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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

نائب وزير البيئة يدشن الالئحة التنفيذية لنظام إدارة النفاياتعنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

25تكرار الرصدالعددالكاتب

نائب وزير البيئة يدشن الالئحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات

الرياض - واس
دشن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هالل المشيطي اليوم, الالئحة
التنفيذية لنظام إدارة النفايات, وذلك خالل الحفل الذي نظمه المركز الوطني إلدارة النفايات

"موان" تحت عنوان "يًدا بيد تتسابق هممنا لمستقبل واعد".
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واشتملت الالئحة التنفيذية على التعريفات والمصطلحات وأحكام التراخيص والتصاريح، ومسـؤولية
المنتج الممتدة وسلسلة القيمة للنفايات، والتعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، والمسؤولية
المدنية والجزائية لمقدم الخدمات والتأهيـــل والتعويضات وتنظيم المبادرات التطوعية واستيراد

وتصدير النفايات وخطط إدارة النفايات والمخالفات وضبطها والعقوبات والتفتيش والتدقيق.

وتوضح الالئحة في موادها التفاصيل واإلجراءات الخاصة بالنظام، وذلك في إطار المرحلة التطويرية
التي يشهدها قطاع إدارة النفايات على األصعدة التشريعية والتنظيمية كاّفة، نتيجة للدعم

واالهتمام الذي يحظى به من ِقبل القيادة الحكيمة.

ويتولى المركز االختصاص واإلشراف على النظام؛ مما يسهم في تعزيز حماية البيئة واالرتقاء بجودة
الحياة, كما يسعى إلى تحقيق االستدامة المالية للمنظومة، من خالل تطوير نماذج التمويل والعمل

للقطاع، لتحسين کفاءة المنظومة وتعزيز مبدأ المحافظة على الموارد واستدامتها.

من جانب آخر سيعمل المركز مع الشرکاء على بناء القدرات للعاملين بمنظومة إدارة النفايات بجميع
القطاعات سواء الحکومية أو الخاصة أو غير الربحية، وکذلك رفع الوعي لدى المجتمع بما يحقق

أهداف القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"موان" الدكتور عبدالله السباعي في كلمته: سيُفعل المركز أدواره ويكرس
جهوده من خالل الالئحة التنفيذية التي تنظم أنشطة إدارة النفايات، إضافة إلى التخطيط والتطوير
عبر وضع مقاييس وضوابط واشتراطات فنية وتقنية تحفز االستثمار وتوعي المجتمع وتحد من إنتاج

النفايات وتشجع على إعادة التدوير بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع.

وأكد ضرورة الالئحة التنفيذية وإسهام تطبيقها الفاعل في معالجة النفايات بطريقة سليمة وآمنة
وفق مبادئ وأسس عالمية في إدارة النفايات للوصول إلى المستهدف الوطني الذي يواكب رؤية
2030 في االرتقاء بمستقبل المملكة وتحقيق االستدامة بصفتها محوًرا أساسًيا في التخطيط

وتأسيس البنية التحتية وتطوير السياسات واالستثمار وتحسين جودة الحياة.
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https://www.youtube.com/watch?v=kgFbs3JtuRo


الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

"البيئة": إنتاج المملكة من العنب تجاوز 100 ألف طن بنسبة اكتفاء 59%عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

"البيئة": إنتاج المملكة من العنب تجاوز 100 ألف طن بنسبة
اكتفاء %59

"البيئة": إنتاج المملكة من العنب تجاوز 100 ألف طن بنسبة اكتفاء 59%أعلنت وزارة البيئة والمياه
والزراعة، أن إنتاج المملكة من فاكهة العنب تجاوز الـ 101 ألف طن سنوًيا، عبر زراعة 3746 هكتاًرا،
وهو ما حقق اكتفاًء ذاتيا بنسبة 59%. وأوضحت الوزارة أن المملكة تنتج 7 أصناف مختلفة من
العنب، تشمل، الطائفي والحلواني، وإيرلي سويت وفليم سيدلس وأوتام رويال وكريمسون
سيدلس والبناتي "طمسون سيدلس". وأشارت إلى أن أهم مناطق اإلنتاج تتركز في، الرياض
والقصيم ونجران والباحة والجوف وعسير وتبوك وحائل والحدود الشمالية ومكة المكرمة والمدينة

المنورة.
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https://hemma.com.sa/?p=82068


الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

الويمني يقف على احتياجات مركزي الربوعة وكحالعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

9تكرار الرصدالعددالكاتب

الويمني يقف على احتياجات مركزي الربوعة وكحال

ابها - آمنة الهاشمي
قام فريق من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ضم مدير عام الفرع المهندس عبدالله
الويمني وعدد من ممثلي كافة اإلدارات الفنية بالفرع وممثل مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
بعسير صباح اليوم بزيارة لمركزي الربوعة وكحال, حيث التقى الفريق برئيسي مركز الربوعة األستاذ
عبدالله خليل الحدري ورئيس مركز كحال األستاذ محمد حسين عسيري وكذلك رئيس بلدية الربوعة
المهندس احمد أبو عابد وعدد من المواطنين والمزارعين, وتمحور اللقاء حول عدد من المواضيع
الهامة ابرزها توفير موقع إلقامة مبنى للوحدة البيطرية بالربوعة , كذلك عمل دورات تدريبية في
مجال الزراعة والمناحل والثروة الحيوانية ومدى االستفادة من الدعم الذي تقدمه الوزارة للمزارعين

بشقيه الريفي والمدرجات الزراعية.
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https://al-hadath.com/local-news/42566
https://almstqbl.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B9/
https://slaati.com/2022/10/03/p2126960.html
https://alraynews.net/6605534.htm
https://1asir.com/558994
https://wasel-news.com/?p=539906
https://garbnews.net/news/s/213579
https://ahwal.sa/archives/60550
https://www.alyaum.com/articles/6424773


كذلك تم مناقشة عمل صيانة شاملة ألسواق النفع العام وتشمل أسواق الخضار والفواكه واللحوم
والتمور بالربوعة, وكذلك صيانة المسلخ بالربوعة, أيضا استالم منتزه افقه وتخصيص موقع إلقامة
مشتل لألشجار المثمرة والحرجية وإكثار األشجار المحلية, إضافة الى دراسة احتياجات مركز الربوعة
ومطالبات األهالي بعمل سد يخدم المركز ودراسته من الناحية الفنية والهيدرولوجية والرفع بذلك

وفق أنظمة الوزارة.
 

كما وقف الفريق على معمل تحلية المياه بكحال وزيارة جمعية كحال للخدمات اإلنسانية, ودراسة
إمكانية عقد شراكة مع الجمعية لخدمة أهالي مركز كحال.

من جهة أخرى زار المهندس عبدالله الويمني وعدد من مدراء إدارات الفرع ومدير مكتب أبها جمعية
حفظ النعمة بأبها حيث اطلع الفريق على عمل الجمعية واستعراض جهودها وبرامجها وأهدافها, كما
ناقش عمل شراكة مجتمعية بين الجمعية وفرع الوزارة بعسير للحفاظ على فائض منتجات أسواق

الخضار والفواكه.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

افتتاح معرض الطب البيطري السعودي بمشاركة 100 شركة محلية ودوليةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

6تكرار الرصدالعددالكاتب

افتتاح معرض الطب البيطري السعودي بمشاركة 100 شركة
محلية ودولية

الرياض - "الرياض"
افتتح الوكيل المساعد للشؤون الزراعية الدكتور سليمان بن علي الخطيب، معرض للطب البيطري
والحيوانات األليفة السعودي، الذي يقام برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة وبإشراف المركز
الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية (وقاء)، والدكتور سند بن سالم الحربي
المشرف العام على قطاع الصحة الحيوانية بالمركز الوطني "وقاء" والدكتور علي الدويرج مدير عام

إدارة الصحة والرقابة البيطرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة.
 

وفي هذا الشان أكد الدكتور الخطيب، أنه استعرضنا معدالت النمو الكبيرة في اسواق الحيوانات
االليفة ومستلزماتها في المملكة ونتوقع بأن يكون هناك نمو أكبر ووزارة البيئة والمياه والزراعة

هي داعمة لهذا القطاع ونشجع ايضًا التوجه المستثمرين لالستثمار في هذا القطاع الواعد"
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https://www.alriyadh.com/1975299
https://albiladdaily.com/2022/10/03/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84/
https://al-hadath.com/exhibitions-events/42506
https://ahwal.sa/archives/60512
https://arriyadiyah.com/783436
https://hemma.com.sa/?p=82174


 
ونوه مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة الوزارة
جاءت استكماًال للدور الريادي الذي تقوم به في مجال الرفق بالحيوان وابراز الخدمات الصحية
المقدمة في هذا المجال ، إلى جانب التعريف بجهودها في متابعة الحالة الصحية والبيطرية
للحيوانات وخلوها من األمراض والتوعية باألمراض المعدية وكيفية التعامل معها ورفع الجانب

التثقيفي والتوعوي حولها.
 

وتشارك في المعرض الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات أكثر من 100شركة محلية
ودولية متخصصة في مجال الطب البيطري وكل مايتعلق بالحيوانات األليفة من أغذية
واكسسوارات وعناية ورعاية . ويتضمن عدة أركان من بينها ركن التبني الذي يتيح للزائرين تبني
الحيوانات األليفة ورعايتها، وركن الرسم على بيوت الحيوانات األليفة اضافة الى االحتفال بيوم

الحيوان العالمي في الرابع من اكتوبر لعام 2022 في صالة المعرض.
 

وستقام خالل المعرض عدد من الورش المتخصصة والمحاضرات القصيرة تتكلم عن أهمية الرفق
بالحيوان ونظام التطعيم والتعقيم واإلطالق وتعزيز مفاهيم مجاالت الطب البيطري وارتباطها
باإلتجاهات الوطنية ينظمها المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية (مركز
وقاء) بالتعاون مع الجمعية الطبية البيطرية السعودية و جمعية رحمة للرفق بالحيوان والجمعية
السعودية للرفق بالحيوان وجمعية تعايش معي وملجأ الرياض وشركة رفق خربشة الخيرية و رياض

كاتز وسعودي كاتز.
 

ومن جانبه أكد عمار الزعيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايفنتس أن معرض الطب البيطري
والحيوانات األليفة هو األول نوعه الذي يقام في السعودية، وسوف يتم تنظيمه سنويًا نظرًا الزدياد
الطلب على مستلزمات الحيوانات األليفة والتوقعات بنمو كبير لهذا السوق الذي تتنوع مجاالت
العمل فيه من استيراد أغذية ومستلزمات إلى العناية الطبية وأماكن المأوى وغير ذلك مايشجع

على االستثمار في هذا السوق الواعد.
 

وأشار، إلى أن المعرض يهدف إلى توعية القطاع الخاص بأهمية االستثمار في مجال الطب البيطري
ومستلزمات الحيوانات األليفة، ويطمح أن يتحول لمنصة سنوية لتبادل الخبرات العلمية والعملية،
وتفعيل ثقافة العمل التطوعي الخاص بالحيوانات األليفة وتسليط الضوء على أهمية تربيتها
ورعايتها ، وإطالق مبـادرات اسـتثمارية صغيـرة ومتوسـطة فـي مجـال االستثمار فـي الطـب البيطـري

والحيوانـات األليفة، وتنظيم لقاءات الشركات المصدرة والمستوردة للقاحات واألدوية البيطرية.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

البيئة تكافح سوسة النخيل الحمراء بمحافظة تربهعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

البيئة تكافح سوسة النخيل الحمراء بمحافظة تربه

علي المالكي - الطائف
أوضح مدير مكتب وزراة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربه المهندس محمد مساعد المنبهي
بضرورة تعريف المزارع بأهم اآلفات الزراعية، وطرق الوقاية منها، ومكافحتها، والتي قد تسبب " ال
سمح الله " بخسائر اقتصادية للمحاصيل الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر، ال سيما حشرة سوسة

النخيل الحمراء والتي تعتبر من أهم آفات أشجار النخيل بالمملكة.
 

وأضاف أن برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمحافظة تربة التابع لفرع الوزارة بمنطقة مكة
المكّرمة ، يبذل جهوًدا كبيره في مجال التوعية واإلرشاد لخدمة المزارعين ، كما انه يساهم في
تدريب العمالة الزراعية على كيفية التعامل مع اآلفات الحشرية التي تصيب النخيل، خاصًة سوسة

النخيل الحمراء.
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حيث تعمل الوزارة على خطة متكاملة للقضاء على هذه الحشرة الفتاكة، من خالل تلقي البالغات
وزيارة مزارع النخيل وفحص األشجار وعالج المصاب منها، وإقامة ورش تدريبية للمزارعين لتثقيفهم

بأضرار هذه الحشرة وكيفية التعامل معها .
 

وشدد على أهمية هذه اللقاءات في تذليل العقبات أمام المزارعين والمهتمين في سبيل تحقيق
أهداف وإستراتيجية الوزارة وذلك بالتعاون المثمر بين البرنامج والمزارعين.

 
غ"، كما دعت الوزارة إلى اإلبالغ عن أي حاالت لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البالغات الموّحد "بلِّ
والذي أطلقته الوزارة ضمن خطتها للتحول الرقمي وأتمته إجراءات العمل، بهدف تسهيل طلب

الخدمات وتقديم البالغات من المستفيدين وتسريع اإلجراءات .
 

وأوضحت الوزارة أن أولى خطوات التبليغ تبدأ بدخول الرابط التالي
https://web.mewa.gov.sa/ucs والقيام بتسجيل الدخول عبر إضافة رقم الهوية والجوال، ومن

غ بإضافة البالغ وتحديد موقعه عبر الخريطة، بعدها يتم اختيار بالغات النخيل وتحديد ثم يقوم المبلِّ
نوع البالغ (سوسة النخيل)، وتعبئة بيانات البالغ وإرفاق الصور، وأخيرًا تقديم البالغ.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

لتدوم دون لحظات هدرعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددمحمد المسعوديالكاتب

لتدوم دون لحظات هدر
 

د. محمد المسعودي
إدراكًا من قيادتنا الرشيدة إلى أهمية المحافظة على الموارد االقتصادية واالجتماعية ونعمة توافر
الغذاء وتنوعه حتى المحافظة عليه، نأمل النجاح للمؤسسة العامة للحبوب والقائميـن علـى البرنامـج
الوطنـي للحـد مـن الفقـد والهــدر فــي الغــذاء بمـا يتوافـق مـع قيمنـا السـامية التـي تدعـو إلـى الحـد

مـن الفقـد واإلسـراف، والحفـاظ علـى نعمـة الغـذاء..
 

يشكل الفقد والهدر في الغذاء هاجسًا عالميًا لما له من آثار وخيمة على المستوى االقتصادي
واالجتماعي والبيئي مما يؤدي إلى خسارة وهدر في الموارد النادرة التي تمثل جزءًا ال يتجزأ من
عملية إنتاج الغذاء على غرار المياه واألراضي والطاقة والموارد البشرية وغيرها، فيتسبب ذلك في
انخفاض العائد االقتصادي من األعمال الزراعية، والصناعية، ويزيد أثر هذه الظاهرة من انعدام األمن
الغذائي في البلدان ذات الموارد الضئيلة التي تكافح لتحّمل تكاليف اإلمدادات المستوردة لتلبية

االحتياجات األساسية من الغذاء، كما أن هذه الظاهرة تسهم أيضا في تدهور البيئة.
 

ومن هنا أطلقت المملكة العربية السعودية عدة مبادرات للحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن
استغاللها ومنها "البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء" الذي أسند تنفيذه إلى
المؤسسة العامة للحبوب لنشر الوعي بأهمية التنويع الغذائي والمشاركة في التوعية بأهمية
التنويع الغذائي والمساهمة في زيادة مصادر البروتين، وكذلك الوعي بخصوص استخدام الموارد
الطبيعية الزراعية بكفاءة، وباألمراض الناتجة عن الهدر الغذائي وكيفية التعامل مع النفايات
ولتشجيع الحد من الفقد والهدر الغذائي، وإعادة استخدام األغذية وتدويرها في المملكة، وأخيرًا من

أجل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمطاعم ومتاجر التجزئة.
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وفي نفس المنعطف وضمن إطار توجهات رؤية السعودية 2030 وبرامج التحول الوطني والتي
تسعى إلى استثمار الموارد الطبيعية بفعالية عالية ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيقًا ألحد أهدافها
والتي تنص على أننا "سنعمل مع المستهلكين ومصنعي األغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر"،
فقد تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة "البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء"
القائم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة، وأسندت الوزارة تنفيذه إلى المؤسسة

العامة للحبوب.
 

وعطفًا على موقع البرنامج الوطني وأدبياته، فإنه يقوم على محورين رئيسين هما الحد من الفقد
واآلخر الحد من الهدر، كما يسعى البرنامج إلى إعداد إطار العمل التشريعي للحد من الفقد والهدر
الغذائي في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى توفير التدريب ألصحاب المصلحة في القطاع
الخاص حول أفضل الممارسات المتبعة للحد من الفقد والهدر الغذائي بما يحقق تعزيز التعاون بين
أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد لتحسين إعادة استخدام المنتجات، وأخيرًا تعزيز قدرات إعادة

تدوير مخّلفات الغذاء غير الصالحة لالستهالك اآلدمي.
 

والمتابع يجد أن البرنامج يتكون من أربع مراحل.. األولى دراسة الفقد والهدر الغذائي والحد منهما
في السعودية بالمسح الميداني، ويليها "برنامج وطني توعوي تدريبي للحد من الفقد والهدر
الغذائي"، ويليها "المرصد الوطني للفقد والهدر الغذائي في السعودية"، ويختتم بدراسة "قدرات

إعادة تدوير المخّلفات واالستفادة من الفقد والهدر الغذائي".
 

وألهمية الحملة التوعوية للحد من الفقد والهدر في الغذاء، اتجه البرنامج الوطني إلى إنتاج مخرجات
إعالمية نوعية تساهم في تحفيز أفراد المجتمع لتبني سلوك فاعل للحد من فقد وهدر الغذاء في
المملكة وفقا ألهداف الحملة والتي ُتعنى بهذا المشروع الذي يمثل أحد أبرز التوجهات لرفع الضغط
على االقتصاد الوطني، كون الفقد والهدر يعدان مخالفان لهدي الدين اإلسالمي وفعًال ينخر في جسد
االقتصاد، مع األخذ في االعتبار ضرورة التوعية بإعادة صياغة النمط االستهالكي للمجتمع المحلي
وتحجيم انتشار مظاهر اإلسراف التي أضرت بمكونات االقتصاد الوطني كثيرًا وتحديدًا ما يتعلق

باألمن الغذائي.
 

ختامًا ، إدراكًا من قيادتنا الرشيدة إلى أهمية المحافظة على الموارد االقتصادية واالجتماعية ونعمة
توافر الغذاء وتنوعه حتى المحافظة عليه، نأمل النجاح للمؤسسة العامة للحبوب والقائميـن علـى
البرنامـج الوطنـي للحـد مـن الفقـد والهــدر فــي الغــذاء بمـا يتوافـق مـع قيمنـا السـامية التـي تدعـو

إلـى الحـد مـن الفقـد واإلسـراف والحفـاظ علـى نعمـة الغـذاء.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

تاريخ تجارة القمحعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددفواز بن حمد الفوازالكاتب

تاريخ تجارة القمح

فواز بن حمد الفواز
اطلعت على كتاب بعنوان Oceans of Grains:How American wheat Remade the World ـ
كميات ضخمة من الحبوب، كيف غير القمح األمريكي العالم، للمؤرخ Scott R Nelson ـ سكوت
رينلدز نيلسون. الكتاب طبع قبل الحرب لكن أول ما يثير القارئ وجه التشابه في دور الغذاء عامة
والقمح خاصة في الظروف الموضوعية، بين دور القمح بين الدول الثالث ـ أمريكا وروسيا وأوكرانيا
في حقبة مضت مقارنة بالحاضر. دور القمح األمريكي كان حاسما تاريخيا حين أصبح متوافرا بكميات
ضخمة وأسعار معقولة، على أثر زراعة األراضي الضخمة في الوسط األمريكي في أوسط القرن الـ19،
تحديدا بعد نهاية الحرب األهلية التي كان الجنوب يقاوم دور القمح لمصلحة القطن. التشابه مع
اليوم يبدأ حين استطاعت اإلمبراطورة الروسية كاثرن تأسيس أوديسا في 1794 على البحر األسود،
بغرض تصدير القمح من روسيا وأكثر من أوكرانيا التي كانت سلة خبز أوروبا. ساعدت روسيا حروب

نابليون حين وفرت أوكرانيا القمح، حيث تقلصت الزراعة في غرب أوروبا.

استمرت روسيا في دورها المركزي في التصدير إلى أن استغل العثمانيون المضيق لسد الصادرات
الروسية، وأيضا قرر اإلمبراطور نيقوالي األول توفير القمح للمجهود العسكري ضد العثمانيين في
1853. حصر التصدير أثار الدول الغربية ضد روسيا، ما جعلها تساعد خصوم "روسيا"، ما دمر

المنظومة الروسية ماليا وفي األراضي الزراعية، وبالتالي تجارة القمح. ساعد أوروبا أن القمح
األمريكي بدأ يلعب دورا مهما بمساعدة من تطوير اقتصادات النقل بالقطارات من وسط أمريكا إلى
الموانئ في شرقها. تعرقلت الزراعة في روسيا وتطورت في أمريكا إلى حد أن تكلفة نقله داخل
روسيا وأوكرانيا إلى أوديسا، كلفت ستة أضعاف تكلفة نقله من وسط أمريكا إلى نيويورك في

.1880
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كذلك يذكر أن استعمال الديناميت في 1867 أسهم في توسيع الموانئ وتسهيل ممرات القطارات.
أحد أوجه التشابه أن كاثرن أغرت طائفة ألمانية عرفت عنها التفوق في زراعة القمح، للمساعدة على
زراعة القمح، التي نفسها هاجرت إلى أمريكا بعد تردي األوضاع في أوكرانيا. في السبعينيات من
القرن الـ19 ارتفعت صادرات القمح األمريكي ستة أضعاف ما خفض األسعار وزاد متوسط األعمار
ووجدت دول أوروبا وفرة ساعدتها على استعمار بقية العالم طبقا للكتاب. من 1869 إلى 1911 ارتفع
اإلنتاج الزراعي في أمريكا ضعفين ونصفا ما جعلها أكبر اقتصاد عالمي، كذلك أسهم في السيطرة
على التضخم رغم الحروب. بينما دخلت روسيا في أزمة لمدة قرن تقريبا ساعدت عليها السياسات
الشيوعية، خاصة ستالين، وأسهم أيضا إغالق العثمانيين أثناء الحرب العالمية األولى في إنهاء أي

تصدير.

أدى الجوع إلى عنف دمر أوديسا أثناء الحرب األولى. استمرت أزمة القمح الروسية حتى السبعينيات
من القرن الماضي. لذلك تعلم بوتين من ضرورة االهتمام بتوافر وتجارة القمح إلى أن أصبحت روسيا
لديها حصة 16 في المائة كأكبر مصدر في العالم، لو تمت السيطرة على أوكرانيا أصبحت 30 في
المائة، وبالتالي تلعب دورا محوريا في غذاء العالم. محاولة روسيا السيطرة على ميناء على البحر
األسود والمباحثات مع تركيا، تعيد التاريخ من المكان والسلعة أنفسهما. يقول نيلسون الذي طبع
الكتاب قبل الحرب، لكنه ليس مندهشا، إن كل من يحاول بناء إمبراطورية ال بد أن يوظف الطاقة
والغذاء، بل إنه حتى لو فشل بوتين سيحاول روسي آخر. كما يقال دائما التاريخ قد ال يعيد نفسه

لكنه يتناغم.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

الميادين الفروسية المحليةعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددسعد بن مشعان المرشديالكاتب

الميادين الفروسية المحلية

سعد بن مشعان المرشدي
جاءت رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لتعم كل المجاالت بمحاورها
الرئيسية مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر، ومن هذه المجاالت مجال رياضة الفروسية،
فمنذ صدور التنظيم الجديد للهيئة العليا للفروسية في العام 2020م التي ترتبط تنظيميًا بمجلس
الوزراء لما لها من أهمية عالية قفزت الفروسية السعودية من المحلية إلى العالمية، فالمملكة تعتبر
األولى في الشرق األوسط في اإلنتاج الفروسي ففي كل عام يبلغ عدد مواليد األمهار أكثر من الفي
مهر وفي المملكة أغلى بطولة في العالم كأس السعودية الذي تبلغ جائزته أكثر من عشرين مليون
دوالر، وهذا التطور لم يأت إال بدعم موالي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد
-حفظهما الله- وبتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي األمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس
إدارة الهيئة العليا للفروسية وأمام هذا التطور الضخم والمبادرات الرائعة التي قدمتها هيئة
الفروسية يتساءل مالك الخيل في الميادين الداخلية عن مبادرات الرؤية المباركة لماذا لم تشمل
هذه الميادين البالغ عددها أكثر من عشرة ميادين متوزعة على كل إنحاء المملكة والتي أنشئت
بمجهودات شخصية وتتلقى في كل موسم فروسي دعم غير ثابت من بعض الجهات ومن رجال
األعمال ووجهاء المجتمع ومن وجهة نظري كمالك خيل ومتابع للحراك الفروسي يرجع السبب إلى
ازدواجية االختصاص في إدارة الميادين الفروسية المحلية بين إمارات المناطق والهيئة العليا
للفروسية لذلك ينبغي النظر إلى وضع هذه الميادين الداخلية ودعمها ماديًا ومعنويًا وإطالق عدد

من المبادرات لتطوير هذه الميادين لتكون رافدًا من الروافد االقتصادية لهذا الوطن الكريم.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

الصين.. والحياد الكربونيعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

حديث نص
الصين.. والحياد الكربوني

 
 

إيمان حمود الشمري
لم ينس الصينيون ذلك اليوم الذي رأوا فيه السماء بشكل واضح بعد أن حجبها التلوث لمدة عشر
سنوات على التوالي وحرمهم من متعة رؤيتها، كان ذلك بعد تطبيق عدة إجراءات للتخفيف من حدة
التلوث، وهذا ما جعل الصين تعيد التفكير في محاربته وتسعى لخطوات جادة في إيجاد حلول ووضع

خطة عملية واضحة، يمكن أن تتحقق بتكاتف الشعب والقيادة لتحقيق هذا األمر.
 

لو زرت الصين لرأيت ثقافة قيادة الدراجة منتشرة كوسيلة مواصالت معتمدة يستخدمها الموظفون
وأرباب العمل بصفة رسمية دون الشعور بالخجل، ُحددت لها مسارات خاصة وإشارات في الشوارع
العامة، وقد لفت نظري أنا شخصيًا، أن حتى بعض موظفي السفارة السعودية استخدموا الدراجة في
الذهاب إلى العمل، هذا التحول بالمفهوم جعل من ركوب الدراجة أمرًا عاديًا ال حياء فيه، وقد
تندهشون لو قلت لكم أن الصين لديها نظام جدولة لسير السيارات والتخفيف من االزدحام والدخان
المنبعث من عوادم السيارات، وذلك بتحديد السيارات المسموح لها بالقيادة في أيام معينة حسب

أرقام لوحة السيارة، ويوجد كاميرات تلتقط اللوحة المخالفة التي تسير بغير يومها.
 

كما لعب التشجير دورًا مهمًا بامتصاص مسببات التلوث، وأكاد أرى ذلك واضحًا من خالل الزيارات
التي قمنا بها للكثير من الشركات والمصانع التي تكاد ال تخلو من منتزه خاص بها يحوي الكثير من

األشجار والنباتات المتصاص االنبعاثات التي تخلفها عمليات التصنيع.
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لم تكن هذه اإلجراءات األولية التي طبقتها الصين كافية، كونها أكبر مستهلك للطاقة عالميًا، وأكبر
ل ربع سكان العالم، لذا كان حبل دولة مطلقة لالنبعاثات الضارة بالبيئة بسبب عدد سكانها الذي يمثِّ
النجاة الوحيد الذي سينقذ الصين ويحقق لها الهدف بحماية البيئة هو: تطبيق نموذج (الحياد
الكربون)، إذ تسعى الصين لخفض االنبعاثات وتطبيق خطتها لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2060

.

 
قتها الجمهورية الصينية بدقة في مقال يجب أن ال تتجاوز عدد قد ال يسعني ذكر الخطوات التي طبَّ
كلماته 400 كلمة، ولكنني أستطيع أن أختصر لكم األمر بأن الشركات الصينية الكبرى اتخذت
خطوات ملموسة في استغالل الطاقة النظيفة، حيث أعلنت أكبر شركة نفط صينية أنها ستبني
1000 محطة للتزويد بالوقود الهيدروجيني في غضون خمس سنوات، كما طور معهد الطاقة

الحيوية إنتاج ديزل حيوي يمكن أن تمتص النباتات أكثر من 50 % منه، وتعمل مجموعة هواننغ
الصينية على استخدام الطاقة المتجددة والنووية والكهرومانية، حتى تتمكن من تحقيق خفض
استهالك الفحم وانبعاث الكربون. كما أحرزت بعض المؤسسات البحثية تقدمًا في استخدام الطاقة

الحيوية والشمسية.
 

هذا التطور الالفت الذي تحرزه الصين في مجال مكافحة تلوث البيئة جعلها من الممكن أن تقطع
وعدًا على نفسها أمام العالم بتغيير المناخ وخفض درجات الحرارة العالية، وهذا األمر باختصار لن
يتحقق إال بنمو الطاقة النظيفة والتوازن بين االستهالك والتصنيع وتراجع استخدام الفحم، فهل

تنجح الصين بوعودها المناخية الطموحة؟ هذا ما سوف تجيب عليه األيام.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

وزارة المالية وصندوق النقد الدولي ينظمان ندوة بعنوان "العمل مًعا لمعالجة االنعدام الغذائي"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

وزارة المالية وصندوق النقد الدولي ينظمان ندوة بعنوان
"العمل مًعا لمعالجة االنعدام الغذائي"

الرياض - واس
تنّظم وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي اليوم بمدينة الرياض، ندوة بعنوان: "العمل
مًعا لمعالجة االنعدام الغذائي"، بحضور عدد من أصحاب المعالي ووزراء المالية ومحافظي البنوك
المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا
جوروجيفا، إضافة إلى عدد من المختصين والخبراء من أصحاب المعالي الذين يسّلطون الضوء على
عدد من التحديات والحلول ألزمة الغذاء. ويشارك في الندوة التي سيتم نقل وقائعها من خالل
حساب وزارة المالية على منصة تويتر @mof_ksa، كل من معالي وزير المالية األستاذ محمد
الجدعان، ومدير عام صندوق النقد الدولي، ومعالي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
المهندس محمد الجاسر، ومعالي المدير العام للمصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا
الدكتور سيدي ولد التاه، والرئيس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي (WFP) ديفيد بيسلي، كما
يشارك عبر االتصال المرئي رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير العام لمنظمة التجارة

العالمية نجوزي أوكونجو إيوياال.
 

20

https://www.spa.gov.sa/2389232
https://sabq.org/saudia/iyvfkxxvo1
https://maaal.com/archives/202210/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8/
https://almnatiq.net/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d9%86%d8%b8/


الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

أمير منطقة الرياض يستقبل قائد القوة الخاصة لألمن البيئي بالمنطقةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

9تكرار الرصدالعددالكاتب

 أمير منطقة الرياض يستقبل قائد القوة الخاصة لألمن البيئي
بالمنطقة

الرياض -واس
استقبل صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه
بقصر الحكم اليوم قائد القوة الخاصة لألمن البيئي بمنطقة الرياض المكلف العقيد مسعود بن خالد

القبع.

وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي متضمنًا أعمال وإنجازات القوة في المنطقة.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في مهامهم وأهدافهم.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبُط (14) مخالًفا لنظام البيئة الرتكابهم مخالفات رعيعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

13تكرار الرصدالعددالكاتب

 القوات الخاصة لألمن البيئي تضبُط (14) مخالًفا لنظام البيئة
الرتكابهم مخالفات رعي

الرياض - واس
ضبطت القوات الخاصة لألمن البيئي (14) مخالًفا لنظام البيئة، (9) مواطنين، و(5) مقيمين من
الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (111) متًنا من اإلبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد

من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة لألمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق
اإلجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة رعي اإلبل غرامة تصل إلى (500) ريال
لكل متن، حاثًا 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 08-03-1444

محمية الملك عبدالعزيز تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي للصيد والفروسيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

محمية الملك عبدالعزيز تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي
للصيد والفروسية

أبوظبي - واس
اختتمت محمية الملك عبدالعزيز الملكية مشاركتها في فعاليات "معرض أبوظبي الدولي للصيد
والفروسية" في نسخته التاسعة عشر، حيث أقيم من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، بتنظيم من "نادي
صقاري اإلمارات"، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة

الظفرة ورئيس "نادي صقاري اإلمارات".
 

وحظي جناح "المحمية" بإقبال العديد من المسؤولين والسفراء والمهتمين بالبيئة، الذين أبدوا
اهتمامهم بالمحمية ومكوناتها الطبيعية المتميزة، حيث شكل المعرض فرصة فريدة الطالع الزوار
على أبرز مكونات "المحمية" الطبيعية والجغرافية والتاريخية، وتعريفهم بدور المحمية في صون
الحياة الفطرية والحفاظ عليها وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيها لتعزيز التوازن البيئي؛
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تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء" الرامية إلى
مكافحة التغير المناخي والحد من التصحر ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% بحلول عام

.2030

ويعد "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" أكبر حدث من نوعه في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا، وقد استقطب في هذه النسخة عشرات اآلالف من الزوار، ومشاركة 900 عارض من
58 دولة، وضم 11 قسمًا متنوعًا، شملت: أسلحة الصيد، وُمعّدات الصيد والتخييم، والصقارة،

والفروسية، والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والترويج لها، والفنون والحرف اليدوية وغيرها.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

جناح هيئة تطوير محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية يحصد جائزة أجمل منصة في معرض الصيد والفروسيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

12تكرار الرصدالعددالكاتب

جناح هيئة تطوير محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية يحصد
جائزة أجمل منصة في معرض الصيد والفروسية

أبوظبي - واس
حصد جناح هيئة تطوير محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية، ثاني أكبر محمية في المملكة
العربية السعودية، جائزة المركز األول في مسابقة أجمل منصة عرض عن "قطاع الحفاظ على البيئة
والتراث الثقافي"؛ وذلك خالل مشاركته المتميزة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

(ADIHEX)، أكبر حدث من نوعه على صعيد المنطقة وأفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس محمد الشعالن: سعدنا بالمشاركة في معرض أبوظبي
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الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX)، الحدث األكبر من نوعه عالمًيا، حيث أتاحت لنا هذه التجربة
المميزة والرائعة تبادل الخبرات مع المتخصصين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، باإلضافة إلى
التعرف على أبرز التقنيات والخطط والرؤى اإلستراتيجية لرفع مستوى الوعي بآلية الحفاظ على

الموارد الطبيعية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة.

وأضاف: نجحنا في تسليط الضوء على دور وإستراتيجية الهيئة في االرتقاء بالخدمات المقدمة
للجمهور والحفاظ على البيئة، وفخورون بحصد المركز األول في مسابقة أجمل منصة عرض، وهو ما

يعكس قدرتنا على تقديم تجربة مميزة داخل المحمية وخارجها.

واستعرض جناح هيئة تطوير محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية، أحد أكبر األجنحة المشاركة في
المعرض، الجانب الثقافي والتاريخي للمجتمع المحلي في المحمية كالحرفين المشهورين بغزل الخيام
والنحالين والحرف اليدوية، إلى جانب أبرز معالم المحمية التاريخية كدرب زبيدة وأبرز آثارها العرائش،
وسوق "لينة" التراثي الذي يعد من أقدم أسواق المنطقة، وأنشئ بغرض التبادل التجاري بين تجار

السعودية والعراق قبل حوالي مئة سنة.

وسلط جناح المحمية الضوء على تنوع مساحاتها الطبيعية والجيولوجية والسكنية ما بين الكثبان
الرملية في صحراء النفود في الغرب، والوديان والنتوءات الصخرية في الشمال، والنواة الخضراء
للتييسة في الجنوب الشرقي، ودورها في الحفاظ على جمال الطبيعة وتعزيز السياحة البيئية عبر

تقديم تجربة سياحية بيئية بمعايير عالمية للزوار.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

السعودية تحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من منطقة فرنسيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

السعودية تحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من منطقة
فرنسية

"WOAH" وْفَق تقارير للمنظمة العالمية لصحة الحيوان

خالد علي
حظرت السعودية استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما، من المنطقة

اإلدارية "أين" الفرنسية؛ بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور.
 

ووفًقا للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)؛ فقد تم اكتشاف حاالت تفشي أنفلونزا الطيور
شديدة الضراوة في المنطقة اإلدارية الفرنسية "أين Ain" بجمهورية فرنسا.

 
وأوقفت العديد من الدول -بما فيها السعودية- مؤخًرا استيراد لحوم الدواجن والبيض من المنطقة

الفرنسية بشكل مؤقت.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

برامج «عام القهوة السعودية» تهمش قهوة العبسعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددسعود القصيبيالكاتب

برامج «عام القهوة السعودية» تهمش قهوة العبس
 

سعود القصيبي
مما ال شك فيه أن جهود وزارة الثقافة هائلة كذلك برامجها المتنوعة وهي مشهودة وقد أحدثت
نقلة. كذلك ما شاهدناه من نشاط ملحوظ لبعض هيئاتها المتواجدة في المنطقة. وال أريد أن أكون
قاسيا علـى برامج هيئاتها فبالـفعل ما يقومون به أحدث نقلة حقيقية ثقافية وتفاعال مجتمعيا جميال
ومن جهود حميدة وكثيبة يثنون عليها، إال أننا نتمنى المزيد مدركين أن الـكمال هـو أمر صعب لـكن
كما قمم الجبال هممنا عالية وطموحاتنا كبيرة. ومن الـبرامج الـتي أطلـقتها وزارة الثقافة «عام
القهوة السعودية 2022» الـذي سلط الضوء لالحتفاء بالقهوة الـسعودية بوصفها منتجا ثقافيا

مميزا.
 

وجاء من أهداف الـبرنامج التأكيد على ارتباط القهوة وثقافتها بالـهوية الـسعودية، انطالقا من
خصوصية تعامل المجتمع معها ومع أجوائها المميزة، زراعة وتحضيرا وتقديما، والتي ال تتوافر بنفس
الكيفية في أي بلد آخر. كذلك من إظهار التنوع الثقافي الكبير في طرق إعداد وتقديم القهوة
السعودية، وتسليط الضوء على الُبن الخوالني السعودي بوصفه منتجا سعوديا أصيال، وأيضا تسليط
الضوء على األدوات والمكونات وطرق تحضير وتقديم القهوة السعودية. وحين ذهبت ألبحث عن
القهوة لم أجد تعريفا واحدا نشر عن الـقهوة من خالل أهداف الـبرنامج وأخذ مسلما أن القهوة هي
لقهوة الـبن كما من تلك المستوردة من البرازيل أو من تلك المزروعة بالجنوب السعودي كما خصص
باالهتمام البرنامج. وبالرغم من أن أهداف البرنامج شملت الزراعة والتحضير والتقديم كذلك من
إظهار التنوع الثقافي، إال أن جميع البرامج المقدمة افتقرت إلـى جانب هـام من تلـك الـثقافة من
الـتراث الـسعودي وهي قهوة العبس أو قهوة نواة التمر وحتى من االهتمام بأبحاثها. وفي هذا
الـسياق أعدت الـوزارة برامج توعوية كثيرة ومبادرات ومنها منح معرفية لدعم أبحاث القهوة
السعودية بهدف الحفاظ على اإلرث الثقافي السعودي، وتسعى للبحث في طريقة نشأة القهوة
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الـسعودية، وطرق انتشارها، وسبل تعزيز وتطوير صناعتها، إال أن قهوة العبس أتت منسية وذكرت
هنا األبحاث كمثال على كافة البرامج المعدة من ذكر قهوة العبس وكأنها ليست جزءا من التراث

السعودي ولعلها غفلة.
 

ودعوني في هـذا الـعرض القصير أذكر بعضا من األبحاث والـتي تسرد قهوة نواة العبس ولعلنا وقبل
نهاية الـعام وانتهاء البرنامج المعد أن نأتي لـنتدارك أن تراثنا أعمق وأوسع، وخاصة إن علمنا أن عبس
التمر هو فاقد زراعي مما له من أثر واسع على تنويع مصادر الدخل السعودي وزيادة االستثمار إن
استطعنا تعميمه ونشر ثقافته، مدركين ما لدى السعودية من خصوصية واهتمام في زراعة النخيل

ال سيما أنها شعار الدولة والتي تمثل وتجسد إرثنا الحضاري والـتحامنا باألرض.
 

كان بالماضي وقبل عصر الـنفط عندما تشح قهوة الـبن تستبدل بعبس الـتمر بعد غسلـه
وتنشيفه،ويعد بنفس الطريقة من التحميص والدق والغلي بالماء ليضاف إليه الهيل والزعفران. وال
يفرق طعم قهوة البن عن قهوة الـعبس إال يسيرا وتكاد ال تعرف عند شربها إن أكثرت قليال الزعفران
كوصفة، إال أن قهوة العبس ليست كقهوة الـبن بسبب خلوها من المنبهات فال تستعمل كثيرا
بسبب قلة التوعية الصحية. وفي الـواليات المتحدة واإلمارات الـعربية المتحدة وعمان حاليا تسوق
قهوة عبس التمر على أنها بديل صحي حيث إنها خالية من الـكافيين ال سيما من فوائدها الصحية.
وقد أظهرت أبحاث علمية شاركت بها جامعات سعودية نشرت بأعوام سابقة قدرة عبس التمر على
خفض الـكولـيسترول وعالج مرض السكر الفئة الثانية وتنشيط الكبد بعد عمل بحث علمي على
حيوانات معملـية لمعرفة أثره. كما أظهرت أبحاث أخرى قدرة عبس التمر على إدرار البول وخفض
الضغط كذلك من دراسة أخرى على زيادة الخصوبة، أي أنه مشروب صحي قائم بذاته وليس بالـضرورة

بديل خال من الـكافيين لقهوة البن.
 

واختتم مقالـي هـذا بسرد رؤية الـبرنامج المعد «تعزيز مكانة الـقهوة السعودية محليا ودوليا
باعتبارها رمزا من رموز الثقافة الـسعودية، وموروثا أصيال» ، ونتمنى أال تخص الـبرنامج فقط قهوة
الـبن وألن مجالـها ضيق وخاصة من شح كميات إنتاجها المحلي وغالء سعرها بعكس عبس الـتمر.
كذلـك من تعميم مفهوم الـقهوة على أنه يشمل قهوة العبس أيضا ومن إعداد برامج له باإلضافة

إلى البن الخوالني.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

تشغيل المرحلة الثانية من منظومة تحسين الضخ لجنوب غرب الرياضعنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

28تكرار الرصدالعددالكاتب

تشغيل المرحلة الثانية من منظومة تحسين الضخ لجنوب غرب
الرياض

الرياض - واس
أعلنت شركة المياه الوطنية انتهاء تنفيذ منظومة تحسين الضخ لجنوب غرب الرياض، بتكلفة مالية
تجاوزت 664 مليون ريال، ودخولها بمنظومة التوزيع اليومية على ثالث مراحل، لخدمة أكثر من 900
ألف مستفيد في عدد من األحياء، بهدف توفير حلول مائية مستدامة تضمن توزيع المياه بكفاءة

تشغيلية عالية ألحياء جنوب غرب مدينة الرياض.
 

وأوضحت الشركة أن مشروع منظومة تحسين الضخ لجنوب غرب الرياض تضمنت تشّييد 6 خزانات
بسعة تصميمة تبلغ مليون متر مكعب، وخط رئيسي بطول 30 كلم، ومحطة ضخ بقدرة 100 ألف
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ي
متر مكعب في اليوم، مبينة أنها أعلنت في وقت سابق تشغيلها المرحلة األولى من المشروع
لخدمة أحياء الشفا وبدر والمروة، وأجزاء من الحزم وعكاظ ونمار، وانتقالها من جدول الضخ المتقطع

إلى الضخ المستمر.

وقالت الشركة: "بدأنا تشغيل المرحلة الثانية لمنظومة تحسين الضخ لجنوب غرب الرياض بعد ربطها
بمصادر التغذية ومنظومة التوزيع اليومية لخدمة أحياء شبرا والزهرة وأجزاء من حي السويدي

وانتقالهم من جدول الضخ المتقطع إلى الضخ المستمر.

وأكدت أنها تعمل حالًيا على إنهاء تنفيذ عمليات الربط للمرحلة الثالثة واألخيرة من مشروع الخزن
اإلستراتيجي من أجل إدخالها حيز التشغيل في نهاية شهر ديسمبر 2022م، لخدمة أحياء الدريهمية

وسلطانة ظهرة البديعة وأحد ديراب، واألجزاء الجديدة من أحياء الحزم وعكاظ.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

المؤسسة العامة للري ُتعّرف مزارعي عسير باستراتيجية عملهاعنوان الخبر

أخبار المؤسسة العامة للريتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

المؤسسة العامة للري ُتعّرف مزارعي عسير باستراتيجية عملها

أبها -واس
نظمت المؤسسة العامة للري وبالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ،
اليوم، لقاًء للتعريف بأنشطتها والتوعية بأساليب الترشيد في استخدام المياه لألغراض الزراعية

وأهمية رفع كفاءة استخدامها والتعريف بتجربة المؤسسة في استخدام المياه المجددة .

 وتضمن اللقاء فلمًا تعريفيًا بالمؤسسة يحكي توجهات المؤسسة واستراتيجياتها، ومن ثم استعرض

مختص ادارة تطوير الري واالبتكار المهندس محمد الحسين ورقة عمل عن ُطرق ترشيد استهالك
المياه، بعد ذلك ألقى رئيس وحدة عمليات المختبر بإدارة جودة المياه المهندس مشاري السبيعي
ورقة عمل عن التطبيقات المحلية واإلقليمية الستخدامات المياه المجددة ،تطرق فيها الى بعض

التجارب العالمية وتجربة المؤسسة والتي تمتد ألكثر من 20 عاما في مجال إعادة االستخدام.

كما قدم مدير قسم مراقبة استهالك المياه المهندس فهد الرزيحان ورقة عمل عن استراتيجية
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المؤسسة في ادارة مياه الري، ومن ثم القى رئيس وحدة خدمة العمالء بالمؤسسة وليد الزهراني
ورقة عمل عن منصة ري والخدمات التي يقدمها مركز االعمال.

 واختتم اللقاء بجلسة مفتوحة مع نائب رئيس المؤسسة للعمليات عبدالعزيز الرشود حيث تحدث عن

استراتيجيات المؤسسة ومشاريعها المستقبلية لتعظيم االستفادة من المياه المجددة.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

"مركز وقاء" ُيشارك في معرض الطب البيطري والحيوانات السعوديعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية ومكافحتهاتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

"مركز وقاء" ُيشارك في معرض الطب البيطري والحيوانات

السعودي

الرياض -  واس
ُيشارك المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية ومكافحتها في معرض الطب
البيطري والحيوانات األليفة السعودي ، المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ابتداء

من 2 إلى 4 أكتوبر 2022 م.
 

وُيسّلط "مركز وقاء" الضوء من خالل مشاركته على أهمية تفعيل ثقافة التبني والعمل التطوعي
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الخاص بالحيوانات األليفة في المجتمع، كما شارك المركز بجناح خاص بالمعرض لتعزيز دوره في مجال
الوقاية من األمراض الحيوانية ونواقلها، وتهُدف المشاركة إلى تعزيز الوعي بأهمية االستثمار في

مجال الطب البيطري.
ُيذكر أن المعرض يضم أكثر من 100 جهة محلية وعالمية تعتني وتهتم في مجال الرفق بالحيوان
واالستثمار األمثل في قطاع الحيوانات األليفة واألبحاث والتطورات في مجال الطب البيطري، كما

يهدف المعرض إلى إطالق منصة سنوية لتبادل الخبرات المحلية والعالمية في نفس المجال.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابةعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئيتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

18تكرار الرصدالعددالكاتب

 سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتسلم التقرير السنوي للمركز
الوطني للرقابة

جدة -واس
تسلم صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة
المكرمة, التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي لعام 2021م, والذي سلمه
لسموه مدير عام فرع المركز بالمنطقة المهندس وليد الحجيلي. واستمع سموه لشرح عن محتوى
التقرير, والذي يستعرض أعمال المركز الهادفة لتعزيز استدامة البيئة، والمساهمة في ازدهار
القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة، والخطط والخدمات التي يقدمها المركز، باإلضافة إلى
مبادرات المركز ومن أبرزها إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء واالنبعاثات من المصدر، وزيادة

عدد محطات رصد الهواء بالمنطقة.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

جلسة عمل بالمنتدى العربي للمناخ تستعرض جهود حماية وتنمية الغطاء النباتي بالمملكةعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

جلسة عمل بالمنتدى العربي للمناخ تستعرض جهود حماية
وتنمية الغطاء النباتي بالمملكة

القاهرة -واس
ُعِقَدت اليوم في القاهرة جلسة عمل حول "دور التغيير المنظومي في التحول األخضر"، ضمن أعمال
َن نسخته األولى صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن طالل بن المنتدى العربي للمناخ، الذي َدشَّ
عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية،

بعنوان "مًعا لتعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي واالستدامة".

واستعرض المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، خالل جلسة العمل، الجهود التي
يقوم بها في حماية وتنمية الغطاء النباتي بالمملكة، وذلك من خالل ورقة عمل َقّدمها المهندس

ناصر عبدالله الناصر المستشار في المركز.
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وتضمنت ورقة العمل إسهامات المركز في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء من خالل
تبني 7 مبادرات لتنمية وحماية وتأهيل مواقع الغطاء النباتي حول المملكة، عبر اإلدارة والتنمية
المستدامة للغابات بتأهيل 300 ألف هكتار وزراعة 60 مليون شجرة، وزيادة الغطاء النباتي في
المحميات عبر زراعة 7 ماليين شجرة برية، وتنمية الغطاء النباتي في 50 متنزًها وطنًيا بزراعة 10
ماليين شجرة، وحماية وتنمية الغطاء النباتي في المراعي من خالل تأهيل 8 ماليين هكتار في 26
موقًعا، فضًال عن إطالق مشروع دراسة مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة أو إعادة

تأهيل 40 مليون هكتار خالل العقود المقبلة.

وتطرقت ورقة العمل إلى استعراض جهود المركز الحالية إلعداد وتنفيذ 20 مشروًعا لزراعة ورعاية 7
ماليين شجرة ضمن المكاسب السريعة لمبادرة السعودية الخضراء، التي تشمل عدًدا من المتنزهات

الوطنية والمحميات الملكية.

كما يعمل المركز على تنمية وتأهيل مواقع الغطاء النباتي في الغابات والمراعي وحمايتها ومراقبتها
عبر استخدام تقنيات االستشعار عن ُبعد واألقمار الصناعية، وإضافة إلى عمل المسوحات الميدانية

لتحديد المناطق المتدهورة والمواقع المتضررة.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

“السباعي” 10 مليون ريال عقوبة الشركات المخالفة في أنشطة إدارة النفايات (فيديو)عنوان الخبر

أخبار المركز الوطني إلدارة النفاياتتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

“السباعي” 10 مليون ريال عقوبة الشركات المخالفة في أنشطة
إدارة النفايات (فيديو)

الرياض
أفاد المدير التنفيذي للمركز الوطني إلدارة النفايات الدكتور عبد الله السباعي، بأن العقوبات الجهات
المخالفة في أنشطة إدارة النفايات 10 مليون ريال للشركات في حال عدم التعاقد مع جهات مرخصة.

 
ودعا “السباعي” خالل حواره على “برنامج اليوم ” الُمذاع على القناة اإلخبارية، األفراد بإدارة النفايات
بالشكل الصحيح، الفًتا أن العقوبة بالنسبة لألفراد بمثابة تحفيز لكن الشركات التي تخالف القواعد

هي التي تعاقب.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

“المركز الوطني إلدارة النفايات” يطلق الالئحة التنفيذية لنظام إدارة النفاياتعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني إلدارة النفاياتتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

12تكرار الرصدالعددالكاتب

“المركز الوطني إلدارة النفايات” يطلق الالئحة التنفيذية لنظام
إدارة النفايات

متابعات - التحرير
أطلق المركز الوطني إلدارة النفايات (موان) اليوم، الالئحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، لتنظيم
أنشطة إدارة النفايات واإلشراف عليها، والعمل على تحفيز االستثمار، واالرتقاء بجودتها بنـاء على

مـبـدأ االقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

وتبرز أهمية وضع لوائح تنفيذية لتطوير قطاع إدارة النفايات بالمملكة وتطوير األدلة االسترشادية
لوضع اآللية المثلى لتنفيذ كل نشاط من نشاطات إدارة النفايات بما يتضمن رفع جودة الخدمات

المقدمة وخفض التكاليف وتحقيق االستدامة البيئية.
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ويأتي إطالق الالئحة التنفيذية تحقيًقا ألهداف برنامج التحول الوطني التي تسعى إلى ضمان
استدامة الموارد الحيوية من خالل الحد من التلوث بمختلف أنواعه, كما أسهم برنامج التحول

الوطني ضمن مبادراته في تكوين اإلطار المؤسسي لمركز إدارة النفايات.
 

يذكر أن المركز قد تأسس بقرار من مجلس الوزراء عام 2019، ويعمل على مجموعة من المهام
الرئيسة المتمثلة في: تنظيم أنشطة استيراد النفايات وتصديرها وجمعها ونقلها وفرزها وتخزينها
ومعالجتها والتخلص النهائي منها بما في ذلك العناية الالحقة بمواقع التخلص من النفايات بما
يكفل تعزيز حماية البيئة والصحة العامة، وتشجيع وتحفيز االستثمار في نظام إدارة النفايات بجميع
أنواعها باستثناء المواد المشعة والنووية والعسكرية وذلك لخلق فرص استثمارية لتحقيق
االستدامة المالية، ومنح التراخيص باشتراطات وضوابط المركز لجميع المستفيدين من جميع
المنشآت والمستثمرين وأصحاب المصلحة في أنشطة إدارة النفايات، وإقامة البرامج التدريبية
المتعلقة بإدارة النفايات لرفع مستوى األداء وبناء القدرات لدى الكوادر الفنية العاملة في

المنظومة، وتشجيع البحث واالبتكار في مجاالت اإلدارة المتكاملة للنفايات.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

المنظمة العربية للتنمية الزراعية تنظم دورة تدريبية حول متطلبات نظم إدارة سالمة الغذاء وفق مواصفات اآليزوعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية تنظم دورة تدريبية حول
متطلبات نظم إدارة سالمة الغذاء وفق مواصفات اآليزو

 

الخرطوم - واس
افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم، فعاليات الدورة التدريبية القطرية عن بعد بعنوان
"متطلبات نظم إدارة سالمة الغذاء للمؤسسات في السلسلة الغذائية وفًقا للمواصفات القياسية

آيزو 2018-22000 " التي تنفذها المنظمة من مكتبها اإلقليمي لإلقليم األوسط بالقاهرة عبر تقنية
الفيديو كونفرانس، وذلك لصالح كوادر األخصائيين والفنيين العاملين في مجال الصحة البيطرية
بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان، وذلك في إطار برنامج المنظمة
العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القطري في مجالي الزراعة والثروة السمكية للعام 2022 م

بالدول العربية.

وتهدف الدورة التي تستمر 5 أيام إلى التعرف على الظروف واألنشطة األساسية لسالمة الغذاء،
الالزمة للمحافظة على بيئة صحية في جميع أنحاء سلسلة الغذاء مناسبة لإلنتاج، والتداول اآلمن

للمنتجات النهائية وتوفير أغذية آمنة الستهالك البشرى.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

مصادر بـ«البيئة»: فحص سالمة الخضار ال يتم حتى اآلن في المدينةعنوان الخبر

الشكاوى و الردودتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

مصادر بـ«البيئة»: فحص سالمة الخضار ال يتم حتى اآلن في
المدينة

التحرير - متابعات
كشفت مصادر بوزارة البيئة أن سوق الخضار والفواكه بالمدينة المنورة اليزال يفتقد مختبر فحص
جودة للتأكد من سالمة الخضراوات والفواكه وخلوها من الملوثات الكيميائية ومتبقيات المبيدات.

 
  أن عدم وجود مختبر بفرع وزارة البيئة بالمدينة المنورة، استدعى االستعانة وأوضحت المصادر

بمختبرات الوزارة بالرياض، ما يستلزم وقًتا طويًال لحين صدور نتائج التحليل وفقا لـ “عكاظ”.
 

وقال فرع الوزارة بالمدينة، إن مختبر جودة وسالمة المنتجات الزراعية جار العمل عليه، وسيتم
افتتاحه خالل األسابيع المقبلة.

 
وبين أنه يتم حالًيا أخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية في حدود الصالحية، وإرسالها إلى
مختبرات الوزارة بالرياض. ويأتي ذلك رغم مرور عامين وثالثة أشهر على موافقة مجلس الوزراء على
نقل 7 اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة البيئة، من بينها أسواق النفع العام وتسلم

األخيرة مهمات اإلشراف على تلك االختصاصات.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-03-1444

الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق بمجرى للمياه في تبوكعنوان الخبر

الحوادثتصنيف الخبر08-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

 الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق بمجرى للمياه في
تبوك

المدينة - متابعات
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في تبوك تمكنها من السيطرة على حريق هائل اندلع قبل أيام

في حشائش بمجرى للمياه خارج النطاق العمراني، بمساندة الطيران والجهات المساندة.
 

وباشر "الدفاع المدني" بتبوك عمليات السيطرة على الحريق، معلنا عدم وقوع إصابات.
 

في حين تضررت األحياء القريبة من موقع الحريق بالدخان، وانتشرت في األجواء آثار الحريق المتطاير
بالسماء الذي غطى األرض والشوارع.
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https://www.al-madina.com/article/808193


وتدخل الطيران لمساعدة الدفاع المدني في السيطرة الحريق، ونجح في إخماده بمساندة جهات ذات
صلة.
 

وكان حريق ضخم، اندلع قبل أيام بالوادي المجاور لمصب الصرف الصحي شمال تبوك.
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