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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

المملكة تنهض بمجهوداتها تجاه الرفق بالحيوان في يومه العالميعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

9تكرار الرصدالعددالكاتب

المملكة تنهض بمجهوداتها تجاه الرفق بالحيوان في يومه
العالمي

 

جدة - واس
تشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم في احياء اليوم العالمي للحيوان الذي
يصادف 4 أكتوبر من كل عام، مبرزة مجهوداتها الحثيثة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة تجاه
الرفق بالحيوان عبر إقامة المعارض والفعاليات التي تستهدف كافة شرائح المجتمع من األسرة
واألطفال والمهتمين بالرفق بالحيوان واالخصائيين في مجاالت البيئة والثروة الحيوانية وحماية

الحياة الفطرية والثروة السمكية.

وتحرص الوزارة على التعريف بالخدمات التي توفرها الوزارة، بهدف بناء جسور التواصل مع المهتمين
بالثروة الحيوانية لتذليل العقبات التي تواجههم كافة، وتحفيز المنشآت والمؤسسات البيطرية
للعناية بمجال الطب البيطري ومعالجة الحيوانات، مؤكدة ضرورة تفعيل العمل التطوعي في
مجاالت الرفق بالحيوان بمشاركة الجهات ذات العالقة، بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتفعيل

طاقات المجتمع في هذا الجانب.
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2389683
https://www.al-madina.com/article/808476
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https://www.adwaalwatan.com/3522757/


ونظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة العديد من ورش العمل والمبادرات على مستوى مناطق
المملكة لدعم التوجه حيال الرفق بالحيوان، لما له من فوائد على صحة اإلنسان والبيئة، حيث تشير
اإلحصائيات إلى أن 75% من األمراض التي تصيب اإلنسان من أصل حيواني؛ في حين تعمل الوزارة عبر
فروعها المختلفة، على ضبط ورصد المخالفات المتعلقة باإلساءة للحيوان، وحث مالك المشاريع
والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد باألنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة،
التي تهدف إلى تنظيم عمل مشروعات الثروة الحيوانية، وحماية المجتمع من أخطارها، وتعزيز قيم

الرفق بالحيوان واالهتمام بحقوقه في المملكة.

وحثت الوزارة كافة أفراد المجتمع إلى اإلبالغ عن أي مخالفات لنظامي الثروة الحيوانية والرفق
بالحيوان من خالل الرقم 939.

يذكر أن العالم يحتفي في 4 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للحيوان، وذلك للتوعية بضرورة
الرفق بالحيوان، ولحماية األنواع القليلة من االنقراض؛ وقد تم اتخاذ قرار االحتفال بهذا اليوم في
المؤتمر الدولي لحركة حماية الطبيعة، الذي عقد في فلورنسا، بايطاليا عام 1931، الذين يرغبون في

تسليط الضوء على محنة األنواع مهددة باالنقراض.

ووضعت المبادئ للحفاظ على الحيوانات من االنقراض بواسطة الجمعية الدولية لحقوق الحيوان
بمناسبة االجتماع الدولي لحقوق الحيوان الذي تم انعقاده في لندن يوم 21 إلى 23 سبتمبر 1977م،
وأعلن عن اإلعالن العالمي لحقوق الحيوان في باريس في 15 أكتوبر 1978م في مقر اليونيسكو،
وقدم النص المنقح من قبل الجمعية الدولية لحقوق الحيوان في 1989م إلى المدير العام

لليونيسكو وصدور اإلعالن العالمي لحقوق الحيوان في عام 1990م.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

فرع البيئه بجازان بالتعاون مع الجمعيه التعاونيه للفل يقيمان لقاء القيمه المضافه للفل والنباتات العطريه .عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

9تكرار الرصدالعددالكاتب

فرع البيئه بجازان بالتعاون مع الجمعيه التعاونيه للفل يقيمان
لقاء القيمه المضافه للفل والنباتات العطريه .

يحيى الفيفي
نيابه عن مدير عام فرع وزاره البيئه والمياه والزراعه بمنطقه جازان المهندس / محمد بن علي آل
عطيف أفتتح مدير مكتب وزاره البيئه والمياه والزراعه بمحافظه أبوعريش المهندس / جبران حلل

اللقاء الذي أقيم بمركز التدريب الزراعي بمنطقه جازان لقاء بمزراعي الفل والنباتات العطرية
 

وذلك حيث قدم الحلل كلمه بهذه المناسبه للحضور بعد ترحيب مدير مركز التدريب الزراعي بجازان
األستاذ / عبده صميلي بجميع الحضور للمركز وذكر الحلل في كلمته دور الجمعيه واألعمال المناطه
بها والخطط المستقبليه التى تسير عليها الجمعيه بعد ذلك تحدث مدير عام إداره الجمعيات
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https://sahmnews.com.sa/?p=178498
https://samhnews.com/wordpress/2022/10/04/%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%81%d9%84-%d9%8a%d9%82/
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https://rabswaneh.com/%d9%81%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%87-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d9%87/
https://saudpost.com/198033/


التعاونيه الزراعيه والتسويقه بالوزاره المهندس / سليمان الجطيلي وماهم الدور للجمعيات
واساسيات القيمه المضافه لها ثم تكلم االستاذ الدكتور / محمد العجمي عن الطرق الصحيحه
والسليمه في استخراج الزيوت العطريه ومدى اإلستفاده منها وأختتم اللقاء بمعامالت مابعد
الحصاد في النباتات العطريه والطبيه لألستاذ الدكتور / رمزي مثنى وترك المجال للحضور للنقاش

العام وتبادل الخبرات واإلجابه على المزارعين والمزارعات .
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة يتفقد مكتب الوزارة وعدد من المرافق بمحافظة العقيقعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة يتفقد مكتب
الوزارة وعدد من المرافق بمحافظة العقيق ويلتقي بسعادة

المحافظ

العقيق - عبدالرحمن ال سحاب
قام سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة م. فهد بن مفتاح الزهراني
صباح اليوم الثالثاء 4/10/2022م بزيارة تفقدية لمكتب الوزارة بمحافظة العقيق وعدد من المرافق
التابعة للوزارة كان في استقباله مدير مكتب الوزارة بالعقيق م. جمعان الرفاعي وفريق العمل وتم
خالل الزيارة استعراض أعمال المكتب واالستماع الهم التحديات بالمحافظة ومناقشة آلية التعامل

معها .

كما التقى "الزهراني" بسعادة محافظ العقيق األستاذ/ سالم بن مسير الطوالة والذي بدورة ثمن
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https://al-hadath.com/local-news/42616
https://sadaaalarab.com/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2-3/
http://wahjnews.com/91104/


جهود الوزارة بالمحافظة وما تقدمه من برامج دعم ومهرجانات تعنى بالتنمية الزراعية وجرى خالل
اللقاء مناقشة العديد من الملفات التنموية بالمحافظة وسبل دعم المزارعين لما فيه تعزيز للنشاط

الزراعي وضمان تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 في رفع الناتج المحلي.

وانتقل سعادته بعد ذلك لزيارة مركز البذور والتقاوي والذي يعتبر أحد أهم المرافق التي أوجدتها
الوزارة مؤخرا حيث يتم من خالله عمل دراسات لألصول الوراثية واكثار البذور ذات القيمة والجودة
العالية والتي تتناسب مع طبيعة المنطقة واطلع خالل الزيارة على بنك البذور والحقول الدراسية

وخطوط اإلنتاج االرشادية.
 

وفي ختام الجولة قام "الزهراني" بالوقف على سد العقيق حيث التقى بفريق التشغيل والصيانة
واستمع الى شرح مفصل عن حالة السد وعن أعمال الصيانة والتشغيل الدورية ومنسوب المياه

والسعة التخزينية.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

الويمني يقف على احتياجات مركزي الربوعة وكحال ويزور جمعية حفظ النعمة بأبهاعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

الويمني يقف على احتياجات مركزي الربوعة وكحال ويزور جمعية
حفظ النعمة بأبها

محمد الوادعي
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://www.al-madina.com/article/808430


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.
 

 

8



الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

محاضرة عن فيروس السعار ولقاء تعريفي لمنسوبي ادارة الثروة الحيوانية بزراعة عسيرعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

 محاضرة عن فيروس السعار ولقاء تعريفي لمنسوبي ادارة الثروة
الحيوانية بزراعة عسير

منصور الصيادي - عسير  
اقامت إدارة الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بقيادة الدكتور
عبدالله الشهراني ومنسوبي اإلدارة لقاء تعرفي ضم كافة األطباء والمساعدين والفنيين واإلداريين

العاملين في إدارة الثروة الحيوانية بفرع الوزارة بمنطقة عسير والمكاتب والوحدات التابعة له.

وهدف اللقاء الى تعارف كافة المنسوبين وتقاربهم وتبادل خبراتهم, كما استعرض اللقاء انجازات

9

https://alraynews.net/6605587.htm
https://www.al-madina.com/article/808431/
https://al-hadath.com/local-news/42584-%
https://ahwal.sa/archives/60633
https://wasel-news.com/?p=539951
https://sahmnews.com.sa/?p=178631
https://slaati.com/2022/10/04/p2127533.html


إدارة الثروة الحيوانية وكافة االقسام التابعة لها خالل الفترة الماضية, كما اتيحت الفرصة للجميع
لطرح المشاكل والمعوقات ووضع الحلول المناسبة.

من جهة أخرى اقامت إدارة الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير
وبالتعاون مع إدارة مكافحة نواقل المرض واألمراض المشتركة بفرع وزارة الصحة بمنطقة عسير
محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض السعار, حيث قدم المحاضر الدكتور عبدالله إبراهيم
الطيبان – اخصائي طب بيطري- والدكتور ناصر عسيري-طبيب بشري- شرحا عن فيروس السعار والية

اإلصابة والعدوى وأخيرا طرق الوقاية والعالج.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

وصلتني الرسالة الغيورة التالية عن المياه الجوفيةعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددمحمد حامد الغامديالكاتب

وصلتني الرسالة الغيورة التالية عن المياه الجوفية

د. محمد حامد الغامدي
(السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك دكتور محمد، أرسل لك هذا اإليميل، وكلي
حرقة على ما يحدث من توسع لبعض شركات األلبان، بمناطق جديدة، ناقلة معها خرابها وإفسادها
باألرض. مؤخًرا استأجرت إحدى شركات األلبان أراضي جديدة بمنطقة حائل، وبدأت بحفر آبارها، وكل
هذه األراضي التي تعد مراعي طبيعية ستفسد، وسيستنزف خزانها من المياه الجوفية، وتنسحب آثار
ذلك على كل المنطقة. ال أعتقد أنه يوجد شخص يستطيع أن يعرف، وينقل للغير مدى آثار هذه
الممارسات مثلك، كلنا أمل يا دكتور أن تخصص إحدى مقاالتك المقبلة، إليضاح آثار توسع شركات
األلبان، لعل الله يحيي قلب المسؤول، مع علمي بأن كل مقاالتك مليئة باإليضاح، ولم تقصر يوًما،

شكًرا لجهودك العظيمة يا دكتور، وبارك الله بعلمك. تحياتي).

وصلت هذه الرسالة األسبوع الماضي، تحمل صرخة تؤكد أن المياه الجوفية تئن من استمرار جور
االستنزاف واإلهدار.

رتني بالتصريح الّطامة لوزير المياه السابق معالي المهندس عبدالله رسالة غيورة وملهمة، ذكَّ
الحصين، عام (2012م)، قال: (خالل األعوام الستة الماضية، بلغت كميات المياه الجوفية التي
استهلكتها زراعة القمح واألعالف في منطقة حائل، ما يعادل استهالك المنطقة من مياه الشرب
على مدى أربعة قرون). وبعد.. أليس هذا أمرا مقلقا يثير التساؤالت؟ الوضع لم يتوقف. أحدهم
يطمح لزراعة (100) ألف شجرة (مورينجا) في حائل. هناك المزيد من المشاريع العشوائية الزراعية
ا في كل منطقة. إنها مياهنا الجوفية اإلستراتيجية.. متى تكون محل اهتمامنا وغيرتنا؟ متى سنوي�

نقتنع بأهمية الحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من االستنزاف الجائر الُمخل بأمننا المائي؟
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القلق على المياه الجوفية قلق مشروع في ظل غياب المياه السطحية في بالدنا "حفظها الله".
نتيجة لهذا الوضع الخطير وضعت أحد كتبي بعنوان: الماء وطن.

أبو محمد صاحب الرسالة يوضح بأسى وحزن، قائًال: (كّلي حرقة). إنها صرخة الغيور المخلص. الحرقة
هي أقصى ألم يصل إليه الفرد في ظل عجزه عن فعل شيء. ماذا يفعل أمام توسع شركة األلبان
بمناطق جديدة، كما تصف رسالته؟ المياه الجوفية مالذنا الوحيد لتوفير مياه الري ألي توسع زراعي

حكيم.

الحقائق تؤكد أن االستنزاف الجائر لهذه المياه الجوفية اإلستراتيجية على الزراعات العشوائية لم
يتوقف منذ زمن الطفرة. إن أي صوت يرتفع لصالح الماء يجب تعظيمه واإلنصات ألبعاده المسؤولة.

أبو محمد يقول ببساطة: كفاية حفر آبار، وتوسعات زراعية على حساب المياه الجوفية.

الذي أعرفه أن تصاريح حفر اآلبار تم إيقافها نظاًما، فهل تجاوزت شركة األلبان هذا النظام؟ الشيء
الالفت في الرسالة السابقة، قولها: (مؤخًرا استأجرت إحدى شركات األلبان أراضي جديدة بمنطقة
حائل). إن نظام توزيع األراضي البور الذي ساد خالل مرحلة الطفرة جاء بالكثير من المشاكل. وقد
ناديت سابًقا بسحب جميع األراضي البور التي تم منحها وتوقفت عن مزاولة الزراعة التي من أجلها

كانت المنحة. أيًضا العمل على قفل جميع آبارها بطريقة فنية علمية.

تعتمد زراعات المناطق الجغرافية الشمالية ومنها (منطقة حائل) على المياه الجوفية غير المتجددة
من تكويني: (تبوك) و(الساق). ويعتبر تكوين تبوك المائي من أفضل التكوينات المائية عذوبة في
المملكة، لذا فمن الصعب تقبل استنزافه على زراعات عشوائية بدون قيود تحميه من النضوب. لقد
بلغ إجمالي مساحات األراضي الموزعة في المناطق الجغرافية الشمالية، وفق برنامج توزيع األراضي
البور في مرحلة الطفرة حتى نهاية عام (1995)، حوالي (450) ألف هكتار. تقدر نسبتها بحوالي (22)
بالمائة على مستوى المملكة، وهي ثاني أكبر نسبة بعد المنطقة الوسطى. نصف هذه المساحات

تم تخصيصها لزراعة محاصيل القمح والشعير واألعالف في حينه.

وبعد.. كان يجب أن تكون هناك مرحلة تصحيح لكل ما تم في مرحلة الطفرة. تتضمن سحب جميع
األراضي التي تجاوزت مبررات منحها، وإعادتها إلى أمالك الدولة، وليس تغيير نشاطها وتأجيرها

الستنزاف المزيد من المياه الجوفية.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

متابعات .. سريعةعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددعلي خضران القرنيالكاتب

متابعات .. سريعة

علي خضران القرني
اهتمت الدولة – أيدها الله – بشتى أنواع المحاصيل الزراعية وخاصة الفواكه والخضروات ممثلة في
وزارة البيئة والمياه والزراعة، وما توليه من متابعة جادة وجهود مثمرة في مجال الزراعة من حيث

اإلنتاجية (استصالحًا، وتطويرًا ونهضة).
 

ولعل من تابع نشاطاتها في اآلونة األخيرة، يدرك جيدًا مدى ما حققته من منتوجات زراعية متنوعة،
وخاصة في مجال الفواكه والخضروات.

فقد كشف أخيرًا تقريرًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة (أن المملكة تنتج أكثر من (30.1) ألف طن من
فاكهة الرمان سنويًا، محققة اكتفاًء ذاتيًا بنسبة تتجاوز 34 % مؤكدًا أن موسم افتتاح الرمان يبدأ
من يوليو حتى ديسمبر ويعد الرمان من المحاصيل الواعدة التي تتركز زراعته في مناطق الباحة،

والقصيم وعسير والجوف ومكة والطائف بجانب إنتاجه في باقي المناطق بكميات متفاوتة).

إن ما طرأ على منتوجاتنا الزراعية في اآلونة األخيرة، من ازدياد في نسبتها اإلنتاجية يجعلنا نتفاءل
بنهضة زراعية شاملة في مجالها، سنصل من خاللها إلى االكتفاء الذاتي بإذن الله، ثم بجهود وزارة
البيئة والمياه والزراعة، وبدعم الدولة أيدها الله فالزراعة تعتبر الداعم األول في حياة الشعوب منذ

األزل حتى اآلن، واالهتمام بها ودعمها من ضرورات الحياة في حياة اإلنسان.
 

واهتمام الدولة بأبناء شعبها، والحدب عليهم وتوفير الحياة والعيش الكريم لهم صفة درج عليها
المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ومن بعده أبناؤه الملوك البررة الذين ساروا على نهجه

واقتفوا أثره (إصالحًا واقتداًء ونهضة).
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ومن حرصها واهتمامها موافقتها على قيام الجهات الحكومية التي لديها موفدين للعمل في الخارج
باتخاذ ما يلزم من شأن الصرف بشكل مباشر لهؤالء الموفدين لغرض دفع الرسوم ألبنائهم في
المدارس األجنبية المعتمدة في دول مقراتهم وتضع وزارة التعليم / الخارجية / والمالية الضوابط

واإلجراءات الالزمة لذلك).
 

وهي لفتة كريمة من الدولة أيدها الله، تنطلق من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي
عهده – يحفظهما الله – على العناية واالهتمام بأبناء المواطنين السعوديين الموفدين للعمل في

الخارج أو المبتعثين للدراسة في الخارج على حٍد سواء.

خاتمة:
من نعم الله الجزيلة على مخلوقاته “نعمة الماء” الذي جعل الله منه كل شيء حي، لذا نجد معظم
دول العالم ومنها بالدنا تتفانى في العناية بهذه النعمة والحفاظ عليها (ترشيدًا ودعمًا لمصادرها)
وتبذل في سبيل توفيرها وتكاثرها مليارات الرياالت، تعزيزا لمكانتها وتقوية لمصادرها والتأكيد على
من ينعمون بفضلها بترشيد استهالكها دعما لديمومة استمرارها، ووضعت الغرامات العقابية على
من يتعمدون اإلسراف فيها، وحفاظا على هذه النعمة وتقديرا لقيمتها وتجاوبا مع الدولة- أيدها الله
– ممثلة في شركة المياه الوطنية وتلبية لنداءاتها المتكررة يجب علينا أفرادًا ومؤسسات تحقيق

مبدأ الترشيد في كافة صوره والوانه لضمان ديمومة هذه النعمة واستمرارها، وقديما قال الشاعر:

ِإذا ُكنَت في ِنعَمٍة َفاْرَعها َفِإنَّ الَمعاصي ُتزيُل الِنَعم
َقم َوحاِفظ َعَليها ِبَتقوى اِإلَلِه َفِإنَّ اِإلَلَه َسريُع النِّ

وبالله التوفيق ،،،
 

Ali.kodran7007@gmail.com
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

أوكساجون.. وداعًا النبعاثات الكربونعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

أوكساجون.. وداعًا النبعاثات الكربون

مؤيد خياط
في السادس عشر من نوفمبر لعام 2021, رأى العالم بأسره خبرًا يكاد يوصف بالخارق! اعتاد العالم أن
تكون المدن الصناعية في منطقة واسعة على تضاريس برية بالقرب من المدن، ولكن في ذلك اليوم
ل أكبر تجمع صناعي عائم بالعالم، نعم إنها أوكساجون! تم اإلعالن عن أول مدينة صناعية ُتشكِّ
المدينة التي ستغير قواعد اللعبة بمعدل صافي انبعاثات كربونية يقدر بصفر بالمئة، وتعتبر من أوائل
المدن التي ستبدأ مشاريع الهيدروجين األخضر بالعالم بواسطة شراكات عدة مع شركات عالمية
رائدة لجعل الطاقة الهيدروجينية وقودًا حيويًا يغذي أنظمة المواصالت والنقل اللوجستي؛ السيما
أنه من أشكال الطاقة الطبيعية الصديقة للبيئة، ولم ُيحصر التطور في أوكساجون على صعيد
الطاقة فقط، بل استخدام أكثر التقنيات تطورًا وتقدمًا لبناء مدينة صناعية ذات سالسل إمداد
ذكية, وأهمها الذكاء االصطناعي وانترنت األشياء وكذلك الدرونز واتصاالت الفضاء، ومن الجدير
بالذكر أن المدينة تحتضن النظام البيئي في التعليم والبحث واالبتكار (ERI) والذي سيحقق
التنافسية مع المراكز العالمية التي تحتضن هذا النظام، وقامت وزارة التعليم بالتعاون مع
أوكساجون بإطالق ما يسمى بـ(هاكاثون أوكساجون)؛ وهو سباق تقني يبدأ بالسادس من أكتوبر
لهذا العام، حيث ُخصصت له جوائز وحاضنة تقنية من قبل نيوم لتسريع األفكار والمشاريع الفائزة
لتحويلها إلى واقع في نيوم؛ والذي يعد خطوة رابحة للمملكة إلتاحة الفرصة ألبناء وبنات الوطن
لتوظيف مواهبهم في مواجهة أكبر التحديات التي تواجه البشرية, سواًء في قطاع التقنية, أو

ابتكارات المياه, أو الهيدروجين األخضر, أو الوقود الكهربائي.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

وزارة المالية وصندوق النقد الدولي ينّظمان ندوة رفيعة المستوى بعنوان "العمل مًعا لمعالجة انعدام األمن الغذائي"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

 وزارة المالية وصندوق النقد الدولي ينّظمان ندوة رفيعة
المستوى بعنوان "العمل مًعا لمعالجة انعدام األمن الغذائي"

الرياض - واس
دعت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بعض الدول إلى التوسع في بناء قدراتها
الزراعية، مشيرة إلى أن السعودية أعطت مثاال رائعا في ذلك بتحويل الماء المالح إلى ماء صالح

لالستخدام الزراعي.
 

جاء ذلك خالل ندوة رفيعة المستوى نظمتها وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مساء
أمس اإلثنين بمدينة الرياض، تحت عنوان: "العمل مًعا لمعالجة انعدام األمن الغذائي"، بحضور عدد
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من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى
عدد من المختصين والخبراء المحليين والدوليين.

 

وخالل الندوة، أعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تقديرها لوزير المالية، قائلة: "محمد الجدعان
يستحق كل الشكر والتقدير، ليس بسبب الرسالة التي أعلن عنها، ولكن لقيامه بالعديد من اإلجراءات

إبان أزمة (كوفيد – 19).
 

وأضافت: "أهنئ دول مجلس التعاون الخليجي على جهودها في مجال األمن الغذائي"، مؤكدة أن
الجوع يعتبر أكثر المشاكل إيالمًا في العالم، وأن أزمة سالسل اإلمداد والتجارة العالمية وعوامل

التغير المناخي فاقمت تلك المشكلة".
 

وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي ديفيد بيسلي، إن برنامج الغذاء العالمي يستهدف
إنقاذ 135 مليون شخص مهدد بالوفاة جوعًا، وأن هذا العدد قد يتضاعف مع استمرار الحرب في

أوكرانيا.
وأضاف: "نعمل على توفير حل ناجح ألمن إمدادات الغذاء واستدامتها، وإذا لم نتحرك سريعًا فإن

مشكلة الغذاء التي نعاني منها اآلن ستزداد سوءًا في األعوام المقبلة".
 

وفي اإلطار ذاته، تحدث وزير الشؤون االقتصادية وترقيةالقطاعات اإلنتاجية بالجمهورية اإلسالمية
الموريتانية عثمان ممادو، مشيرًا إلى أن العولمة أدت إلى وجود تغير مناخي إذ تسببت هجرة السكان

من القرى إلى المدن في تقليل إنتاج الغذاء في المناطق الريفية.
 

وأكد أن جائحة (كوفيد-19) وظاهرة تغّير المناخ والحرب الروسية - األوكرانية فاقمت أزمات انعدام
األمن الغذائي والفقر، والتي أصبحت تؤثر بصورة قوية على حياة الشعوب.

 
وحول الجهود العربية المبذولة لمواجهة هذه األزمة، أشار رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
د.محمد الجاسر إلى أن مجموعة التنسيق العربية للمصارف والصناديق اإلنمائية خصصت عشرة
مليارات دوالر لمساعدة الدول األعضاء في مساعيها الرامية لحماية األمن الغذائي استجابة ألزمة

إمدادات الغذاء العالمية.
 

وأضاف: "نعمل على زيادة جهودالمجموعة المستمرة للمساهمة في تعزيز قدرة الدول األعضاء على
الصمود في وجه الصدمات الناتجة عن مشكلة األمن الغذائي من خالل توفير اإلمدادات الغذائية

والزراعية والحماية االجتماعية ودعم سبل العيش ألكثر السكان ضعفا".
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ونوه رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق
األوسط وأفريقيا بسبب اضطرابات سالسل اإلمداد العالمية واإلجهاد المائي، الفتًا إلى أن البنك
الدولي أصدر بياًنا مشترًكا األسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي ومنظمة األغذية والزراعة

وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية بشأن األمن الغذائي.
 

وقال: "سلطنا خالله الضوء على أهمية التجارة المفتوحة والشفافية واالبتكار والتخطيط المشترك
واالستثمار في نظام التحول الغذائي من خالل التحالف العالمي لألمن الغذائي".

 
من جهتها، تطرقت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيوياال، إلى أن زيادة أسعار
المواد الغذائية قد تتسبب في ارتفاع فواتير واردات الغذاء العالمية إلى أعلى مستوياتها على
اإلطالق في عام 2022م لتتجاوز 1.8 مليار دوالر، بنسبة زيادة 3? عن العام الماضي، الفتة إلى أن
الدول التي تعتمد في الغالب على منطقة البحر األسود فيما يتعلق بواردات الحبوب والبذور الزيتية

شعرت بخطر انقطاع اإلمدادات الناتج عن الحرب في أوكرانيا ألول مرة.
 

 
 
 
 
 

18

https://www.alriyadh.com/1975480


الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

مركز إقليمي الحتجاز ثاني أكسيد الكربونعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مركز إقليمي الحتجاز ثاني أكسيد الكربون

 
 

الرياض : سليمان العنزي
علمت «الوطن» أن وزارة الطاقة بصدد االستعانة ببيت خبرة إلجراء دراسة جدوى إلنشاء مركز إقليمي

الحتجاز ثاني أكسيد الكربون، واستخدامه وتخزينه يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.
 

وكان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء األمير محمد بن سلمان قد أعلن في أكتوبر من 2021
استهداف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري في 2060 من خالل نهج االقتصاد الدائري للكربون،
وهي خطوة تاريخية ستسهم في خفض ما يقرب من 278 مليون طن انبعاثات سنويًا بحلول 2030،

ما يوازي ضعف المستهدفات المعلنة.
 

كيف تعمل تقنية استخالص الكربون واستخدامه وتخزينه؟
تعتمد تقنيات استخالص الكربون واستخدامه وتخزينه على استخالص ثاني أكسيد الكربون من
المصدر أو من الهواء مباشرة، ثم يتم نقل تلك االنبعاثات وتخزنينها في باطن األرض، أو تحويلها إلى

منتجات مفيدة.
 

وقد استخدمت تقنية استخالص الكربون منذ عقود كوسيلة للمساهمة في تحسين جودة الغاز
الطبيعي، لكن مع تطوير تقنيات جديدة ورائدة يمكننا اآلن إزالة ثاني أكسيد الكربون وفصله إلى أجل
غير مسمى. وإلى جانب ذلك، تعكف الشركة على اكتشاف طرق جديدة إلضافة قيمة إلى مخلفات غاز
ثاني أكسيد الكربون وذلك من خالل تحويل هذا الغاز إلى منتجات صناعية وتجارية يمكن طرحها في

األسواق.
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ما تقنيات استخالص الكربون المتاحة؟

تقنيات االستخالص وتعمل على حجز ثاني أكسيد الكربون من غازات العوادم أو الغازات الناتجة عن
أعمال التهذيب أو من المصادر الثابتة، وذلك باستخدام طرق ما قبل االحتراق أو ما بعد االحتراق أو
االحتراق األكسجيني. تقنيات االحتجاز وهي تقنيات تعمل على حقن ثاني أكسيد الكربون المستخلص
في تكوينات جيولوجية. االستخالص المعزز للنفط ويتضمن استخراج النفط من الحقول عن طريق
تغيير الخصائص األصلية للنفط، مثل الغمر الكيميائي أو حقن ثاني أكسيد الكربون أو االستخالص

الحراري.
 

االستخدام ويعني االستخدام المباشر لثاني أكسيد الكربون المستخلص - كما في تصنيع األسمنت
على سبيل المثال - أو تحويل ثاني أكسيد الكربون المستخلص وغازات أخرى إلى منتجات صناعية
مفيدة، مثل المواد الكيميائية أو الوقود. تقنيات استخالص الكربون من المصادر المتنقلة التي
تقوم باستخالص ثاني أكسيد الكربون من المصادر المتنقلة وتخزينه بها، بحيث يكون جاهًزا لالحتجاز
أو االستخدام. االستخالص من الهواء مباشرة وهو عملية استخالص ثاني أكسيد الكربون مباشرة من
الجو (وليس من المصدر) بهدف احتجازه أو استخدامه. تقنيات استخالص الكربون من الطاقة الحيوية
وتخزينه، التي تعتمد على استخراج ثاني أكسيد الكربون من الكتلة الحيوية، التي هي في حد ذاتها
مصدر للطاقة المتجددة، وتخزينه. وأخيرًا، يمكن للطبيعة أن تكون بمثابة حوض طبيعي للكربون.
فعلى سبيل المثال، يمكن ألشجار المنغروف أن تحتجز الكربون بفعالية وديمومة أكبر بكثير من
الغابات البرية. وكحل بديل، يمكن احتجاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق زراعة الطحالب، والتي يمكن

حصادها ومعالجتها إلنتاج منتجات مفيدة مثل الوقود الحيوي واألعالف الحيوانية الغنية بالبروتين.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

تفاصيل توقيع اتفاقية استراتيجية دعمًا لمشروع «مكة الخضراء»عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

تفاصيل توقيع اتفاقية استراتيجية دعمًا لمشروع «مكة
الخضراء»

اليوم – مكة المكرمة
وقعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم، مذكرة تفاهم وشراكة
استراتيجية دعما لمشروع "مكة الخضراء"، بهدف التسويق للحدائق العامة القائمة على المهتمين

من رجال وسيدات األعمال إلعادة تأهيلها ارتقاًء بمستوى الحياة البيئية والرياضية والثقافية.
 

مذكرة التفاهم التي وقعها عن العاصمة المقدسة أمينها المكلف صالح بن علي التركي، وعن غرفة
مكة المكرمة رئيس مجلس اإلدارة عبدالله صالح كامل، بحضور عدد من المسؤولين، هدفت أيضًا إلى
تنفيذ الفعاليات والحمالت التوعوية والبرامج التثقيفية والرياضية بهدف تركيز االهتمام على األجيال

القادمة، والعمل المشترك بين الطرفين حسب ما تنص عليه األنظمة والتعليمات.
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معلومات حول مشروع «مكة الخضراء»
وأوضح أمين العاصمة المقدسة، أن هذا التعاون يأتي تحت مظلة مبادرة "السعودية الخضراء" التي
تعتبر أساسًا مهمًا لتعزيز االستدامة البيئية ومكافحة التصحر، وزيادة رقعة الغطاء األخضر، لتكون
مدينة للحياة وصديقة لإلنسان والبيئة، واتساقًا مع دور أمانة العاصمة المقدسة لتوفير الممكنات
الفعالة للمجتمع بتقديم الخدمات البلدية الراقية والمتميزة من خالل مساحات الحدائق كمتنفس

للمواطنين والمقيمين والزائرين.
 

وقال: الطموح في تفعيل الجوانب التكاملية لتعزيز الجهود المتعلقة بتأهيل الحدائق العامة
الموائمة لمبادرة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس
مجلس الوزراء، من خالل شراكة مجتمعية حقيقية لتسويق الحدائق على رجال األعمال للعمل على

تأهيلها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المكي.
 

مشروع «مكة الخضراء»
فيما أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة اهتمام الغرفة للمساهمة في تحسين المظهر
الحضاري داخل المدينة، وتحسين المعيشة فيها، عبر أهدافها المعلنة المتمثلة في زيادة الغطاء
النباتي، وحماية الموائل الطبيعية، ورفع االلتزام البيئي، واالستفادة من مصادر المياه، والتي
ستدفع بقطاع األعمال للقيام بدوره في اإلسهام بفاعلية في دفع عجلة التنمية، واتخاذ دور طليعي
في النهضة الشاملة التي تنتظم المملكة تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

بن عبد العزيز وولي عهده األمين.
 

وأضاف: "إن دخول القطاع الخاص ضمن برامج مكة الخضراء، يضعه على أعتاب مرحلة مهمة، خاصة
وأن هذه المبادرة تأتي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيًال لمبادرة السعودية الخضراء.
ونسعد في غرفة مكة المكرمة بالتعاون والتكامل مع أمانة العاصمة المقدسة من أجل مكة

المستقبل".
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محافظ القويعية يرعى حفل تكريم الرعاة والمشاركين في مهرجان تمور القويعية الرابععنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

محافظ القويعية يرعى حفل تكريم الرعاة والمشاركين في
مهرجان تمور القويعية الرابع

عبدالرحمن الشافي ـ القويعية
رعى محافظ القويعية أ. مساعد السالم حفل تكريم الرعاة والمشاركين في  مهرجان تمور القويعية
“خالصنا ذهب” والذي تنظمه بلدية محافظة القويعية والغرفة التجارية والصناعية بالقويعية
ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون البلديات د.

عبدالرحمن الخريف وعدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية.
 

وكان في استقبالهم مدير بلدية القويعية أ. عبدالرحمن بن محمد الرويمي حيث بدأ بجولة على
الفعاليات الرئيسية والفعاليات المصاحبة بعد ذلك رعى المحافظ الحفل الرسمي المقام لتكريم الرعاة
والمشاركين في المهرجان حيث بدأ الحفل بالسالم الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم بعد ذلك كلمة
لمدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالقويعية أ. محمد الختالن تحدث من خاللها عن برامج الوزارة في

دعم المزارعين والزراعة على مستوى المحافظة.
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سمو أمير منطقة الجوف يكّرم نخبة من مزارعي المنطقة الحاصلين على جوائز دولية بزيت الزيتونعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

9تكرار الرصدالعددالكاتب

سمو أمير منطقة الجوف يكّرم نخبة من مزارعي المنطقة
الحاصلين على جوائز دولية بزيت الزيتون

سكاكا - واس
كّرم صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه باإلمارة
اليوم، نخبة من مزارعي المنطقة الحاصلين على جوائز دولية لزيت الزيتون، بحضور المستشار الخاص

لسموه المشرف على مكتب تحقيق الرؤية في اإلمارة الدكتور أحمد السناني.
 
 

وحققت المشاركات التي جرى تقديمها في المسابقات الدولية من منطقة الجوف عدة جوائز في
محافل دولية وتم ترشيح 20 مزارعًا من منطقة الجوف وجاءت النتائج كالتالي: مسابقة قطر الدولية
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لعام 2022 حصل على الميداليات الذهبية كل من مزرعة آفاق الجوف للمزارع سلمان الجهني ومزارع
الخنجر للمزارع مرزوق ملفي الخنجر ومزرعة صفوة الجوف للمزارع محمد سعيد الشقير ومزرعة هذيب

للمزارع صالح محمد الشقير.
فيما حققت الميداليات الفضية كل من مزرعة المهرمس للمزارع مد الله لويفي الشراري ومزرعة
مليون شجرة للمزارع ناصر الحمد وشركة الجوف للتنمية الزراعية وشركة جوفال ومزارع الجهني

للمزارع سلطان محمد الجهني.
 

كما كرم سموه الفائزين بمسابقة دول سكانديناف الدولي المقامة في السويد، لعام 2022 وحقق
ميداليات ذهبية كل من مزرعة آفاق الجوف للمزارع سلمان الجهني ، ومزارع الخنجر للمزارع مرزوق
ملفي الخنجر ومزرعة صفوة الجوف للمزارع محمد سعيد الشقير ومزرعة هذيب للمزارع صالح محمد
الشقير ومزرعة المهرمس للمزارع مد الله اللويفي الشراري, فيما حققت الميداليات الفضية مزرعة

مليون شجرة للمزارع ناصر الحمد ومزارع الجهني للمزارع سلطان محمد الجهني.
 

وكّرم سمو أمير منطقة الجوف الفائزين بمسابقة أوروبا المقامة في بلجيكا بروكسيل الدولي 2022
، حيث حقق الميداليات الذهبية مزرعة آفاق الجوف للمزارع سلمان الجهني ، ومزارع الخنجر للمزارع
مرزوق ملفي الخنجر ، ومزرعة صفوة الجوف للمزارع محمد سعيد الشقير ، ومزرعة هذيب للمزارع صالح

محمد الشقير.
 

فيما حقق ميداليات فضية ، مزرعة مليون شجرة للمزارع ناصر الحمد ، ومزارع الجهني للمزارع سلطان
محمد الجهني ، ومزرعة المهرمس للمزارع مد الله اللويفي الشراري.

 

وعبر األمير فيصل بن نواف عن سعادته بما وصل إليه مزارعي المنطقة من جوائز دولية عن زيت
الزيتون.

وقال سموه: إن الدولة - أعزها الله - بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود وسمو ولي عهده األمين - حفظهما الله - تقدم المبادرات و الرؤى التي تصب في مصلحة
كافة القطاعات، وقطاع الزراعة جزء منها ، مضيفًا أن رؤية المملكة 2030، اشتملت على المبادرات

الالزمة الستمرار هذا التطور وتنوع واستدامة هذا القطاع.
 

وأشار سموه إلى أن منطقة الجوف تفوقت - ولله الحمد - على العديد من دول العالم في إنتاج زيت
الزيتون لجودته العالمية ، معربًا عن فخره واعتزازه بما حققه مزارعي المنطقة من جوائز دولية, متمنيًا

سموه للجميع التوفيق.
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أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن الشدوي بمنطقة الباحةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

 أكثر من 22 ألف شجرة تنتج البن الشدوي بمنطقة الباحة

الباحة - واس
ُتعد زراعة "الُبن الشدوي" من أهم اهتمامات أهالي جبلي شدا األسفل واألعلى بالقطاع التهامي في
منطقة الباحة, حيث يتميز بجودته ومذاقه الطيب ليسجل عالمة فارقة, وللُبن وطرق غرسه والعناية
به تفاصيل هي األصعب بين مختلف األشجار بصفة عامة ويصل حجم إنتاجها إلى قرابة 2000 مّد

سنوًيا.
 

غرفة المخواة التجارية نظمت أمس مهرجان صناعة القهوة, إيمانًا منها بفكرة صناعة إنتاج حبوب
القهوة والتوسع في زراعتها، نظرًا ألهميتها االقتصادية الكبيرة كون البن هو المنتج األكثر شهرة بين
أنواع الزراعات ولما له من مردود اقتصادي عالمي يتربع على قمة أكثر المنتجات أهمية على مستوى
العالم. وجرى خالل المهرجان تكريم المزارعين من قبل محافظ المخواة غالب بن غالب أبو خشيم الذي
أكد أن مهرجان صناعة القهوة ُيعد من أهم المهرجانات على مستوى منطقة الباحة، وهو من
المهرجانات الواعدة التي تسعى محافظة المخواة بخطا حثيثة نحو االستفادة من شجر "البن" إليجاد
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بيئة اقتصادية تسهم في تنويع مصادر الدخل لدى سكان جبل شدا األسفل من خالل العمل على
تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة وانطالقًا من رؤية 2030، من أجل
تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، ورفع الكفاءة واالستفادة المثلى من الموارد الطبيعية

الزراعية والمائية المتجددة.
 

من جانبه أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني, أن
زراعة البن العربي تشتهر في جنوب المملكة بشكل عام وفي منطقة الباحة بشكل خاص، حيث يوجد
بجبل شدا األعلى واألسفل وصدر المزاودة ما يتجاوز الـ 200 مزرعة يوجد بها أكثر من 22 ألف شجرة
من أجود أنواع البن العربي, مشيرًا إلى جهود وزارة البيئة الستدامة هذه الزراعة عبر العديد من البرامج
والمشاريع منها مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياه األمطار التي تقدم الدعم العيني
للمزارعين من إنشاء ممرات مائية وخزانات لتجميع المياه مختلفة السعة منها ما يبلغ 240 ،120 ، 90
، 60 طنًا، إلى جانب تقديم شبكات الري الحديثة وتنظيف وتعميق اآلبار وتغطيتها وتوزيع الشتالت

التي بلغت 13500 شتلة استفاد من المبادرة 122 مزارعًا حتى اآلن.
 

وأشار إلى أن "برنامج ريف" الذي يقدم دعمًا ماديًا غير مسترد لضمان التنمية الريفية الزراعية
المستدامة يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة

كفاءة اإلنتاج حيث يستهدف 8 قطاعات زراعية، ومنها تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي.
 

وعن الجهود المبذولة في سبيل دعم زارعة البن بين المهندس الزهراني أن إنشاء أول مدينة لزراعة
البن في المملكة بمنطقة الباحة على مساحة إجمالية 1,600,000 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل
إلى 300 ألف شجرة سترفع من حجم اإلنتاج العام للبن العربي إلى 100%, كما توفر 1000 فرصة
وظيفية وتتضمن مركز أعمال ومركز تدريب وسكنًا وضيافة ومعرضًا دائمًا بما يحقق عنصر جذب

للمنطقة كوجهة سياحية زراعية مميزة.
 

 
 
 

 

29



الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

المزارع ناصر الشدوي لصحيفة “مكة”: “حصاد البن من أصعب المراحل على المزارع”عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

المزارع ناصر الشدوي لصحيفة “مكة”: “حصاد البن من أصعب
المراحل على المزارع”

المخواة
اشتهر أهالي جبلي شدا األعلى وشدا األسفل بزراعة البن من عشرات السنين رغم وجود مزارعهم في

مواقع شاهقة تمر بأنواع التضاريس الجبلية المختلفة.
 

صحيفة “مكة” اإللكترونية بدورها تسلط الضوء على هذه المهنة التراثية الجميلة التي تعني بزراعة
البن للحفاظ على مكانته وهويته السعودية؛ من خالل لقائها بالمزارع ناصر الشدوي أحد ألمهتمين

بزراعة البن أهًال وسهًال فيك ضيفنا الكريم.
 

– من هو ناصر الشدوي؟

ناصر الشدوي أحد أبناء جبل شدا األسفل بمنطقة الباحة، تربوي وصحفي وباحث تاريخي، عاد إلى بيئته
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األولى في قمة جبل شدا؛ ليعيش متعة العمل بين المزارع والحقول.
 

– متى كانت بداياتك في زراعة البن؟

زراعة البن قديمة جًدا، عشناها منذ الصغر لكن العودة إلى االهتمام بها والتوسع فيها قبل قرابة
خمسة عشر عاًما تقريًبا.

 
– كم لديك مزرعة للبن؟

لدي مزرعة واحدة بن، لكنها كبيرة وواسعة، وتشمل أيًضا مختلف أشجار الفاكهة كالرمان والعنب
والخوخ والمشمش، والزيتون والتوت والجوافة وغير ذلك.

 
– كم عدد مزارع البن في جبل شدا األعلى واألسفل؟

عدد المزارع في جبل شدا األسفل تقارب المئة مزرعة، والعدد يزيد عاًما بعد عام استجابة لرؤية
المملكة التي تحث على العودة لتنمية الريف تحقيًقا لالكتفاء الذاتي لسكان المملكة من الغذاء.

 
– أعطنا فكرة عن البن الشدوي؟

تميز “بن” شدا (األسفل واألعلى) بجودة البن الذي يزرع في هذين الجبلين بل وصلت شهرته البن
الشدوي إلى أن كانت ُتختار من بين أنواع القهوة التي كانت تقدم للملك عبد العزيز آل سعود -رحمه
الله-، وقد ذكر ذلك حمد الجاسر في كتابه (في سراة غامد وزهران) فقال: «إن من بين معروضات
سوق الباحة البن الذي يزرع في جبل شدا في تهامة، وقمم هذه الجبال مشرفة على أعالي السراة،
وهذا النوع من البن من أجود أنواع البن، وكان الملك عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ ُيختار له هذا

النوع».
 

كما اشتهر البن الشدوي في مكة، ذكره عاتق البالدي في كتابه بين مكة واليمن، فقال: «وللبن
الشدوي شهرة في مكة، وهو نوع جيد ال يدانيه نوع آخر، ويقرب منه البيحاني، ولكن الشدوي أحسن
قهوة وأجمل منظرا، والبن الشدوي ال ُيباع إال نادًرا ـ أي في مكة، غير أن كبار رجال زهران يهدونه

ألصدقائهم في مكة”
 

– وضح للقراء الكرام مراحل نمو شجرة البن والمدة الزمنية إلنتاجه؟

مراحل نمو شجرة البن تبدأ من بذرها في األرض الذي يستغرق حتى تخرج على األرض قرابة ثالثة أشهر
ثم تستمر في النمو إلى ما بين ثالث إلى أربع سنوات لتبدأ اإلنتاج.

 
– كيف يتم ري مزارع البن؟

تحتاج أشجار البن إلى الماء بشكل دائم فكل يومين أو ثالثة تحتاج إلى السقيا؛ فهي ال تتحمل
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العطش كباقي األشجار.
 

– كيف يتم حصاد البن؟

من أصعب األشياء في التعامل مع البن والعناية به هو حصاده ذلك أنه يجب على المزارع قطفه حبة
حبة حتى يعود إلى اإلنتاج في نفس العود الذي يحمل الحبوب، وال يقبل بخرطه مرة واحدة كما هو

الحال في بعض الثمار؛ لذا فإن عملية حصاده أشبه ما تكون بعملية عد حبوبه حبة حبة.
 

– أين يتم بيع منتجاته؟
يتم بيع منتج البن في نقاط بيع في مدينة المخواة لدى بائعي الحبوب والمنتجات الزراعية، كما يتم

شراؤه أحياًنا من المزارع مباشرة في مكان زراعته.
 

– كم تبلغ القيمة السوقية للبن؟

البن من المحاصيل الغالية ال سيما في السنوات األخيرة بعد ذياع شهرة البن الشدوي، وإقبال الناس
عموًما على احتساء القهوة، وجعلها مشروًبا يومًيا أساسًيا في حياتهم حيث يقدر سعر الكيلو 200

ريال.
 

– أيهما جاذب للسياحة في جبل شدا مزارع البن أو منتجعات الكهوف؟
كال المنتجين جذبا السياح فالكهوف نمط سياحي جديد وجد اإلقبال عليها بشكل كبير كما أن البن زاد
من إقبال السياح إلى الجبل لتناول القهوة (بيور) من المزارع مباشرة، بل وقبل ذلك إقبال الناس
وشغفهم بالتعرف على شجرة القهوة التي أشغلت سكان الكوكب، وأصبحت مالزمة لكل فرد في

صبحه والمساء.
 

– ما الذي يحتاجه السائح في جبل شدا؟

السائح يحتاج في جبل شدا إلى أن توفر له خدمات البنية التحتية لينعم بالوصول المريح إلى قمة
الجبل مثل إصالح الطريق وتوسعته، وتوفير المياه وخدمة اتصاالت الجوال التي شبه معدومة في

الجبل على الرغم من وجود برج فيه لكنه غير ذي جدوى.
 

 بماذا تختم هذا اللقاء؟
أختم اللقاء بدعوة كل محبي السياحة المحلية؛ للتعرف على المقومات السياحية في بلدهم المملكة
العربية السعودية البلد الواعد بما يملك من مقومات التنمية والتطور في ظل رؤية مجيدة ومبهرة

يقودها الملك المفدي وسمو ولي عهد -حفظهما الله-.
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القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (4) مخالفين لنظام البيئة التجارهم بكائنات فطرية في منطقة عسيرعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

13تكرار الرصدالعددالكاتب

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (4) مخالفين لنظام البيئة
التجارهم بكائنات فطرية في منطقة عسير

أبها - واس
ضبطت القوات الخاصة لألمن البيئي (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم (14) طائًرا من
نوع كروان صخري، و(11) كائًنا فطرًيا من نوع وبر، و(3) طيور من نوع حجل، وكائن فطري من نوع
نيص، واالتجار بها بغرض البيع في منطقة عسير ما يعد مخالفة لنظام البيئة والالئحة التنفيذية

لالتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة لألمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق
اإلجراءات النظامية للمخالفة، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم
االختصاص، مؤكًدا أن عقوبة مخالفة بيع الكائنات الفطرية دون ترخيص غرامة (10) آالف ريال لكل

كائن .
 

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 09-03-1444

118 ُمخالفة وإنذار للُورش الصناعية بالشرقيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

 118 ُمخالفة وإنذار للُورش الصناعية بالشرقية

عيسى الحبيب - األحساء
رصدت أمانة المنطقة الشرقية، عدد من المخالفات واإلنذارات على "ورش المناطق الصناعية"
بالدمام، وذلك ضمن الزيارات الميدانية التفتيشية، التي تطلقها أمانة المنطقة الشرقية، لمنع
تصريف أي نفايات سائلة كيمائية عبر شبكات تصريف مياه األمطار، بهدف الحد من التلوث البيئي

والمحافظة على سالمة البيئة البحرية.
 

لت الزيارات الميدانية التي بلغت 271 زيارة، والتي بدأت من شهر يوليو الماضي حتى اآلن، حيث سجَّ
61 مخالفة في عدد من "الورش الصناعية"، إضافة إلى تسجيل 57 إنذار لمخالفتها التعليمات

والتحذيرات التي أعلنت عنها األمانة مؤخرا، خالل حملتها التوعوية األولى تحت عنوان "مخاطر سكب
الزيوت في شبكات تصريف األمطار"، والتي استهدفت عدد من الورش الصناعية في كل من صناعية

"دله" و"صناعية "الخضرية" بمدينة الدمام.
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مواد ضارة1
وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد نفذت حملة توعوية للتعريف بمخاطر العبث بالبيئة من خالل
توعية العاملين في الورش الصناعية حول مخاطر الزيوت والمواد الكيميائية في شبكات تصريف
مياه األمطار، واآلثار الناجمة عن ذلك وخطر هذه المواد على بيئة الحياة البحرية وتأثيرها على
الكائنات البحرية، شارك خاللها 100 متطوع ومتطوعة ضمن خطط المشاركة المجتمعية ودور الفرق
التطوعية في تفعيل الدور التوعوي للفئات المستهدفة، حيث تم زيارة اكثر من 800 ورشة صناعية
بالمواقع المستهدفة وتوزيع عدد من المطويات التوعوية التي تتضمن المعلومات و التعليمات و
التحذيرات المتعلقة بهذا الشأن التي تسهم في تثقيف العاملين في المنشآت المستهدفة ونشر
التوعية للحفاظ على سالمة البيئة، والتعريف بكون عملية سكب الزيوت و المواد الكيمائية مخالفة

تستوجب المحاسبة القانونية والغرامات المالية.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

في ليلته األولى.. بيع "فرخ شاهين" بـ166 ألف ريال بمزاد نادي الصقور السعودي الثالثعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

في ليلته األولى.. بيع "فرخ شاهين" بـ166 ألف ريال بمزاد نادي الصقور السعودي
الثالث

م العديد من المزايا لهم من خالل ِفرقه المنتشرة في يقدِّ
المناطق

واس
ُأقيمت اليوم أولى ليالي النسخة الثالثة لمزاد نادي الصقور السعودي، الذي ُأعلن انطالقته في األول

من أكتوبر، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.
 

وشهدت الليلة األولى للمزاد عرض فرخ شاهين للطاروح مهدلي عياش مجيري، الذي ُطرح في وادي
بيض، وبدأت المزايدة عليه بـ60 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 166 ألف ريال.

 
وأكد وليد الطويل، المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي، أن المزاد أثبت في نسخَتْيه األولى
والثانية نجاحه من خالل بيع 197 صقًرا لقاء أكثر من 18 مليون ريال، مشيًرا إلى أن تلك األرقام لم تكن
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لتتحقق لوال فضل الله -سبحانه وتعالى- ثم الدعم والرعاية اللذين يجدهما ذلك اإلرث من المشرف
العام على نادي الصقور السعودي صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد، وصاحب

السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة النادي.
 

وعدد "الطويل" المزايا التي يقوم بها نادي الصقور السعودي للطواريح؛ إذ يقدم النادي العديد من
المزايا لهم من خالل ِفرقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية
والغربية الجنوبية)؛ إذ تستقبل ِفرق النادي مالك الصقر (الطاروح) في كل منطقة، وتفحص الطير،

في حين يتكفل النادي أيًضا بتأمين السكن والنقل لمالك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد.
 

ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، ُيبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث
المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل االجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء ألي

رسوم.
 

وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل اإللكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية إلنهاء
إجراءات البيع. وكان النادي قد أعلن أرقام التواصل مع ِفرق المزاد في المناطق عبر حساباته الرسمية

على منصات التواصل االجتماعي.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

النجدي يسجل أعلى سعر بين األغنامعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

6تكرار الرصدالعددالكاتب

هامش الربح قليل
النجدي يسجل أعلى سعر بين األغنام

المواطن - الرياض
أكد ثامر الحصان، رئيس باعة األغنام بسوق العزيزية بالرياض، أنه ال يوجد حاالت اتفاق بين التجار على

رفع األسعار.
 

وقال الحصان خالل حواره إلى برنامج “يا هال” المذاع على قناة روتانا خليجية: إن النجدي سجل أعلى
سعر بين األغنام.

 

هامش الربح:
ولفت إلى أن هامش الربح قليل بسبب غالء األعالف وارتفاع اإليجارات، مشيًرا إلى أن أساليب الغش
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https://www.alweeam.com.sa/875429/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85/
https://www.almowaten.net/2022/10/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85/
https://al-marsd.com/article/164692
https://almnatiq.net/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9%D8%9F-%D8%B1%D8%A6/
https://ksa-wats.com/482720
https://majlis-news.com/643604/
https://twitter.com/i/status/1577350467511894046


في بيع “األغنام” موجودة بالسوق لكنها قليلة، كما أن بيع األغنام بالميزان أفضل للبائع
والمشتري.  
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https://twitter.com/i/status/1577349687820140544
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

سعر المانجو الملكية بجازان ال ُيقارن بالخارجعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

ال تتجاوز 150 رياًال للكرتون
سعر المانجو الملكية بجازان ال ُيقارن بالخارج

المواطن - الرياض
أكد المزارع عمر محمد أن “المانجو الملكية أو “البشيري” تباع في دول الخارج وتقدم لطبقة معينة

بسبب غالئها.
 

ولفت محمد، خالل تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على قناة اإلخبارية، إلى أن المانجو الملكية تباع
في جازان والمجاردة وال يتجاوز سعرها 150 رياًال للكرتون الواحد الفاخر منها.

 
وتابع المزارع أنه لو تم فتح مجال التصدير لهذا النوع من المانجو سيكون هناك فوائد كبيرة ومربحة

ا.   جد�
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https://www.almowaten.net/2022/10/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%8F%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D8%A8/
https://alkhaleej365.co/saudi-arabia-news/11761467
https://slaati.com/2022/10/04/p2127889.html


الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

تنويه ألصحاب مزارع الفقععنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

ُيمشى المحوري لرش األرض
تنويه ألصحاب مزارع الفقع

المواطن - الرياض
وجه خبير الفلك والمناخ خالد الزعاق تنويًها إلى أصحاب مزارع الفقع، بالتزامن مع دخول موسم

الوسم.
 

وقال الزعاق في فيديو له عبر تويتر: إنه خالل هذه األيام ُيمشى المحوري لرش األرض لتمهيدها دورة
واحدة فقط وبعد أسبوع (مع دخول الوسم) ُيمشى المحوري مرتين باألسبوع، وبعد 70 ليلة تقريًبا

من الرشة األولى تبدأ تباشيره المسمى بالهوبر.
 

أوقات التقاط الفقع:
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https://www.almowaten.net/2022/10/%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B9/
https://twitter.com/i/status/1577377759617237008


وقال الزعاق في وقت سابق: إنه إذا نزل المطر، خالل موسم سهيل والوسم فإنه ينبت الفقع
الزبيدي، وهو الفقع األبيض البارز على األرض، أما إذا نزل المطر خالل موسم المربعانية فإنه ينبت
الفقع الخالسي، وهو الفقع األحمر المندس بباطن األرض، مشيًرا إلى أن ظهور الفقع دليل على دفء
باطن األرض، فهو يظل محتبًسا طوال فترة الشتاء القارس، ومع دفء شمس الربيع، يظهر ويبرز على

وجه األرض.
 

تباشير ظهوره:
وأضاف خبير األرصاد الجوية أن تباشير الفقع تبدأ بظهور الهوبر، وهو نوع من الفقع لونه أسود ويشبه
بعرة الغنم غير مأكول، وظهوره دليل بارز على قرب ظهور الفقع المأكول، الزبيدي والخالسي والجباه.
وأوضح خالد الزعاق أن الهوبر ال تظهر إال بعد أول مطر بـ 3 أشهر تقريًبا، الفًتا إلى أن أفضل وقت

اللتقاط الفقع، هو أول النهار وآخره.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

مصادرة أسماك مجهولة بالقوزينعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مصادرة أسماك مجهولة بالقوزين
 

 
 

جدة ـ البالد
نّفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة أسواق النفع العام، حملة على محال بيع األسماك في حي

“القوزين” داخل نطاق بلدية المليساء الفرعية.
 

وأوضح مدير إدارة أسواق النفع العام رائد المطيري أن الحملة أسفرت عن إغالق 90 موقعًا مخالفًا
يقوم بعرض أسماك مجهولة المصدر وتظهر عليها عالمات الفساد في ظروف بيئية سيئة، باإلضافة
إلى تخزين األسماك بصورة غير صحيحة، وعدم االهتمام بنظافة أرضيات بعض المحال، مشيرًا إلى أن
الحملة قامت أيضًا بمصادرة 520 كيلو جرامًا من األسماك، حيث تم تسليم 220 كيلو منها للجمعية

الخيرية بعد التأكد من صالحيتها.
 

وأكدت أمانة جدة استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع األحياء،
وتطبيق اإلجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع األنشطة المحظورة

وغير المصرح بها.
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https://albiladdaily.com/2022/10/04/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%83-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%b2%d9%8a%d9%86/


الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

بعد انتهاء المهلة.. بدء إزالة المراكب التالفة بكورنيش الدمامعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

بعد انتهاء المهلة.. بدء إزالة المراكب التالفة بكورنيش الدمام
اتخاذ اإلجراءات النظامية حيال المخالفين

أحمد المسري-الدمام
بدأت بلدية شرق الدمام، إزالة القوارب المهملة والتالفة من الشاطئ الشرقي بكورنيش الدمام، بعد
انتهاء المهلة المحددة، ألصحابها ، التي استمرت ألكثر من شهر، ودعتهم لمراجعتها تمهيًدا إلزالتها
قبل انتهاء المهلة، واتخاذ اإلجراءات النظامية حيالها، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في إزالة

التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.
 

إجراءات موسعة
قال عضو اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية والصياد بفرضة الدمام محمد المرخان: إن المهلة انتهت دون
مراجعة أكثر أصحاب المراكب التالفة البلدية، والسبب هو أن أكثر ما يتواجد في الكورنيش من
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https://www.alyaum.com/articles/6424973/


مراكب مهملة، والتي يزيد عددها على 20 مركًبا، ال تخص الصيادين الرسميين بفرضة الدمام، بل ترجع
أمالك هذه المراكب ألصحابها المتوفين، أو ألشخاص قد انتقلوا من المنطقة الشرقية، ونتيجة

لإلجراءات الموسعة واألنظمة المتعددة أهمل هؤالء القوارب وبقيت بموقعها منذ سنين.

خدمات فقيرة
وأوضح أن فرضة الدمام تأسست منذ عام 1398هـ، ويوجد فيها أكثر من 200 مركب «طراد»، و7
لنشات، وأن الخدمات المقدمة بها «فقيرة» -بحسب وصفه- مشيًرا إلى أن البلدية نفذت عدة
حمالت، وأزالت عدًدا من القوارب، وأنها قبل جائحة كورونا، أنذرت برفع القوارب التالفة الموجودة
على الساحل، وسحبت القوارب وجمعتها في موقع واحد، مختتًما: «نحن كصيادين نؤيد إجراء وعمل
بلدية شرق الدمام وحملتها، ونؤيد ذلك بشدة حتى يبقى الساحل جميال خاليا من الملوثات البصرية».

 
 

تأييد الصيادين
من جهته، لفت الصياد بفرضة الدمام منصور المسلم إلى أن القوارب التالفة الموجودة في
الكورنيش الشرقي ال تمت للصيادين الرسميين بصلة، وأن الصيادين يحافظون على البيئة، وال
يتركون ما يضرها أو يشوهها، مؤكًدا تأييد الصيادين إلجراء البلدية برفع أي من القوارب التالفة

والمهملة؛ ألن ذلك يشكل تشوها بصريا.
 

نقص العمالة
وأشار إلى وجود نحو 150 صياًدا بفرضة الدمام، وجميعهم يملكون قوارب غير تالفة، ولكن بعضها

متوقف بسبب نقص العمالة، موضًحا أن الصيادين يهتمون بمراكبهم حتى وإن كانت متوقفة.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

الواصل: إنجازات المملكة االستثنائية منذ انطالق رؤية 2030 انصبت في رفع جودة الحياةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

13تكرار الرصدالعددالكاتب

الواصل: إنجازات المملكة االستثنائية منذ انطالق رؤية 2030
انصبت في رفع جودة الحياة

نيويورك - واس
استعرض المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى األمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز
بن محمد الواصل، أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، إنجازات المملكة االستثنائية منذ انطالق
رؤية 2030 التي انصبت في رفع جودة الحياة بالمملكة ضمن بيئة حيوية ورائدة، ودعم النمو

االقتصادي واالجتماعي وتمكين مختلف فئات المجتمع لدفع عجلة التنمية.
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https://www.alriyadh.com/1975640
https://www.alyaum.com/articles/6425018
https://majlis-news.com/643791/
https://www.spa.gov.sa/2389788
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/619521
https://www.kabrday.com/265908.html
https://arriyadiyah.com/783610
https://www.makkahnews.sa/5315983.html
https://www.almowaten.net/2022/10/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80166-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%88%D8%B1/
https://www.al-jazirahonline.com/2022/10/05/232471/
https://ween.sa/n/109399
https://www.mnbr.news/tag/%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%AE-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D9%A1%D9%A6%D9%A6-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A


وقال السفير الواصل، في كلمة المملكة خالل المناقشة العامة ألعمال اللجنة االقتصادية والمالية
في دورتها الـ 77 للجمعية العامة لألمم المتحدة: إن المملكة تعمل على بذل الجهود للتصدي آلثار
التغير المناخي، حيث تبنت مفهوم االقتصاد الدائري للكربون والتركيز على خطط الطاقة المتجددة،
إضافًة إلطالقها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق األوسط األخضر اللتين ستسهمان في تحقيق

المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي.
 

وفيما يتعلق بأمن الطاقة، أكد أن المملكة تسعى إلى التعامل مع التحول في مجال الطاقة
بمسؤولية وبهدف االستفادة من جميع مصادر الطاقة لتلبية االحتياجات العالمية مع األخذ بعين

االعتبار استدامة البيئة.
 

وشدد السفير الواصل، في ختام الكلمة، على أهمية تعزيز التعاون الدولي للتصدي للتحديات الدولية،
والحرص على االلتزام بالدور اإلنساني والتنموي في دعم الدول األكثر احتياجًا، مؤكدًا التزام المملكة
بالتعاون الوثيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون المشترك ودعم الجهود اإلنسانية

والتنموية عالميًا بما يحمي مصالح الشعوب والعالم أجمع.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

“العازمي” يدشن محطة تحلية المياه بمحافظة الكاملعنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

“العازمي” يدشن محطة تحلية المياه بمحافظة الكامل

دشن سعادة محافظ الكامل االستاذ حبيب العازمي صباح اليوم الثالثاء 1444/3/8 ھ مشروع تحلية
المياه بمحافظة الكامل بحضور رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس : محمد

الزهراني. وتم ضخ المياه المحاله بعدد 6 مناهل.
 

وتقدر مساحة الموقع بـ 30000م? وتبلغ الطاقة اإلنتاجية 270 صهريج يوميـا ، وتم تجهيز المحطة
بأحدث اإلمكانيات، وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة في مثل هذه المحطات.

كما تبلغ سعة الخزان التشغيلي 3000م3 يتم تغذيته من الخزان الرئيسي بمحافظة الكامل سعة
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https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2389760
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

“المياه الوطنية” تكشف عن المدة المسموحة لتنشيط الطلب بعد إغالقهعنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

“المياه الوطنية” تكشف عن المدة المسموحة لتنشيط الطلب
بعد إغالقه

الرياض
كشفت شركة المياه الوطنية، عن المدة المسموحة لتنشيط الطلب بعد إغالقه، وذلك في ردها

على سؤال أحد المستفيدين.
 

وأوضحت شركة المياه:”بإمكانك تنشيط الطلب خالل 15 يوًما من إغالقه، مع مراعاة إزالة العائق
قبل التنشيط”.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

100 جهة محلية وعالمية بمعرض الطب البيطريعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية ومكافحتهاتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

100 جهة محلية وعالمية بمعرض الطب البيطري

الرياض ـ البالد
ُ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
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 09-03-1444

مركز الغطاء النباتي يبدأ مشروع زراعة 12 مليون شجرة لتنمية 100 فيضة وروضة حتى عام 2030عنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

27تكرار الرصدالعددالكاتب

مركز الغطاء النباتي يبدأ مشروع زراعة 12 مليون شجرة لتنمية
100 فيضة وروضة حتى عام 2030

الرياض -واس
بدأ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشروع اإلدارة المتكاملة والتنمية
المستدامة للمراعي؛ بهدف تنمية وتطوير الفياض والروضات عبر زراعة أكثر من 12 مليون شجرة
وشجيرة برية في 100 فيضة وروضة، وتأهيل أكثر من 225 ألف هكتار من أراضي المراعي في عدد
من مناطق المملكة حتى عام 2030، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة اإلستراتيجية الوطنية للمراعي إحدى

مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030.
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ويستهدف المركز من خالل مبادرته لتنمية الفياض والروضات وتأهيلها تنفيذ عدد من األعمال،
تشمل التوعية بأهميتها ووجوب المحافظة عليها، وتوفير الحماية والمراقبة، وجمع البيانات
والدراسات الحقلية إلعداد الخرائط لزراعة أنواع مختلفة من األشجار والشجيرات البرية المحلية، منها
الطلح والسدر البري والرمث، إضافة إلى أعمال نثر البذور، وذلك عبر تعزيز المشاركة المجتمعية
وتنمية المناطق المستهدفة بتوفير فرص العمل، بالتعاون مع الجمعيات البيئية وشركات القطاع

الخاص وجمعية النحالين الستهداف عدد من الفياض كمراٍع للنحل.

وُتَعدُّ الفياض والروضات ذات ميزات نسبية تجعلها ذات أهمية حيوية للبيئة؛ حيث تسهم في تخزين
الكربون والتخفيف من آثار التغير المناخي وزحف الرمال والعواصف الغبارية، إضافة إلى تميزها بالتنوع
األحيائي الذي يضم أنواًعا مختلفة من الحيوانات والطيور، وقابليتها العالية لبرامج إعادة التأهيل

والتطوير بطرق مختلفة كاالستزراع ونثر البذور وتنفيذ وسائل حصاد مياه األمطار.

يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، إضافة
إلى الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، والتصدي للسلوكيات الخاطئة والضارة به إما عن
طريق الحمالت التوعوية التي يطلقها المركز، أو مالحقة المخالفين للوائح واألنظمة، إضافة إلى
اإلشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ لتحقيق التنمية

المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة تحقيًقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

أزمة الغذاء.. الجوع يهدد 860 مليون شخص حول العالمعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

أزمة الغذاء.. الجوع يهدد 860 مليون شخص حول العالم

اليوم-الدمام
تحذيرات كثيرة أطلقتها معظم المنظمات الدولية، مثل الفاو والبنك الدولي وحتى المنظمات
واالتحاد األوروبي وحتى المعاهد الخاصة المتخصصة، بشأن أزمة الغذاء المرتقبة، والجوع الذي أصبح

يهدد معظم سكان العالم.

وكان أخر تحذير من صندوق النقد الدولي الذي قال إن هناك 860 مليون شخص حول العالم يعانون
من الجوع بسبب الحرب الروسية األوكرانية وأزمات تغير المناخ.

وأضاف الصندوق أن دول العالم تواجه أزمة غذائية مثل التي حدثت في 2007-2008 عندما تعرضت
عديد من الدول إلى نقص إمدادات الغذاء، مشيًرا إلى أن بوادر هذه األزمة ظهرت في 2018، ما أدى
إلى ارتفاع أسعار السلع، وتفاقم إنتاج وتوزيع الغذاء، ولكن ساءت األوضاع أكثر خالل 2022، بعد أن
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أدت األزمة الروسية األوكرانية إلى تفاقم الضغوط على األسعار الدولية للمواد الغذائية األساسية
واألسمدة.

وأشار الصندوق إلى أن هناك 48 دولة ستكون هي األكثر تضررًا من األزمة، وهذا يعود لسببين، إما
أنها كانت تعاني من ضغوط في ميزان المدفوعات بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية واألسمدة، أو

أنها مصنفة لدى برنامج األغذية العالمي على أنها تعاني انعدام األمن الغذائي.

التكلفة الحقيقية للسلع
أي زيادة ولو بسيطة في االستهالك تؤثر بشكل كبير على ميزانية الدول، فقدر صندوق النقد الدولي
أن زيادة 1% في حصة استهالك المواد الغذائية األساسية ترفع السعر المحلي بمعدل 0.7 %، فيما
تتضاعف هذه النسبة إذا كانت هذه السلعة مستوردة لتصل إلى 1.2%، أي أن التكلفة الحقيقة

للسلع األساسية المستوردة ترتفع بنحو %0.2

"أزمة الغذاء الحالية ليست سوى بداية"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، وأشارت
إلى تعهد زعماء العالم قبل 7 سنوات بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030، ولكن هذا الهدف أصبح

أبعد من أي وقت مضى.
وبحسب األمم المتحدة، فإن عدد األشخاص الذين بينهم وبين المجاعة خطوة واحدة زاد من 135

مليونا في عام 2019 إلى 345 مليون شخص في 2022

وأضافت الصحيفة، أن الحل الوحيد ألزمة الغذاء هو الحد من انبعاثات الكربون وتكيف المحاصيل في
ظل استمرار أزمة المناخ، وتقليل االعتماد على األسمدة الكيميائية، وتحدي هيمنة عدد صغير من

الالعبين في أسواق الغذاء.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

أستراليا تخصص 30% من أراضيها لحماية الحيوانات المهددة باالنقراضعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

أستراليا تخصص 30% من أراضيها لحماية الحيوانات المهددة
باالنقراض

اليوم-د ب ا
تعهدت أستراليا بتخصيص ما ال يقل عن 30% من مساحة أراضيها لغرض الحفاظ على نباتاتها

وحيواناتها الفريدة، وحمايتها من االنقراض.

وأطلقت وزيرة البيئة تانيا بليبيرسك، اليوم الثالثاء، خطة مدتها 10 أعوام، تتضمن أهدافا لعكس
اتجاه التدهور الذي تعرض له 110 أنواع من بين تلك األكثر أهمية، ومنع حدوث أي انقراض جديد

للنباتات والحيوانات.

وقالت بليبيرسك إن "التركيز على هذه األنواع واألماكن سيؤدي أيضا إلى تدفق الفوائد على نباتات
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وحيوانات أخرى مهددة في نفس الموائل"، مضيفة: "بعد عقد من اإلهمال، لم تكن هناك حاجة إلى
العمل أكثر من ذلك بالمقارنة مع أي وقت مضى. سنستمر في الكفاح من أجل حماية نباتاتنا
وحيواناتنا المحلية." جدير بالذكر أن أستراليا هي موطن لحيوانات فريدة مثل الكواال والبالتيبوس
(أوخلد الماء) والبيلبي، على الرغم من تضاؤل أعدادها بشكل كبير خالل األعوام األخيرة. وكانت
دراسة أجريت في عام 2021، كشفت أن أعداد الكواال انخفضت في أنحاء أستراليا بنسبة 30% خالل

فترة ثالثة أعوام.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-03-1444

كاريكاتير .. .عنوان الخبر

كاريكاتيرتصنيف الخبر09-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب
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