السوق
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يصل إلى ملياري ريال سنويًا منها 500 مليون ريال قيمة استيراد الحيوانات األليفة التي تتم من أكثر
من 19 دولة، و1.3 مليار ريال قيمة استيراد مستلزمات هذه الحيوانات حسب تقديرات عام 2020م.

 
وأكدت الشركة المنظمة للمعرض أنه يتوقع مشاركة أكثر من 100 عارض بينهم 40 عارضا محليا
و60 عارضًا دوليًا، وسيشهد المعرض الكثير من الفعاليات المتنوعة للمعرض كركن التبني الذي يتيح
للزائرين تبني الحيوانات األليفة ورعايتها، وركن الرسم على بيوت الحيوانات األليفة، وركن عرض لما
تضمه السيارة البيطرية المتنقلة إضافة لتواجد سيارة مماثلة ستتولى تقديم خدمات مختلفة
للعناية بالحيوانات األليفة، كما يتضمن المعرض عددًا من ورش العمل والمحاضرات القصيرة التي
ينظمها المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية (مركز وقاء) بالتعاون مع
الجمعية الطبية البيطرية السعودية وجمعية رحمة للرفق بالحيوان وشركة رفق خربشة الخيرية

ورياض كاتز.
 

وسيكون الراعي البالتيني للمعرض شركة زولكس الفرنسية التي تأسست عام 1933 وهي متخصصة
في المواد الغذائية واألكسسوارات لجميع أنواع الحيوانات األليفة وتصنف اليوم كممثل رائد في
سوق متجر الحيوانات األليفة بامتالك 6 عالمات تجارية وتوزع منتجاتها في أكثر من 40 دولة. وأما
الراعي الماسي للمعرض فهي شركة وايت بريدج وهي شركة أمريكية متخصصة في تقديم األغذية

الطبيعية والصحية والمكمالت الغذائية للكالب والقطط.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

األغا : اإلفراط باستخدام البالستيك يؤدي للسرطان والتشوهات وضعف الخصوبةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

حذر من تلوث الهواء وموت الكائنات الحية
األغا : اإلفراط باستخدام البالستيك يؤدي للسرطان والتشوهات

وضعف الخصوبة

محمد البيضاني - جدة
حذر استشاري الغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد األغا
من االفراط في استخدام المواد البالستيكية لمخاطرها وامكانية تسببها في التشوهات الخلقية

وانواع من السرطان وضعف خصوبة الرجال والبلوغ المبكر لالناث.
 

كما اشار في حوار خاص للمدينة الى اضرارها على البيئة والتربة وموت الكائنات الحية واالسماك في
البحار. كما يؤدي التخلص من البالستيك بأسلوب غير علمي الى تلوث الهواء بالمواد السامة واضرار

كبيرة بالتربية وانسداد قنوات تصريف مياه االمطار وتلف الكثير من المزروعات.
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ونصح األغا في المقابل باستخدام األواني الزجاجية آلالف المرات دون ضرر واستخدام األكياس
الورقية أو المصنوعة من القماش أو الجلد وتجنب جميع ألعاب األطفال البالستيكية تفادًيا لوضعها

في الفم وعدم شراء المواد الغذائية المعبأة في البالستيك.
 

زيادة التشوهات والسرطان
** ماهي أبرز مخاطر استخدام البالستيك على نطاق واسع؟

لم تقتصر أضرار البالستيك على صحة االنسان فقط بل يشمل ذلك بيئته بشكل عام والبيئة البحرية
بشكل خاص، ويترتب على ذلك انعكاسات خطيرة على صحة البشر والثروة الحيوانية وسالمة البيئة.

 
وأثبتت الدراسات الطبية أن صناعة المواد البالستيكية التي تنتشر بكثافة في منازلنا ونتعرض لها
باستمرار، تعتمد على العديد من المركبات البتروكيميائية ومنها االستروجين االصطناعي الضار بصحة
اإلنسان لدوره في تعطيل الجهاز الهرموني في الرجال والنساء، كما يسبب التشوهات الخلقية في
األطفال حديثي الوالدة، وهذه المرّكبات توجد في العديد من المواد البالستيكية المنزلية الشائعة؛
منها زجاجات الماء، ورضاعات األطفال، وألعاب األطفال، ومواد التغليف والتعبئة، ومستحضرات
التجميل النسائية، والمواد الحافظة، والمبيدات الحشرية، وبعض أنواع الصابون والشامبو، وهي
تحتوي على مرّكبات ضارة، لها دور سلبي في هرمونات الغدد الصماء، وتحتوي على هرمون
االستروجين االصطناعي، الذي من شأنه تقليد عمل هرمون االستروجين الطبيعي لدى الجنسين

وخصوًصا اإلناث، مما يسبب العديد من األضرار الصحية منها البلوغ المبكر لدى الفتيات.
 

والحظ جميع األطباء المتخصصين في مجال الغدد الصماء على المستوى العالمي والمناطق العربية،
زيادة عدد الفتيات اللواتي يبلغن في سن مبكرة؛ وعلى سبيل المثال (ظهور الثديين في عمر 6- 7
سنوات، وحدوث الدورة الشهرية من 8- 9 سنوات)، كما أن المواد الصناعية لها أثر على زيادة خطر
نسبة اإلصابة بالسرطانات المعتمدة على هرمون االستروجين مثل (سرطان الثدي)، والتأثير على

خصوبة الحيامن لدى الذكور.
 

موت الكائنات البحرية
كيف يؤثر البالستيك على البيئةالبحرية؟

تتعرض المحيطات إلى خطر المخلفات البالستيكية نتيجة تراكم أوعية األطعمة والعبوات الفارغة
في قاعها، ويؤدى ذلك الى موت عدد كبير من الكائنات البحرية واألسماك نتيجة وقوعها في فخ
المخلفات البالستيكية وصعوبة الخالص منها، ومع مرور الزمن، تنقسم المخلفات إلى عدة أجزاء
صغيرة مخلفة أضرارًا أكبر البتالع األسماك لها، مما يلوث أنسجتها ويؤدي الى موتها، وأكثر
الحيوانات البحرية المتضررة تتناول مع طعامها األكياس والعبوات الفارغة، مما يعمل على انسداد
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قنواتها الهضمية وموتها، باإلضافة الى إلحاق الضرر بالشعاب المرجانية، بسبب التفاف أكياس
البالستيك حولها وحرمانها من ضوء الشمس والتيارات المائية المتجددة التي تحمل لها الطعام

واألكسجين، األمر الذي يؤدي إلى تدهورها.
 

وقت طويل للتحلل
ماهي اضرار البالستيك على المواشي والبيئة بشكل عام؟

تنجذب الحيوانات إلى البالستيك بسبب خصائصه المختلفة؛ بما في ذلك اللون أو الحجم أو الشكل،
وتفتقر العديد من الحيوانات إلى المهارات التي ُتساعدها في تمييز الغذاء من البالستيك، ويتسبب
التهام الحيوانات للبالستيك بموتها، باإلضافة إلى تلويث السلسلة الغذائية لإلنسان أيًضا في كثير

من األحيان.
 

ومن المعروف أن النفايات البالستيكية بما فيها األكياس تستغرق وقًتا طويًال حتى تتحلل في
البيئة، وتؤدي إلى الكثير من األضرار التي ُتصيب البيئة المحيطة، ومن أبرز أضرار األكياس
البالستيكية على البيئة، تلويث الهواء، إذ تقوم العديد من الدول حول العالم بحرق األكياس
البالستيكية للتخلص منها، ويؤدي ذلك إلى إطالق كميات كبيرة من المواد الساّمة التي ُتلّوث
الهواء، ويؤدي تلف األكياس البالستيكية عندما تتعرض ألشعة الشمس إلى إطالق العديد من
المواد الساّمة، التي تختلط مع التربة مسببًة الكثير من األضرار على المزروعات والكائنات الحّية

اُألخرى.
 

و تؤدي األكياس البالستيكية إلى انسداد الكثير من المجاري المخصصة لتسريب مياه األمطار إذا لم
يتم إتالفها بشكل صحيح، وكذلك إتالف الكثير من األراضي الصالحة للزراعة، وهو ما ُيهّدد القطاع

الزراعي بشكل كبير في عّدة أنحاء حول العالم.
 

استخدام األنواع الرديئة
* ماهو دور هيئة الغذاء والدواء وهيئة المستهلك وهيئة المواصفات في الحد من أضرار

البالستيك؟
** أطالب هذه الجهات بإعطاء موضوع البالستيك الكثير من االهتمام، وخصوًصا بعد انتشار الجدل

حول مخاطره، ففي الواقع هناك أنواع جيدة وأخرى رديئة، ولكن أفراد المجتمع قد ال يعرفون أو
يدركون التمييز بينهما، واقترح أن تبادر هذه الجهات بإيضاح كل ما يتعلق عن أنواع البالستيك
ومخاطره وجودته، واألنواع التي يمكن استخدامها مرة واحدة فقط أو عدة مرات، وال أخفي أن قلت
أن بعض ربات البيوت لألسف يستخدمن األنواع الرديئة في حفظ األطعمة أو أي مستهلكات غذائية
لشهور طويلة، رغم أنها ذات استخدام لمرة واحدة، ومع تكرار غسل البالستيك يتم استخدامه عدة
مرات، وهنا تزداد مخاطره أكثر، والمشكلة الحقيقية التي تواجه أفراد المجتمع في موضوع
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البالستيك هي وجود عالمات وأرقام عليها تحدد خطورتها وجودتها وإمكانية إعادة تدويرها ولكن ال
يمكن للفرد معرفة تفاصيلها أو دالالتها، وهذا ما يدعو إلى ضرورة كتابة ملصق على العبوات
البالستيكية يحدد النوع ودرجة خطورته وفترة استخدامه حفاظًا على سالمة صحة االنسان وتفادًيا

لمخاطر األمراض السرطانية .
 

* هل باإلمكان عمل حملة توعوية خاصة للحد من انتشار البالستيك؟

** بالتأكيد نعم .. المجتمع بحاجة إلى جرعات توعوية والمشكلة التقتصر على الجانب االقتصادي

وانما تمتد الى الجانب الصحي، وفي ظل االفراط في استخدام البالستيك، فإن فرص التعرض
للمخاطر تزداد مع مرور الزمن نحو األمراض الخطيرة، وكل هذا يقودني إلى ضرورة أن تتبنى هيئة
الغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة حماية المستهلك ووزارة الصحة حملة تعريفية

مشتركة حول البالستيك وأضراره على صحة اإلنسان.
 

بدائل استخدام البالستيك
تجنب استخدام البالستيك في حفظ األطعمة والمشروبات

استخدام األواني الزجاجية آلالف المرات دون ضرر
استخدام األكياس الورقية أو المصنوعة من القماش أو الجلد

استخدام المنتجات والحافظات المصنوعة من الخزف، الستانلس ستيل

عدم استخدام قوارير الماء البالستيكية
- الصحون يجب أن تكون خشبية أو معدنية

- تجنب جميع ألعاب األطفال البالستيكية تفادًيا لوضعها في الفم
- عدم شراء المواد الغذائية المعبأة في البالستيك

- التقليل من الشرب في األكواب البالستيكية
- تجنب استخدام البالستيك أو النايلون الذي يغطي األطعمة في المايكروويف

- االبتعاد عن استخدام السوائل الساخنة في األكواب البالستيكية
- تجنب المعلبات والمواد الغذائية التي تحتوي على المواد الحافظة

- تجنب ثنائي الفينيل متعدد الكلور في الدهانات والزيوت
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

توضيح من الزكاة والجمارك بشأن استيراد األفراد لألسماك من الخليجعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

توضيح من الزكاة والجمارك بشأن استيراد األفراد لألسماك من
الخليج

الرياض
علقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال حول مدى إمكانية استيراد األفراد أسماكًا من

دول مجلس التعاون الخليجي.
 

وأشارت الهيئة، إلى أن االستيراد لألفراد في تلك الحالة يجب أن يكون بكمية ذات طابع شخصي
وليست للغرض التجاري، موضحة أنه يمكن مراجعة الهيئة العامة للغذاء والدواء لمعرفة اشتراطات

وكميات الُمنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية التي يمكن استيرادها.
 

وتابعت أنه يمكن معرفة اإلجراءات والرسوم للسلعة المستوردة، من خالل تصفح التعريفة الجمركية
المتكاملة عبر موقعها.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

جودة تين القصيم تتفوق على المستوردعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

صنع حقائب يدوية من فائض مالبس اإلحرامعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

صنع حقائب يدوية من فائض مالبس اإلحرام

فيصل السلمي - مكة المكرمة
في مبادرة بيئية تهدف لالستفادة من فائض مالبس اإلحرام بإعادة تدويرها، صنعت هدايا تذكارية

وفوط صحية وحقائب يدوية من فائض اإلحرامات خالل موسم حج العام الماضي.
 

واستعرضت شركة كدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة
والمشاعر المقدسة، أولى مخرجات المبادرة البيئية المتمثلة في إعادة تدوير فائض اإلحرمات
واستخدامها، وذلك بالتعاون مع جمعية مراكز األحياء بجدة، والتي نفذت في موسم حج العام

الماضي 1443هـ.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

تبوك تنتج 150 طنًا من "التين" سنوًياعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

تبوك تنتج 150 طنًا من "التين" سنوًيا

تبوك - واس
ُتسهم منطقة تبوك في تعزيز اإلنتاج الزراعي وتطوره في المملكة، عبر إنتاجها مختلف أنواع

المحاصيل الزراعية، واحتضانها ما يزيد على 14500 مزرعة بمساحة تتجاوز 270 ألف هكتار.
 

وتعد المنطقة من أبرز مناطق المملكة في تطورها الزراعي الكمي والنوعي، ويحفز فرع وزارة البيئة
والزراعة والمياه بالمنطقة المزارعين على الرقي بالزراعة من خالل استخدام أحدث التقنيات المتطورة
بالزراعة، من أجل الحصول على أفضل إنتاج لمزارعهم، إضافة إلى دعم المشروعات الزراعية والمزارعين
عبر القروض الزراعية الميسرة وتأمين اآلليات الزراعية والمكائن ومضخات الري ومختلف المعدات
الخاصة بالمجال الزراعي، مما أسهم في تطور الزراعة بعموم مدن ومحافظات ومراكز وقرى منطقة

تبوك.
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وتزود المنطقة األسواق بمختلف المحاصيل واألصناف الزراعية التي تشتهر المنطقة بإنتاجها ومنها
فاكهة "التين" التي تنتج منها المنطقة مايزيد عن 150 طنًا سنويًا، من خالل 55 ألف شجرة تين

تضمها مزارع المنطقة.
 

وعن فوائد فاكهة التين الصحية أوضحت أخصائية التغذية العالجية بالمنطقة منى البلوي أن التين
من الفواكه الغنية جدًا بالبوتاسيوم؛ الذي يساعد على خفض ضغط الدم، ويحافظ على صحة القلب،
كما يحتوي على األلياف المهمة لألمعاء، إضافة إلى أنه غني بالكالسيوم للمحافظة على صحة

العظام والحماية من الهشاشة.
 

ويعد التين من الفواكة اآلمنة لمرضى السكر -بحسب االختصاصية البلوي- وذلك ألن المؤشر
الجاليسمي له منخفض "وهو مؤشر يقيس نسبة ارتفاع سكر الدم بعد تناوله"، وُينصح مريض السكر
دائمًا بتناول التين الطازج وليس المجفف ألن نسبة السكر في التين المجفف أعلى من الطازج، أما
مرضى الغسيل الكلوي فيجب عليهم استشارة اختصاصيي التغذية العالجية قبل تناوله؛ ألنه يصنف

من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم.
 

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أوضحت أن المملكة تنتج أكثر من 26.66 ألف طن من
فاكهة التين سنوًيا، وتحقق منها اكتفاًء ذاتًيا بنسبة تتجاوز 107 %، حيث تعمل الوزارة على تطوير
إنتاج وتصنيع وتسويق التين عبر برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وذلك باستغالل
واستثمار الفرص والموارد المتاحة واالستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب

الموارد الطبيعية واإلمكانات الزراعية.
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الملف الصحفي لتاريخ 06-03-1444

فعاليات النسخة األولى من المنتدى العربي للمناخ تنطلق غًدا بالقاهرةعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

فعاليات النسخة األولى من المنتدى العربي للمناخ تنطلق غًدا
بالقاهرة

القاهرة - واس
تنطلق في القاهرة غًدا فعاليات المنتدى العربي للمناخ - في نسخته األولى - تحت شعار "مًعا لتعزيز
إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي واالستدامة"، برعاية صاحب السمو الملكي األمير
عبدالعزيز بن طالل بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ورئيس المجلس العربي
للطفولة والتنمية، وبمشاركة وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، واألمين العام المساعد

رئيسة قطاع الشؤون االجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.
 

وتتضمن أجندة المنتدى الذي يعقد على مدى يومين عدة محاور، منها تغير المناخ واالستدامة،
وتغير المناخ وتأثيره على الفئات األكثر عرضة للخطر، وتشجيع االبتكار لفائدة التكيف والتخفيف،
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وتغير المناخ واألنشطة االقتصادية الهشة، ودمج المواطن والمجتمعات المحلية في العمل
المناخي، ودور التغيير المنظومي في التحول األخضر.

وتقام فعاليات المنتدى الذي ينظم بالشراكة بين وزارة البيئة المصرية، وجامعة الدول العربية،
وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، والشبكة العربية
(cop27) للمنظمات األهلية، في إطار التحضيرات التي تجريها مصر الستضافة أعمال قمة المناخ

التي سوف تنعقد خالل شهر نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ.
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نفوق طيور البطريق بسبب اإلنفلونزا في جنوب إفريقياعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

نفوق طيور البطريق بسبب اإلنفلونزا في جنوب إفريقيا

 «االقتصادية» من الرياض
نفق المزيد من طيور البطريق بسبب إنفلونزا الطيور في كيب تاون، وهو مقصد سياحي شهير

وموقع تكاثر مهم في جنوب إفريقيا، ما أثار مخاوف على األنواع والطيور البحرية األخرى.

ووفق "رويترز"، قال ديفيد روبرتس، الطبيب البيطري السريري في مؤسسة جنوب إفريقيا للحفاظ
على الطيور الساحلية، إن عدد طيور البطريق النافقة بسبب المرض منذ منتصف أغسطس بلغ 28

على األقل من نحو ثالثة آالف في المنطقة.

وأضاف روبرتس "تأكدنا من إصابة 14 بطريقا إفريقيا بإنفلونزا الطيور منذ منتصف أغسطس"، مشيرا
إلى أن 14 آخرين أصيبوا أيضا لكن لم يتم إجراء االختبار الفيروسي لهم.

وأضاف روبرتس "هذا استمرار لتفشي المرض الذي حدث العام الماضي ويؤثر في عدة أنواع مختلفة
من الطيور البحرية. نشعر بقلق شديد في الوقت الحالي ألن أعداد طيور البطريق التي تتأثر وتنفق
بسبب المرض آخذة في االزدياد". وقالت السلطات البيئية في جنوب إفريقيا في 16 سبتمبر إن
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ساللة إنفلونزا الطيور شديدة العدوى مماثلة لتلك التي تم اكتشافها العام الماضي بين مجموعة
من الطيور البحرية البرية التي كان منها طيور الغاق والخرشنة الشائعة.

وقالت أليسون كوك عالمة األحياء البحرية في المتنزهات الوطنية في جنوب إفريقيا لـ"رويترز" "ألن
الفيروس معد بين الطيور، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتقليل الحمل الفيروسي ومعدل االنتقال بين

طيور البطريق".

وقال روبرتس إنه لتحديد وعزل الطيور المريضة في المنطقة، يقوم علماء من جنوب إفريقيا بإجراء
اختبارات أو تشخيص لألعراض البادية على طيور البطريق. وأضاف أنه يتم بعد ذلك القتل الرحيم

للطيور المريضة ثم حرقها مع الطيور النافقة في محاولة للحد من انتشار المرض.

وقالت كوك "ال يوجد خطر تقريبا على الناس من الفيروس، لكننا نطلب منهم التأكد، إذا زاروا
المنطقة، من تطهير أحذيتهم ألنها "وسيط" محتمل لنقل العدوى بين مناطق الطيور البحرية

المختلفة ومزارع الدواجن أيضا".
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شاهد.. حريق يندلع في حشائش وأعالف مزرعة بالخرج و"المدني" يخمدهعنوان الخبر

الحوادثتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

شاهد.. حريق يندلع في حشائش وأعالف مزرعة بالخرج و"المدني" يخمده

تعاملت معه فرق "المدني" وفق توضيح من المديرية العامة
وال إصابات

سبق
قالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن حريقًا شّب في حشائش وأعالف بمزرعة في الخرج، وتعاملت

معه فرق الدفاع المدني وجرى إخماده.
 

وأوضحت المديرية، عبر حسابها على "تويتر"، أنه "أخمد مدني الخرج حريقًا في حشائش وأعالف
بمزرعة، وال إصابات".
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كاريكاتير .. . .عنوان الخبر

كاريكاتيرتصنيف الخبر06-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب
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