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لتاريخ الصحفي 20/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدايرعنوان بمحافظة اإلرشادية الزراعية القافلة يدّشن ناصر بن محمد األمير سمو

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

اإلرشادية الزراعية القافلة يدّشن ناصر بن محمد األمير سمو
الداير  بمحافظة

 

 واس-الداير
٬ ازان ج منطقة أمير عبدالعزيز بن ناصر بن محمد األمير الملكي السمو صاحب دشّن
ز عبدالعزي ن ب د محم ن ب دالعزيز عب ن ب د محم ير األم ي الملك السمو صاحب بحضور
ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي ومع ٬ المنطقة أمير نائب
وزارة ال رع ف ينفذها التي اإلرشادية الزراعية القافلة فعالية ٬ اليوم الفضلي عبدالمحسن
ضمن بالوزارة٬ الزراعي واإلرشاد لألبحاث العامة اإلدارة مع بالتعاون جازان بمنطقة
ي بن داير ال ة بمحافظ ا حالًي ام المق ع التاس عودي الس ي الخوالن ن الب ان مهرج ات فعالي

 .مالك
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ن ع ب الحري د ماج دس المهن ادية اإلرش ة القافل دير م ن م واٍف رح لش موه س تمع واس
ر وتغيي ارات والمه ة المعرف توى مس ع رف ى إل دف وته ام٬ أي ة خمس تستمر التي القافلة
اج اإلنت ادة لزي ة الزراعي ات الممارس أفضل ق وتطبي زارعين للم لوكية الس ات االتجاه
الزراعي٬ القطاع في الحديثة بالتقنيات وتعريفهم للمزارعين٬ المعيشي المستوى ورفع
ومكافحة الوقاية في السلبية المزارعين ممارسات وتغيير اإلرشادية٬ البرامج خالل من
ة٬ الزراعي ات اآلف ة لمكافح والصحيحة ة الالزم المهارات وإكسابهم الزراعية٬ اآلفات

تنفيذها  .وكيفية

المتخصصة العمل وورش والندوات األنشطة من العديد على تشتمل القافلة أن وأضاف
ع لبي زارعين للم ان أرك ى إل إضافة ٬ والنحلي والسمكي والحيواني الزراعي الشأن في

متنقل زراعي ومختبر ٬ المزارعين وديوانية المرئي والمعرض منتجاتهم  .وعرض

ن ب در بن دكتور ال الزراعي اد واإلرش لألبحاث العامة اإلدارة عام مدير بيّن جانبه٬ من
ادية اإلرش ات واألولوي ة الزراعي ديات التح د لتحدي عى تس اإلدارة أن ب الصقهان د محم
ن بي ة العالق ل وتفعي ة٬ الزراعي اث األبح ز ومراك الوزارة فروع مع بالتعاون والبحثية
ز والمراك وزارة ال روع ف بر ع ثي وبح ادي إرش از جه خالل من والمزارعين الوزارة
محافظات ف مختل ي ف ة مماثل ل عم ورش تتضمن ة القافل أن ا مبيًن ا٬ له التابعة البحثية

تكريم القافلة شملت فيما ٬ جازان وصيادي50منطقة الماشية ومربي المزارعين من
للعام مجالهم في المتميزين جازان بمنطقة والنحالين  .م2021األسماك

السابقة٬التي مراحلها في حقّقتها التي النجاح لمسيرة استكماًال تأتي القافلة أن إلى وأشار
ير وعس ورة المن ة والمدين وك وتب والجوف ل وحائ والقصيم الرياض مدينة من انطلقت
لتحط اض الري ة منطق ى إل ادت ع ثم ونجران الشرقية والمنطقة المكرمة ومكة والباحة

جازان منطقة في  .رحالها
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لتاريخ الصحفي 20/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التاسععنوان السعودي الخوالني البن مهرجان يفتتح جازان أمير سمو

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 12تكرار

التاسع السعودي الخوالني البن مهرجان يفتتح جازان أمير  سمو

 

 واس-الداير
ازان٬ ج ة منطق أمير عبدالعزيز بن ناصر بن محمد األمير الملكي السمو صاحب افتتح
ز عبدالعزي ن ب د محم ن ب دالعزيز عب ن ب د محم ير األم ي الملك السمو صاحب بحضور
ذي ال ٬ التاسع عودي الس ي الخوالن ن الب ان مهرج ات فعالي ٬ وم الي ة المنطق ير أم ب نائ

المحافظة في المهرجان بمقر وذلك ٬ مالك بني الداير محافظة  .تنظمه

ه أطلقت ذي ال السعودية وة القه عام مع يتزامن الذي المهرجان٬ أروقة في سموه وتجول
ى عل ام الع رف المش ك مال ني ب داير ال افظ مح ن م رح لش تمًعا مس ٬ ة الثقاف وزارة
ارك يش ذي ال ن الب بمزارعي الخاص المعرض عن لبدة بن ناصر بن نايف المهرجان
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ي150فيه الجبل اع القط محافظات تنتجه ذي ال البن أنواع أجود يعرضون ٬ مزارًعا
المشاركة العالمية والشركات الحكومية الجهات أركان جانب إلى ٬ جازان  .بمنطقة

مجموعة ا خالله د جّس تي ال التراثية المعارض على جازان منطقة أمير سمو اطلع كما
والمحافظات ك مال ني ب داير ال محافظة ي ف القديمة التقليدية الزراعة طرق األطفال من

السياحية والمسارات الريفية والمزارع الحرفيين معارض جانب إلى ٬  .الجبلية

ى عل مطلًعا ان٬ المهرج لفعاليات المصاحب التشكيلي الفن معرض في سموه تجوَّل كما
الفنية  .معروضاته

ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع اح االفتت ر حض
٬ الفضلي القحطانيعبدالمحسن حسين بن مرعي الدكتور جازان جامعة رئيس ومعالي

المهرجان وضيوف الصقر محمد بن عبدهللا الدكتور المنطقة إمارة  .ووكيل
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لتاريخ الصحفي 20/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المنطقةعنوان في السعودي البُن مركز إلنشاء تفاهم مذكرة توقع يرعى جازان أمير سمو

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

البُن مركز إلنشاء تفاهم مذكرة توقع يرعى جازان أمير سمو
المنطقة في  السعودي

 

 واس-الداير
ازان٬ ج ة منطق أمير عبدالعزيز٬ بن ناصر بن محمد األمير الملكي السمو صاحب شهد
ن ب د محم ن ب دالعزيز عب ن ب د محم ير األم ي الملك مو الس احب ص ور وبحض وم٬ الي
السعودية٬ و أرامك ن م لٍّ ك بين تفاهم مذكرة توقيع حفل المنطقة٬ أمير نائب عبدالعزيز
داير٬ ال ة بمحافظ ة الخيري البر وجمعية بجازان٬ الجبلية المناطق وتعمير تطوير وهيئة
ي الخوالن ن الب مهرجان فعاليات ضمن وذلك ٬ المنطقة في السعودي البن مركز إلنشاء

التاسع  .السعودي
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السعودية و أرامك ي ف ة العام الشؤون ام ع دير م ن م لٌ ك ا وقَّعه تي ال ذكرة الم دف وته
ر ظاف بجازان الجبلية المناطق وتعمير تطوير هيئة عام ومدير المّري٬ حسين بن طالل
عود مس ن ب د محم داير بال ة الخيري ة الجمعي إدارة س مجل س ورئي اد٬ الفه ايض ع ن ب
أحدث تخدام اس ز وتعزي الي٬ الح ازان ج ال جب ة تنمي ة هيئ تل مش ر تطوي إلى المالكي٬

ن م ثر أك ى إل ة اإلنتاجي ة الطاق ع ورف ن٬ الب شتالت اج إلنت ات تلة300التقني ش ف أل
ٍل ومعم البن٬ لمزارعي الزراعي اإلرشاد وتقديم الجودة٬ لرفع مختبر خالل من سنوًيا٬

علمية أسٍس على البن وتغليف وفرز والتقشير٬ التجفيف آالت على  .يحتوي

ز مرك اء إنش ة اتفاقي ع توقي أن السعودية و أرامك ي ف العامة الشؤون عام مدير وأوضح
ة والمواطن تدامة االس ق لتحقي عودية الس و أرامك ود جه من ض أتي ي عودي الس ن الب
ي ف دورها لمواصلة الشركة تدفع التي القيم وهي المجتمعية٬ المضافة بالقيمة واالرتقاء

ومبادرات برامج سلسلة عبر واالقتصادية البشرية التنمية ىتعزيز إل خاللها من تسعى
الناس حياة في وملموس إيجابي فرق  .إحداث

م لدع ركة الش ا أطلقته رامج ب لة سلس ن م زءًا ج أتي ي ز المرك اء إنش أن رّي الم ن وبّي
ام ع ي ف ق أُطل امج برن ا بينه ن م طة٬ والمتوس غيرة الص اريع ب2016المش لتدري م

ازان٬ ج ة منطق ي ف ن الب اج إلنت تدامة المس ة الزراع ائل وس أحدث على البن مزارعي
واإلرث االقتصاد ن م جزًءا يمثّل الذي للبن األفضل والتسويق اإلنتاج وسائل وتحسين
ي الخوالن ن الب ة زراع لتشجيع ا تنموًي مشروًعا الشركة شيّدت فيما ٬ السعودي الشعبي

الشتالت ونوعية الزراعة جودة من  .يعّزز

صناعة ز تعزي ي ف ا ودوره ادرة المب ذه ه منتجات لعرض فرصة البن مهرجان ويمثّل
الصلة ذات ات والجه ن الب مزارعي ن م يرة كب بمشاركة المهرجان يحظى حيث البن٬

واالقتصادية الشعبية السلعة هذه  .بإنتاج

ن م ثر أك ة زراع ت تم ركة٬ الش امج برن دء ب ذ م200ومن ودع تلة٬ ش ف 975أل
تجاوزت اج إنت درة بق ام800مزارًعا٬ ع ة بنهاي وة القه ن م وشمل2021طن ٬ م

ن م المشروع ن مكّ ا ٬كم دة جدي ري ة أنظم ب وتركي زارع٬ الم ن م دد ع صيانة الدعم
ا٬ نموه م ودع المنتجات ايير مع ع لرف د متعّه ى عل وحصل دة٬ جدي نٍّ بُ أشجار زراعة
ن م ة الزراعي درات الق تحسين على المتقدمة الري تقنيات استخدام عبر الشركة وتعمل

على المحافظة ة%80خالل الزراعي اليب باألس ة مقارن اه المي تهالك اس الي إجم ن م
 .السابقة
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لتاريخ الصحفي 20/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بـ"الشرقية"عنوان المملكة أسواق سنويا700ًتغذي والروبيان األسماك من طن ألف

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

بـ"الشرقية" المملكة أسواق األسماك700تغذي من طن ألف
سنويًا  والروبيان

 

 واس-الدمام
تصوير:إعداد ٬ القديحي الحمد:جالل  حسين

عن يزيد بطول العربي الخليج طول على الممتدة الشرقية المنطقة سواحل 600تضمّ
من أكثر متراً ي130كيلو الت السمكية زارع الم وإنتاج والروبيان األسماك من صنفاً

من أكثر ب ا وخارجه ة المملك أسواق ج700تغذي الخلي احل س د يع ث حي طن٬ ف أل
ن م ه ب از يمت ا لم وذلك والروبيان٬ لألسماك الحاضنة البحرية البيئات أكثر من العربي

الغذائي بالتنوع وغناه مياهه ونقاوة  .دفء

10



دس المهن رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ح وأوض
ة قراب حددت الوزارة أن المطيري٬ علي بن ان50عامر والروبي األسماك ن م صنفاً

ك وذل الصيد٬ م وموس والحجم وزن ال تراعي نظامية إجراءات وفق بصيدها المسموح
ان والروبي ماك األس ن م ذائي الغ زون المخ تدامة واس ة القيم ى عل اظ الحف ل أج ن م

لألجيال  .والقشريات

ة بالجمل ان والروبي ماك األس ع لبي ية رئيس أسواق ثالث تضم الشرقية المنطقة أن وأفاد
ي ف األسواق بر أك ن م د تع تي ال ف القطي محافظة في الرئيس السمك سوق من كل في
ي ف األسماك سوق ه تلي ل٬ الجبي محافظة ي ف األسماك وسوق األوسط٬ الشرق منطقة
أن اً مبين ة٬ المنطق دن م ن م دد ع ي ف ة التجزئ ع بي أسواق ى إل إضافة دمام٬ ال حاضرة

بقرابة تقدر والروبيان لألسماك السوقية سنويا900ًالقيمة لایر  .مليون

ع م اون بالتع ل تعم ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أن ى إل يري المط دس المهن ار وأش
ضمن المتخصصة المعاهد وبعض التعاونية الصيادين صياد"جمعيات ى"مشروع إل

ا فيه ى يتلق دى الم قصيرة تأسيسية برامج إلى الحرفة هذه امتهان في الراغبين إخضاع
ة بيئ ي ف ا مزاولته من م تمكنه تي ال المة الس واشتراطات ة المهن يات أساس دربون المت
ة الحرف ذه ه ي ف اءهم بق ل تكف تي ال ة الموجه دعم ال رامج ب ن م لة سلس م له وتقدم آمنه٬

المبردة النقل وسيارة واللنشات الطرادات  .كتأمين

ان والروبي ماك األس ع بي واق أس أن ماك األس ار تج ن م دد ع ح أوض رى أخ ة جه ن م
ان والروبي لألسماك توردة والمس المنتجة المملكة أسواق أكبر من تعد الشرقية بالمنطقة
م بالتنظي يدين مش العربي٬ الخليج ودول المملكة ومحافظات مدن مختلف إلى والمصدرة
ك وذل والروبيان٬ األسماك صيد توقيت في والزراعة والمياه البيئة وزارة به تقوم الذي

واستدامتها البحرية البيئة على والمحافظة تكاثرها في  .لإلسهام
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لتاريخ الصحفي 20/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطريةعنوان الحياة لحماية والصيد واالحتطاب الجائر الرعي من تحدّ تركي اإلمام هيئة

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 11تكرار

لحماية والصيد واالحتطاب الجائر الرعي من تحّد تركي اإلمام هيئة
الفطرية  الحياة

 
 

 متابعات-الرياض

ي الرع وابط ض الق إط ة الملكي دهللا عب ن ب ي ترك ام اإلم ة محمي ر تطوي ة هيئ ت أعلن
اريخ ت ن م دءاً ب الرعي ضوابط ق بتطبي والبدء االحتطاب والصيد ر1والدخول فبراي

ق2022 اني7المواف الث ادى ة1443جم التنظيمي ات الترتيب ى عل اء بن ك وذل ٬ هـ
ى عل المحافظة بيل س وفي الملكية٬ المحميات تطوير وهيئات الملكية المحميات لمجلس
والرعي الصيد ن م والحد ا٬ وإنمائه وتكاثرها الفطرية والحياة والنباتية الطبيعية البيئة

وزيادته النباتي الغطاء على والحفاظ االحتطاب ومنع  .الجائر
 

ارة إم ز مرك ن م لٌّ ك وهي المحمية مراكز عبر التقديم باإلمكان أنه إلى الهيئة ونوهت
٬ يبي الخش ارة إم ز ومرك ٬ هباس روضة إمارة ومركز ٬ الشعيبة إمارة ومركز ٬ لينة

رضمة أم إمارة  .ومركز
 

ة الملكي دهللا عب ن ب ي ترك ام اإلم ة محمي نطاق ضمن ع تق تي ال ية التيس ة محمي أن وبش
يرة الزب الي أله ويسمح بتصريح٬ إال نزه الت أو الرعي ب ا فيه يسمح ال أنه الهيئة أكدت

12



اإلمام محمية حدود داخل واالحتطاب الصيد يمنع كما السابقة٬ الترتيبات حسب بالرعي
حسب ات العقوب ق تطبي سيتم فإنه المخالفة حال في أنه مؤكدة الملكية٬ عبدهللا بن تركي
م التقدي ة وآلي ة المطلوب تندات والمس الضوابط تفاصيل على االطالع ويمكن البيئة٬ نظام

للهيئة اإللكتروني الموقع  .عبر
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لتاريخ الصحفي 20/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تحديات»موان«عنوان النفايات«يبحث إيكوويست»تدوير منتدى في

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17754العددالكاتب 1تكرار

تحديات»موان« النفايات«يبحث إيكوويست»تدوير منتدى  في

 

بوبشيت  الدمام-دانة
ات النفاي إلدارة الوطني المركز وان«شارك دى»م ومنت معرض ي »إيكوويست«ف

النفايات إلدارة مستدام نهج اتباع إلى يهدف حيث لالستدامة٬ أبوظبي أسبوع إطار تحت
القطاع تحديات حول الممارسات أفضل  .وتبادل

ات النفاي إلدارة ني الوط ز المرك عى وان«ويس رادم»م الم ي ف تثمار االس يز تحف ى إل
ن م للحد ة عاجل ول حل ديم تق إلى إضافة القطاع٬ في االستثمار من المستثمرين وتمكين

الدائري االقتصاد مبدأ النفايات إلدارة الوطني المركز يتبنى فيما بالمملكة٬  .المرادم

وث٬ التل ن م والحد البيئي التدهور تخفيض على النفايات إلدارة الوطني المركز ويعمل
المملكة في النفايات الستبعاد فورية حلول وتقديم المرادم من التخلص خالل من  .وذلك

اء لالرتق ة بفاعلي ات النفاي إدارة قطاع م تنظي ي ف للمركز اإلستراتيجية األهداف وتتمثل
االقتصادية تدامة االس ز تعزي ى إل افة إض ة٬ القيم لة سلس كامل عبر دمات٬ الخ بجودة
من الحد عن فضال الخاص٬ القطاع مشاركة وتعظيم االستثمار تحفيز خالل من للقطاع
ات تقني ممارسات أفضل تخدام اس يز تحف خالل من رادم٬ الم ي ف النفايات من التخلص
ادة إع وتشجيع ات النفاي اج إنت ن م الحد دف به ام الع الوعي ز وتعزي الموارد٬ استرداد

والتدوير  .االستخدام

تخدام االس ادة إع االت مج ي ف ار واالبتك ث البح جيع تش ز المرك داف أه من وتتض
ات٬ النفاي إدارة ب ق المتعل طناعي االص ذكاء وال وارد٬ الم ترداد اس ات وتقني دوير٬ والت
القطاع في العاملة القوى لدى والمعرفة والكفاءات القدرات مستوى تعزيز إلى  .إضافة
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وم(لـ»موان«وأكد ي)الي اإلجمال ي المحل اتج الن ي ف نويا س يسهم ات النفاي دوير ت أن
و ام120بنح ع ول بحل لایر ار ي2035ملي ف ز المرك ات توجيه ق تطبي ال ح ي ف

تخفيض ة المتوقع النتائج من أن إلى مشيرا الدائري٬ تري73االقتصاد م طن ون ملي
نحو ير وتوف ون٬ الكرب يد أكس اني ث ة60٬من الطاق تهالك اس ن م ط نف ل برمي ون ملي

توليد في وظيفة77والمساهمة  .ألف
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لتاريخ الصحفي 20/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التمورعنوان وصناعة زراعة لدعم وطني مركز

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21459العددالكاتب 1تكرار

التمور وصناعة زراعة لدعم وطني  مركز

 
 
 

الزهراني  الطائف-سعيد

دف به ور والتم ل للنخي ني المركزالوط ات ترتيب ى عل ا العلي ات الجه ة موافق درت ص
وتعزيزها ة المملك ي ف ور التم اج وإنت ل النخي ة زراع تدامة واس ر تطوي ي ف اهمة المس
ويقية والتس الزراعية الخدمات من متكاملة منظومة وضع على والعمل جودتها٬ .ورفع
ل النخي ة زراع مجال في والمبادرات والبرامج والخطط السياسات وضع المركز يتولى
ى عل والتشجيع ذها تنفي على واإلشراف وتقويمها٬ ومراجعتها٬ التمور٬ وتسويق وإنتاج
اهمة والمس ة التطبيقي والدراسات األبحاث م ودع ة الغذائي الصناعات في التمور إدخال
والدواء٬ للغذاء العامة الهيئة من المعتمدة القياسية والمواصفات الفنية اللوائح تطبيق في
ور التم وتصـدير والدولية المحلية بالمعارض التمور منتجي مشاركة تشجيع يتولى كما
ة التجاري ارض والمع فارات الس ق طري ن ع الخارج ي ف ويقها لتسـ ة الدعاي الل خ من
اإللكتروني٬ المركز موقع على والتمور بالنخيل خاصة ومعلومات بيانات قاعدة وإعداد

للتمور اإللكترونية التجارة لدعم مبادرة  .وإطالق
 

وتطو السنوي زارعين الم صغار دعم برنامج على اإلشراف أيضاً المركز ر?ويتولى
والحد راء٬ الحم النخيل سوسة مكافحة وبخاصة النخيل آلفات المتكاملة اإلدارة برنامج
غيله٬ وتش اء األحس ة محافظ ي ف ور التم ة تعبئ نع مص ى عل راف واإلش ارها انتش ن م
مع بالتنسيق عليها٬ اإلشراف أو تشغيلها للمركز ينتقل التي األخرى الجهات من وغيره
ن م ون وممثل اه والمي ة البيئ ر وزي ز المرك إدارة س مجل رأس وي ة٬ المختص ات الجه

الجهات من وغيرها التجارة ووزارة الزراعي والصندوق الزراعة  .وزارة
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لتاريخ الصحفي 20/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر النبات..عبدالملكعنوان نمو على المايكرويف موجات تأثير

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21459العددالكاتب 1تكرار

النبات..عبدالملك نمو على المايكرويف موجات  تأثير

 
 
 

مغفوري  جازان-نفيسة

ن اب ة ثانوي بمدرسة انوي الث ث الثال ف الص ى ف خان ور أن دالملك عب ب الطال استطاع
ة المعرض حي الص رف بالص ة المعالج اه المي أثير ت ة دراس ناعية الص ع بينب دون خل
ات النب و نم سرعة ادة زي ي ف اهمة لمس ك وذل ات النب و نم ى عل ايكرويف الم ات لموج

ال وشبكات االتصال وأبراج المايكرويف موجات مصادر عن ال..wi-fiوأبعدها وق
دالملك المعرضة:عب الصحي الصرف ن م ة المعالج اه المي اثير ت ة دراس ي ف دأ ب ه إن

مالحظ خالل من والجرجير اطم الطم ذور كب ات النب و نم ى عل ايكرويف الم ات لموج
ماد الس تخدام اس ن م يزيدون و الزراعية المحاصيل نمو بطء في المزارعين من الكثير
ادر مص ى إل اه االنتب دون اليف٬ التك ادة وزي ة الترب ف تل ى إل ؤدي ي ا مم ري ال اه ومي
أرضية ري بكات ش تخدام باس ينصح ه أن ى إل ت ولف ات النب ى عل ر تؤث تي ال الموجات

الموجات لهذه المياه تعريض  ..لتجنب
 

و نم سرعة ادة زي ن م المزارعين ن لتمكي روعه مش بعمل وم يق أن أراد ه أن ح وأوض
ات لموج ري ال اه مي ريض تع ب وتجني اليف التك ل وتقلي ة الزراعي يل المحاص

ايكرويف ن..الم وعينتي اطم طم ن عينتي ى عل ت أجري تي ال ارب التج أن ى إل ار وأش
ومعرضة الصحي الصرف ن م معالجة ري اه بمي نوع كل من واحدة ري تم جرجير

دة لم ايكرويف الم ات رف15لموج الص ن م ة معالج اه بمي ا ريه م ت رى واألخ ث٬
المايكرويف لموجات تتعرض لم  .الصحي

 
بمتوسط فارق بوجود النتائج لموجات10وظهرت ه مياه يتعرض لم الذي للنبات سم

االستفادة..المايكرويف يمكن جديدة فكرة على يقوم أنه مشروعه يميزه ما أن وأضاف

17



لرؤية الخضراء السعودية مشروع في من2030منها دعم ال د وج أنه إلى باالضافة
داع٬ إب ابقة مس ي ف ة موهب ومؤسسة المدرسة في الحازمي عايد بن فهد واألستاذ أسرته

داع إب ابقة مس ي ف ارك ش أنه للمعرض2022وأيًضا َل تأهَّ و ة المملك توى مس ى عل
تاريخ في  .2022نوفمبر2الختامي
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لتاريخ الصحفي 20/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الريفية3موافقةعنوان للسياحة الترخيص شرط وزارات

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7786العددالكاتب 1تكرار

الريفية3موافقة للسياحة الترخيص شرط  وزارات

 
 
 

الغزال:الدمام  عدنان

ر عام دس المهن الشرقية ة المنطق في والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير أكد
لـ يري المط ي عل ن وطن«ب ة»ال الزراعي ياحية الس اريع المش ة إلقام وزارة ال م دع ٬

ريفية« مسمى»استراحات تحت حديثة منصة إنشاء خالل من ريف(٬ تقوم)برنامج ٬
ى عل ة المقام ك وذل ياحية٬ الس طة لألنش ة معين تراطات اش ق وف الي م م دع ير بتوف

الزراعية  .األراضي
 
 اشتراطات7
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نحو المطيري٬ رخيص7٬حدد ت ى عل للحصول ذها تنفي وجب وإجراءات اشتراطات
ي:وهي اإللكترون الموقع خالل من النشاط مزاولة رخصة على الحصول بطلب التقدم

راءات اإلج ة بقي تكمال اس م ث ن وم ياحة٬ الس وزارة اهل والمي ة البيئ وزارة الل خ ن م
واإلسكانوالزراعة٬ والقروية البلدية الشؤون  .ووزارة

 
األخضر  االقتصاد

وح وض دم ع موه٬ أس ا م إزاء وا تحفظ ياحية٬ س اريع مش ي ف تثمرون مس ان وك
وض« ى»غم عل ول الحص ي ف عوبات الص ض وبع تراخيص٬ ال راءات إج ي ف

ة الريفي اريع للمش ة النظامي تراخيص ياحية«ال اء»الس األحس ة واح وسط ي ف خاصة
حين موض ة٬ والريفي ياحية الس اريع المش ع لجمي بة المناس ة الواح ي وه ة٬ الزراعي

وطن«لـ ي»ال ف اني اإلنس المي الع تراث ال ة الئح ي ف اء األحس ة واح ول دخ أن ٬
فع يش م ل ة٬ العربي ياحة للس عاصمة واألحساء العالم٬ في نخيل واحة كأكبر اليونيسكو٬
ي ف الخاص القطاع وإشراك تراخيص٬ ال إجراءات الستكمال الصعوبات تذليل في لها

ة الواح ل داخ ياحية الس تثمارية االس اريع ر«المش األخض اد ك»االقتص تل ل وتحوي ٬
ديد الش حرصهم ى إل ن الفتي سياحية٬ وواجهات سياحي جذب نقاط إلى الخاصة المواقع
تراث ال ة الئح ي ف جيلها تس تمرار اس من يض ا بم ا٬ عليه اظ والحف ة الواح ون ص ي ف

 .العالمي
 

قديمة  وثائق
تراخيص٬ ال راءات إج ثر تع ي ف رز األب بب الس و ه ي٬ األراض كوك ص أن افوا أض

بـ ا منه والبعض ة٬ حديث صكوك ا فيه تتوفر ال الزراعية٬ الحيازات ائق«فبعض »وث
المساحات ي ف داخل وت وائية عش من ازات الحي بعض ف يكتن ا م إلى باإلضافة قديمة٬
بدًال فقط٬ واحدة جهة في التراخيص وإجراءات اشتراطات ربط إلى داعيين الزراعية٬

الحكومية الجهات تعدد  .من
 

السياحي  الدليل
اكر ش ابقًا س اء األحس دي بل س مجل ي ف السياحية ة اللجن س رئي ياحي٬ الس الناشط ن بي
ه٬ والترفي ياحة الس ي ف ون ومهتم ناشطون ا عليه وم يق التي الحثيثة٬ الجهود أن العليو٬
ياحية س ة كوجه مكانتها وتعزيز للزوار متميزة تجربة األحساء في السياحة جعل هدفها

المملكة رؤية ضمن السياحة مجال في الرائدة هي تكون وأن والسعي2030ثقافية٬ ٬
وثقافية اقتصادية منافع ذات والمعة قيمة سياحـية تنمية  .إلى
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الواحة على  الحفاظ

ذات ة الحكومي ات الجه لطان٬ الس ي عل ابقًا س اء األحس ي ف دي البل س المجل عضو دعا
ع موق اء لألحس ي الجغراف الموقع تحديد مراجعة ضرورة الواحة٬ على بالحفاظ العالقة
ازات الحي داخل بالتصرف ك وذل ة٬ الزراعي الواحة بداخل اليونيسكو في عالمي تراث
ة الواح تسجيل باشتراط اإلخالل دون الزراعية السياحة تشجيع في يسهم بما الزراعية
المشجعة ا المزاي ن م ير كث ه في كو باليونيس ة الواح تسجيل أن إلى الفًتا اليونيسكو٬ في

الواحة داخل  .لالستثمار
 

والتراخيص الصكوك بسبب متعثرة  مشاريع
لألطفال تعليمية  مزرعة
وزهور نباتات  محمية

سياحية  منتجعات
زراعية محمية  بيوت

سياحي معلم إلى مزرعة  تحويل

 
البيئة وزارة  اشتراطات

شرعي01 صك بموجب مملوكة المزرعة تكون  أن
إضافيا02 السياحي النشاط يكون وأن ومنتجة٬  محياة
عـن03 بالمزرعـة المباني نسبة تزيد  %30أال
بمرافقها04 واحدة نوم غرفة األقل على بالمنشأة وحدة كل تشتمل  أن
دورين05 من الوحدات ارتفاع يزيد  أال
موافقة06  وزارت3أخذ
المختصة07 البلدية من رخصة بموجب البناء يكون  أن
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لتاريخ الصحفي 20/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الزراعة10تأهيلعنوان حرفة امتهان على متدربين

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17754العددالكاتب 1تكرار

الزراعة10تأهيل حرفة امتهان على  متدربين

 
للخريجين الشهادات  )اليوم(تسليم

المسري  الدمام-أحمد
ي ف وزارة ال ب بمكت ممثال الشرقية بالمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع احتفى
اء بن روع مش امج برن ى عل دربين المت ن م ى األول ة الدفع ريج بتخ اء٬ األحس ة محافظ

عددهم والبالغ الزراعة٬ حرفة المتهان الوطنية القدرات  .متدربين10وتعزيز

م ة بالمنطق وزارة ال رع ف ام ع دير م تهدف.وأوضح يس المشروع أن المطيري امر ع
اج كاإلنت ة الزراع االت مج ي ف ين الجنس ن م باب الش درات ق اء وبن ز وتعزي ل تأهي
ن المتدربي أداء ين تحس ق طري عن ك وذل ة٬ المملك ي ف اتهم لمنتج والتسويق والتصنيع

22



ة التنمي ي ف اهمة للمس ال المج هذا في العمل لسوق يؤهلهم مما وتوعوية٬ علمية ببرامج
ى عل ة بالمملك ة الزراع ال مج ي ف ادة الري ق لتحقي ة بالمملك ة المختلف اطق بالمن ة الريفي
درات الق ة تنمي امج برن من ض ك وذل الى٬ تع هللا يئة بمش المي والع ي اإلقليم تويين المس

ة المملك ة رؤي ع م ق يتواف ا بم وق2030البشرية س ات واحتياج ات متطلب ة لمواكب م
 .العمل

م تعدت.ولفت ث حي تثمارية٬ االس رص الف ى عل الضوء ليط تس ة أهمي ى إل المطيري
ل مث رى أخ ة مكمل برامج ات«ل المنتج ويق تس ة٬ المحمي وت البي ي ف ار الخض اج إنت

ة ووقاي اد٬ الحص ات عملي ات٬ المنتج نيع تص ة٬ العامودي ة الزراع ة٬ الزراعي
موزعة»المزروعات الزراعي القطاع ي ف ات المهرجان ام قي ى عل الوزارة وتشجيع ٬

األوقات بمختلف المملكة مناطق  .على
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لتاريخ الصحفي 20/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المفاهيمعنوان وازدواجية البيئي !التخطيط

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد2933العددالكاتب 1تكرار

المفاهيم وازدواجية البيئي  !التخطيط
 

الزامل  وليد

ان إب لبا س ا وبريطاني األمريكية المتحدة كالواليات الصناعية الدول من العديد تأثرت لقد
خالل ن م واء س ة بيئي ات بسياس المنضبط ير غ التصنيع ات بمخرج الصناعية الثورة
ي ف العملية غير األساليب أو القريبة األحياء سكان على المصانع لدخان الصحية اآلثار

الفحم وحرق النفايات من ر.التخلص التأثي درك ت الحكومات أصبحت الحين٬ ذلك ومنذ
اإلنسان بقاء تحمي التي البيئية السياسات غياب ظل في الصناعي للنشاط السلبي البيئي

الحياة قيد  .على
 

صياغة ى إل ة بحاج نحن المتسارعة٬ التقنية والتطورات االقتصادية العولمة عصر في
ة العدال ياقات س ي ف رية البش ات والمجتمع ة البيئ ن بي ة العالق دد تح دة جدي اهيم مف
أقصد ذي وال الغذائي االستعمار ومنع البيئة٬ على الحفاظ خطط ذلك ويشمل والمساواة؛

الفقراء حساب على الموارد على الغنية المجموعات سيطرة ة.به هيمن إن ف ك٬ ذل ومع
ه؛ من اص من ال ر أم سريعة مكاسب تحقيق أجل من والصراع المال٬ وقوة الرأسمالية٬

يقولون كما الضعيف على القوي حكم د٬.إنه بالتحدي العصر ذا ه ففي البيان عن وغني
التعبير جاز إن المفاهيم ازدواجية نحو البشري السلوك  .يميل

 
الحاالت بعض ي ف ه عن ازل التن يمكن ال حاسما أمرا يكون العقالنية بالسياسات فاألخذ
ون تك ن حي ي ف ة؛ المهيمن ادية االقتص ات المجموع لحة مص ي ف ب يص ك ذل ان ك إذا
أصحاب رغبات مع ذلك يتالءم عندما رائجا اتجاها البيئية القوانين وتطويع الالعقالنية
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عصر.النفوذ هو البطيء«هذا اعي الجم ار وصفه»االنتح ا .Raymond Lكم
Bryantوع موض ي ة«ف الهاوي ى إل ع ر:التطل عص ي ف ث والعب ث والبح ة البيئ

اء اب»الغب كت من ئي«ض البي اع االجتم م لعل دولي ال دليل ض»ال بع ل تمي ث حي
ة بمثالي تدعي أو مستقبلي تخطيط دون طبيعية موارد من لديها ما الستنزاف المجتمعات

لها مدمر أكبر وهي البيئة على الحفاظ  .زائفة
 

من ض نيفها تص ن يمك ادية االقتص وارث والك الس٬ واإلف ة٬ المالي واق األس ار انهي إن
بها التنبؤ يمكن ال التي االقتصادية ن.المشاكل بي ا م بوضوح االقتصاد يُميز ذلك٬ ومع

اليقين«و»المخاطرة« ا»عدم أم ب؛ العواق روف مع ل الفع إلى المخاطرة تشير حيث
ب العواق روف مع ير غ ل الفع و فه ن اليقي دم ؤ.ع التنب بح أص وال٬ المن س نف ى وعل

دم وع ل ب ال؛ االرتج ى إل ل ويمي صعوبة ثر أك الحديث ر العص ي ف ة البيئي بالتحديات
ات النظري ن م د العدي اول تح ذلك ل ة؛ والتقني ث البح ائل وس دم تق م رغ ا أحيان ن اليقي
ات مجتمع اء إنش ي ف اعد ويس ة والبيئ االقتصاد بين العالقة يحكم إطار تطوير والنماذج
ة البيئي ار باألخط ؤ التنب ى عل درة والق الوعي ن م ة عالي درجة ى عل مستدامة حضرية

 .المستقبلية
 

دى ل ة المتاح وارد للم ق عمي م فه خالل من نى يُب أن يجب البيئية السياسات تطوير إن
ن وس ة وعدال اءة بكف ا وإدارته وارد الم ذه ه تغالل اس ل أج ن م ط والتخطي ع٬ المجتم
أو رادا أف انوا ك واء س ة الطبيعي ة البيئ اه تج يئين المس ردع ت تي ال وانين والق التشريعات

القادمة األجيال حقوق يحفظ وبشكل  .مؤسسات
 

اه تج اعي الجم ل العم إدارة ى إل ردي الف لوك الس ن م التحول م دع ان بمك األهمية ومن
البيئية والكوارث المجموعات.القضايا أو ة المدني ات المنظم إن ف المنظور٬ ذا له ا وفق

د ض ع المجتم ة وتعبئ ات المعلوم ادل تب ي ف ة بفاعلي هم تس أن ن يمك ة والتطوعي ة البيئ
ن م ة المجتمعي ادرات المب ذه ه وم وتق ئي٬ البي الوعي ر ونش ة المتوقع ة البيئي األخطار
ش نعي ذي ال ئي البي تقبل بالمس ة المتعلق اكل المش من بالكثير التنبؤ نستطيع ال أننا منطق
وارث الك إدارة ى عل السيطرة حتى أو الضرر تقليل نستطيع تقدير أقل على ولكننا فيه؛

بيئتنا تدمير من العابثة القلة ومنع  .الطبيعية
 
@waleed_zm 
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الخبر تفاصيل

الخبر الصفريعنوان الحياد الخضراء":دافوس"رئيس..خطة السعودية عالمي"مبادرتا "نموذج

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

الصفري الحياد الخضراء":دافوس"رئيس..خطة السعودية مبادرتا
عالمي"  "نموذج

وحّذر الجائحة في التعاون وثّمن الصيني الرئيس بدعوة استبشر
المناخي التقاعس  من

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

ع واجتم افتراضيا٬ً العالمي االقتصادي المنتدى أعمال انعقدت التوالي٬ على الثاني للعام
ادي االقتص ع والواق ة الجائح ديات تح ث لبح اتهم شاش بر ع ات والحكوم ال األعم ادة ق

المناخ  .وأزمات
 

أعمال ختام في برنده؛ بورغه االقتصادي٬ المنتدى رئيس دافوس"ورأى دة ذا"أجن له
أن ضرورة"العام٬ دولي ال اون و"التع نم تعادة واس ة الجائح داعيات ت ة لمواجه مُلّحة

الدولية الساحة في المتصاعدة التوترات وتجاوز مستدام٬  .اقتصادي
26



 

ال ده"وق ة"برن جائح ت رافق تي ال الصعوبات م رغ ه إن ا"؛ م"كورون العال نجح د فق ٬
ترة ف ي ف ة آمن لقاحات ر تطوي ي ف اص والخ ام الع اعَيْن القط ن بي ي دول اون تع بفضل
ا والتكنولوجي االقتصاد مجاالت ي ف ة التجرب ذه ه من االستفادة أهمية إلى الفتاً قياسية٬

صحيفة بحسب األوسط"والهجرة٬  ".الشرق
 

أعرب ة٬ الفاعل دول ال ن بي التوتر تصاعد ده"ورغم راً"برن مستبش حذر٬ اؤل تف عن
إلى بينغ؛ جين شي الصيني الرئيس المربح"بدعوة والتعاون السلمية  ".التنمية

 

وتصّدر اخ٬ للمن ديقة ص طموحة سياسات عن األوسط رق الش ي ف دول إعالن وعن
ول بحل فري الص اد الحي ة خط ا بإعالنه عودية ال2060الس ق ده"٬ ادرة":برن مب

ي ف وذج ونم ان حيوي عنصران األخضر األوسط الشرق ومبادرة الخضراء السعودية
الواضحة االقتصادية ا المزاي ز تُحفّ أن ي ف ل ونأم االنبعاثات٬ من للحد العالمية الجهود
للتقاعس دمرة الم اليف التك ب جان إلى الناشئة٬ الخضراء التقنيات في المبكّر لالستثمار

لديها الطاقي التحول تسريع على الدول جميع المناخ٬ تغير مكافحة  .في
 

عن الصادر ة العالمي اطر المخ تقرير في واضحة بالمناخ المرتبطة المخاوف أن وبين
أن بش ل العم ن ع اعس التق اليف تك إن ث حي ام٬ الع ذا له المي الع ادي االقتص دى المنت
ي ف ة الطاق و نم فصل ى إل ة بحاج الم والع ة٬ حقيقي ديات تح ه نواج نحن باهظة٬ المناخ
لـ ة كافي كهرباء تأمين ذاته الوقت وفي الكربون٬ أكسيد ثاني انبعاثات نمو عن المستقبل

اء700٬ الكهرب ن م األساسية احتياجاتهم على يحصلون ال كوكبنا على شخص مليون
دوراً المتجددة الطاقة ومصادر وتخزينه الكربون احتجاز مثل الجديدة التقنيات وستلعب

اللغز هذا حلّ في  .رئيسياً
 

الجتماَعي:وتابع المنطقة استضافة ام"كوب"تشكّل ع مصر ي ف ادمين؛ 2022الق
ام ع ارات ود2023واإلم جه ب قل ي ف ه نفس لوضع األوسط للشرق دة فري فرصة ٬

ر األكث اطق المن دى إح سيكون ه أن ى إل ير تش ات التوقع أن يما س وال ة٬ العالمي اخ المن
الحراري االحتباس ظاهرة من  تضرراً
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لتاريخ الصحفي 20/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البالستيكيةعنوان القطبين..المواد تهدد كارثة

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10331العددالكاتب 1تكرار

البالستيكية القطبين..المواد تهدد  كارثة

 
 
 
 
 
 

الرياض"االقتصادية"  من

مناطق ي ف ود عق ى إل ود يع ذي ال د الجلي أن دا٬ بهولن أوتريخت ة جامع ن م اء علم أفاد
ة٬ النانوي تيك البالس ات جزيئ ن م يرة كب ات كمي ى عل يحتوي والجنوبي الشمالي القطب

ا عمقه غ يبل تي ال ة الجليدي ب الل ات عين كشفت ارة14حيث والق د جرينالن ن م ترا٬ م
ات جزيئ ك ذل ي ف ا بم انوي٬ الن تيك البالس ن م واع أن دة ع ن ع ة٬ الجنوبي ة القطبي

 .اإلطارات
 

ر أكث ل يمث ذي ال ن٬ إيثيلي ي البول افها٬ اكتش م ت التي النانوي البالستيك أنواع أبرز ومن
اس وأكي ف التغلي ية أغش ي ف شائع بشكل إيثيلين البولي ويستخدم الجسيمات٬ نصف من
أظهرت ن حي ي ف ة٬ المنزلي واألدوات ال األطف ولعب والزجاجات تيكية البالس التسوق
مالي الش دي الجلي ب الل ات عين ن بي ف تختل انوي الن تيك البالس ة كمي أن اث األبح

الجنوبي القطب في مزيد وجود مع  .والجنوبي٬
 

من"اإلندنبدنت"وبحسب قصد غير عن إنتاجها يتم التي تلك بأنها الجسيمات توصف ٬
ن بي ا تفككه د عن ا مجهري ا حجمه تراوح ي و تيكية٬ البالس واد الم نيع ف-1تص وأل

 .نانومتر
 

ة خمس ا قطره غ يبل تي ال ة٬ الدقيق دائن الل ع م ب جن ى إل ا جنب ة النانوي دائن الل د وتع
م النظ ي ف ارا انتش اإلنسان نعها يص تي ال ات الملوث ثر أك ن بي ن م ل٬ أق أو ترات ملليم
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نسبيا البكر القطبية المناطق في لألنواع ساما تهديدا وتشكل البحرية  .البيئية
 

وث التل ن م المي الع د التهدي إن ف ة٬ الدولي ة البيئي التحقيقات لوكالة سابق تقرير وبحسب
واد للم رط المف اج اإلنت أن ن م ذر ح إذ اخ٬ المن ة ألزم ادال مع ون يك اد يك تيكي البالس
ة بيئ ى عل اظ الحف ى عل ية األساس الكوكب درة لق يرا كب دا تهدي اآلن يشكل تيكية البالس
د ض ل أفض دخالت ت ارة إلث دة المتح م لألم دة جدي دة معاه ى إل ا داعي كن٬ للس الحة ص

 .األزمة
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الخبر تفاصيل

الخبر االنقراض..غينياعنوان خطر تواجه حيوانات تهدد الغابات إزالة

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10331العددالكاتب 1تكرار

االنقراض..غينيا خطر تواجه حيوانات تهدد الغابات  إزالة

 

 

الشجري  .الكنجر

الرياض"االقتصادية"  من

يرا كب ديرا تق األصليون السكان دي يب دة٬ الجدي ا غيني ابوا ب ي ف ة النائي تار س ال جب في
ال إقب بب بس راض االنق ر خط ه تواج ادرة الن ات الحيوان ذه ه ن لك جري٬ الش ر للكنج

عليها التقليديين  .الصيادين
 

ى عل يرة الكب ة البري اطق المن آخر من واحدة وهي فيها٬ تعيش التي الغابات تصبح وقد
والجرافة الفأس ضحية  .األرض٬

 
ى عل أساسا كانه س يعيش ي جبل ع مجتم وهو ب٬ جولجوبي ن م و لي د لوي الشاب ول يق
ا لم ابه مش اة حي أسلوب ى عل عقود بضعة قبل يعتمدون أسالفهم وكان الكفاف٬ زراعة
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الحديث٬ الحجري العصر في سائدا و"كان ه الشجري الكنجر أن إلى السن كبار يشير
 ".الملك

 
الكنجر هذا أن يقطف"ويوضح وال الفاكهة٬ بعض إال يأكل وال الغابة٬ أعلى في يعيش

منها الطازجة  ".إال

 
العملة أشكال من شكال والليمور٬ الكنجر بين بشكله يمزج الذي الشقباني الحيوان وكان

العرائس مهر لدفع معرض.يستخدم كشعار٬ ه ذيل س يلب زال ي ال ذي ال المخلوق وهذا
درج وم األرض٬ ى عل االنقراض ب ددة المه واع األن ثر أك ن بي ن م و وه شديد٬ ر لخط

الطبيعة لحفظ الدولي لالتحاد الحمراء القائمة  .ضمن
أحدهما ى عل ق يطل ة٬ الجن ور طي من ان نوع ة المنطق ي ف ش يعي ك٬ ذل ى اروم"إل "ك

الطيور ملك محليا ويعد المحلية٬  .باللغة
 

انوني ق ير غ ك ذل أن م رغ ور الطي ذه ه اس الن طاد ور.ويص والطي ريش ال ظ وتحف
الحفالت خالل إحضارها ويتم المنازل في ثمينة تعد التي  .المحنطة

 
ة المماثل األخرى األشجار مثل كذلك٬ بقيمة جولجوبيب حول الموجودة األشجار وتتمتع
ات الغاب ة إزال ي ف ل المتمث زدوج الم د التهدي ؤدي ي أن ن ويمك دة٬ الجدي ا غيني ابوا ب في

البالد في الفريدة األنواع هذه مصير تقويض إلى  .والصيد
 

دة٬ الجدي ا غيني في لألبحاث بيناتانج مركز في األحياء عالم نوفوتني فويتيك إن"ويقول
عام بشكل تحصل ال لكنها متوقعة٬ القرى في االقتصادية  ".التنمية

 
االستقالل منذ تقريبا مرات ثالث نسمة٬ ماليين تسعة البالغ البالد سكان عدد وتضاعف

 .1975في
 

ذ من الد الب ي ف ل يعم ذي ال ني نوفوت ح تثمار25ويوض اس ركات ش ض بع أن ا عام
ي ف ات الغاب ن م ل قلي دد ع وجود ع م وذلك الجديدة٬ غينيا بابوا إلى حاليا تتجه الغابات

النخيل زيت مزارع إلى األراضي من كبير جزء وتحويل آسيا شرق  .جنوب
 

بقطع الماضي في السلطات ي"انتقائي"وسمحت بالتعاف ات للغاب يسمح ذي ال لألشجار
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يتغير.سريعا أن يمكن األمر هذا نوفوتي٬  .ووفق
 

قائال يرة"ويشرح كب ة زراعي اريع مش لتنفيذ ضغوط حاليا يرة.هناك الكب كلة المش ا أم
النخيل بزيت فتتمثل ة.هنا وثالث ة ثاني قطع ى إل ستعودون واحدة شجرة قطع .وبمجرد

بورنيو في حدث ما وهذا الغابة٬ هيكل فائقة بسرعة تدمرون الطريقة  ".وبهذه

 
موقع ووتش"ويشير فورست دة"جلوبل الجدي ا غيني ابوا ب ات غاب أن ى إل ي اإللكترون
ي تغط ت ي93كان ف ي األراض ن م ة المائ ي ن.2010ف 2020٬و2001وبي

فقدت البالد أن المنظمة غاباتها3٬7تقدر من المائة  .في
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الخبر تفاصيل

الخبر الـعنوان القرن تحديات أبرز المياه الدولي21حروب المستوى على

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد17754العددالكاتب 1تكرار

الـ القرن تحديات أبرز المياه الدولي21حروب المستوى  على
وإثيوبيا مصر بين النزاع تصاعد من مخاوف  ثمة

 

 

النهضة سد بناء أعمال لتواصل اإلثيوبية والطاقة المياه وزارة نشرتها ب(صورة ف  )أ

فرج:ترجمة  إسالم
صحيفة حرب»بوركينا«حذرت ى إل ا وإثيوبي مصر ن بي ائي الم نزاع ال تصاعد من

إقليمية  .مياه

لـ ال مق ب و«وبحس أروج ل ة»أوري الدولي ات النزاع ي ف ص المتخص ث الباح ٬
فترة منذ متأججة وإثيوبيا مصر بين التوترات فإن  .والعراقية٬

ويتضمن:وأضاف القومي ا ألمنه دا تهدي اإلثيوبي المياه برنامج تعتبر القاهرة تزال ال
اليوم العالم في الوحيد المائي النزاع ليس لكنه النيل٬ مياه من جزء على  .نزاعا
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اف األسبوع:وأض ذا ه دالعاطي عب د محم المصري ري ال ر وزي ال السلطات«ق إن
د الس ع م ي اإلثيوب النهضة سد عمليات تنسيق آلية قبول ترفض أبابا أديس في اإلثيوبية

المصري  .»العالي

حيث ه٬ ذات د بح النهضة سد على تعترض ال بالده أن يزعم عبدالعاطي أن إلى وأشار
ن ولك دا٬ أوغن ل مث النيل حوض دول قبل من األخرى السدود مشاريع على وافقت إنها

اتفاق إلى حاجة هناك أن ترى  .مصر

حل:وأردف ى إل التوصل دون السد أل تم ا وإثيوبي ة متوقف ات المحادث ال٬ ح أي ى عل
خالفية قضية وهي بالمياه٬ االحتفاظ بشروط يتعلق فيما مصر مع  .وسط

إثيوبي  طموح
ول يق أروجو أوريل الباحث ينيات٬:ومضى الخمس ذ من ا إثيوبي دفا ه النهضة د س ان ك

ج منت بر أك بح تص ألن ح تطم تي ال ا٬ إلثيوبي ني وط تزاز واع رف ش ألة مس بح وأص
أفريقيا في  .للكهرباء

تطرد ن:واس م ثر أك روع المش ج ينت أن ع المتوق ن ة6000٬م الطاق ن م اواط ميغ
المعيشة مستويات ورفع البالد في الكهرباء إنتاج مضاعفة  .وبالتالي

اه:وتابع المي ن م ة هائل ات بكمي سيحتفظ السدود٬ جميع مثل فإنه٬ بذلك٬ القيام أجل من
مياه منسوب انخفاض في يتسبب قد مما النهر٬ مجرى اتجاه في اآلن بعد تتدفق لن التي

 .النهر

إن:وأضاف ف اه٬ المي نقص ل بالفع اني تع ث حي اف٬ الجف ن م ة قلق مصر أن حين في
المنخفضة األراضي إغراق د ح ى إل ي اإلثيوب د الس يفيض أن من قلق بدوره السودان
ى عل األخرى ل الني حوض دول ة اإلثيوبي ادرة المب تشجع د ق ك٬ ذل إلى إضافة داخله٬

المائي السباق من نوع في السدود من المزيد  .بناء

ول الق ة المبالغ ن م س لي الكاتب٬ السياسة:وبحسب ر جوه ت كان اه المي ية دبلوماس إن
لمصر  .الخارجية

ا:وأضاف بأنه ها نفس مصر الد المي ل قب ع الراب رن الق ي ف يرودوت ه ة«وصف هب
نحو»النيل ش يعي حيث المصرية٬ الحضارة تتنفسه الذي الهواء هو النهر وكان ٬90
بها% المحيط الخصب الحزام مناطق في سكانها  .من

34



ابع ترة:وت لف ل الني وض ح ي ف ة اإلقليمي ة المهيمن وة الق ي ه ر مص ت كان وم٬ ي ذات
ذه ه ن لك واء٬ االحت تراتيجيات وإس رية القس راءات اإلج ن م دد ع الل خ ن م ة٬ طويل

اآلن تحديها يتم  .الهيمنة

دا وروان دي وبورون و والكونغ وكينيا إريتريا عبر يمتد النيل نهر حوض أن إلى وأشار
وإثيوبيا السودان وجنوب والسودان مصر جانب إلى وأوغندا٬  .وتنزانيا

المصرية  اإلستراتيجية
يقول أروجو ألة:ومضى مس هي الهيدرولوجية إستراتيجيتها فإن للقاهرة٬ بالنسبة لكن

ة تلبي م يت ث حي وطني٬ ر%97وجود نه خالل ن م المصرية اه المي ات احتياج ن م
 .النيل

لعام:وأضاف للقاهرة البشرية التنمية تقرير بالتعاون2021يقدر إصداره تم والذي ٬
ر خطي بشكل ر يؤث أن ن يمك النهضة د س لء م أن ائي٬ اإلنم دة المتح األمم برنامج مع
د العدي ى عل أثير والت اه المي من الفرد نصيب تقليل وبالتالي مصر٬ في المياه توافر على

االقتصادية األنشطة  .من

تروك م ر واألم رات التوت ة لتهدئ اح المفت ي ه الشفافية فإن الحالة٬ هذه في أنه وأوضح
ماسة حاجة اك هن أن كما السد٬ تأثير حول مستقلة دراسات بإجراء للسماح أبابا ألديس

منقحة تعاونية إطارية اتفاقية  .إلى

ة:وتابع جبه مع نزاع بشأن بها خاصة داخلية توترات إثيوبيا تواجه ذلك٬ غضون في
مبر ديس ي ف راي٬ تيغ ر ة2021تحري وكال ادت أف تينغ«٬ برودكاس ا ة»فان اإلثيوبي

ع وم الخرطوم٬ ة حكوم ا نفته ة تهم وهي ة٬ الجبه اط بنش دعم ي السودان أن الحكومية
من سابق وقت في ه2021ذلك٬ دعم ديم تق ه يمكن ه أن إلى مرات عدة السودان ألمح ٬

د ض ة االنتقامي راءات اإلج ن م وع كن وبيين اإلثي ردين للمتم كري والعس تي اللوجس
أبابا أديس في المياه  .سياسات

ول يق بسبب:ومضى دلعت ان ها نفس ودانية الس ة األهلي الحرب أن ى إل ارة اإلش در تج
النيل على كجبار سد بناء الحكومة  .قرار

ليم٬ س ع توق اء الم على تكون قد المستقبلية الحروب أن فكرة أصبحت الكاتب٬ وبحسب
تويات المس ى عل ا ومعظمه الم٬ الع اء أنح ع جمي ي ف اه المي ى عل النزاعات تتزايد حيث

أيًضا الدولي المستوى على غالًبا ولكن البلدان٬ داخل  .المحلية
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يقول عام1950من:ومضى هناك2000إلى كان المياه٬1831٬ بشأن صراع
لليونسكو الدولي الهيدرولوجي البرنامج  .بحسب

المياه  صراعات
ن:وأردف بي اه بالمي ة متعلق ة قوي راعات ص اك هن ال٬ المث بيل س ى عل راق٬ الع ي ف

قبل من السدود بناء من دائًما قلقة بغداد أن حين في المحافظات٬ في القبلية المجموعات
وتركيا إيران من  .كل

اف تشمل:وأض آرال ر بح حوض ول ح مستمرة رات توت اك هن طى٬ الوس يا آس ي ف
وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وأفغانستان وإيران وطاجيكستان  .قيرغيزستان

أبريل:وأردف ام2021في ع تقالل اس منذ حدودي اشتباك أسوأ وقع ن٬1991 بي
المياه على نزاعهما بسبب وطاجيكستان  .قيرغيزستان

األوسط٬:وأضاف والشرق الوسطى وآسيا إفريقيا شمال على المياه حروب تقتصر ال
ام ع ي ف ي٬ األوكران ي الروس راع الص ياق س ي مال2020ف ش اة قن ف كيي ت أغلق ٬

نحو اة القن ر توف ث حي اه٬ مي وأزمة خطيرة إنسانية مشكالت في تسبب مما 85القرم٬
القرم% جزيرة شبه في الشرب مياه  .من

ى:وأردف عل ف يتوق ث حي ام٬ الطع وحتى ة والطاق اء الم ن بي حة واض ة عالق اك هن
والمالحة ياحة والس ة والزراع األسماك بصيد األنشطة من العديد المياه تدفق استمرار
ل مث ة قيم ذات اه المي ار اعتب يمكن ع الواق ي ف األخرى٬ رية البش طة األنش من دد وع

تقريًبا صناعة كل قبل من ضرورية إنها حيث ذلك٬ من أكثر حتى أو  .النفط٬

ول يق ة:ومضى المتعلق ة الفني ب الجوان تى ح أو كانية الس ة الكثاف عن النظر بصرف
المستوى ى عل ة المائي ات النزاع نشوب منع مفتاح على العثور يمكن التنمية٬ بمستوى
ى إل دة٬ الجي ية الدبلوماس الطبع وب واإلدارة٬ اون التع وهيئات المعاهدات عبر المؤسسي
ديات التح د أح اه المي ى عل الحصول ي ف اواة المس إدارة د تع الي٬ وبالت فافية٬ الش ب جان

رن الق في والصراعات21٬الكبرى النزاعات ن م د المزي ور ظه ع نتوق أن ي وينبغ ٬
المورد هذا على سواء٬ حد على والدولية  .الداخلية
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لتاريخ الصحفي 20/06/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بنجرانعنوان الصحي الصرف مسار تهدد السيول

الخبر الخبراألحد-23/01/2022-20/06/1443تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7786العددالكاتب 1تكرار

بنجران الصحي الصرف مسار تهدد  السيول

 
 

صالح  حمد

ن م دد ع اوف مخ ران بنج ة الثاني ة للمرحل حي الص رف الص ب أنابي دات تمدي ارت أث
ة قريب سيول ومجرى نجران وادي عبورها جراء عامين٬ من ألكثر توقف بعد األهالي

الوادي ضفاف على الواقعة وآبارهم ومزارعهم منازلهم  .من
 

ة٬ الجارف يول الس تراق الخ معرضة التمديدات هذه كون بيئية كارثة وقوع من وحذروا
أن ب ا علم والسدود٬ الجوفية المياه مصادر تلوث قد تسربات حدوث احتمالية عن فضًال
ة الجوفي اه المي ى عل د وتعتم المناطق٬ من كثير عن مختلفة بطبيعة تتميز نجران منطقة
بشكل التنموية وخططها مشروعاتها مع التعامل ويتطلب والشرب٬ والري الزراعة في
ي ف ة الممثل ا مميزاته رز أب د أح ة المنطق تخسر ال حتى البيئة٬ مكونات يراعي مختلف

البشر على الصحية األضرار في تتسبب ال وحتى البيئة٬ وجمال  .نقاء
 

األودية  مشروعات
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ي ف المشروعات ة إقام ع يمن ا توجيًه اك هن إن امي الي انع وم منصور٬ آل ين حس وقال
ان وك وادي٬ ال وسط ه طريق شق المشروع هذا أن إال السيول٬ ومجاري األودية بطون
ة٬ الملوث ير وغ الصحية اه المي مصادر جميع على حريصة تكون أن بالشركة األحرى
المشروع مراحل كافة بإيقاف وطالبا يهددها٬ مصدر أي أو الصحي الصرف عن بعيدا

يستهدف والذي نجران٬ جنوب غرب من الوادي وسط الحالي مساره  .حيا52وتغيير
 

الخاطئ  المسار
ران بنج حي الص رف الص روع مش أن ر دغري آل دي ومه ري٬ مه آل ر ناص بر واعت
دات٬ للتمدي الخاطئ ار المس ي ف ن تكم الي األه معارضة أن إال ام٬ وه وي حي مشروع
وادي د بس ار األمط اه مي ع جمي ب تص ث حي ران٬ بنج ة األودي بر أك ت اخترق تي وال
ل٬ كك المشروع ى عل س لي تراض واالع وادي٬ ال بر ع يول الس تصريف ويتم نجران٬
بمحطات الرئيسية والشوارع الطرق عبر وتمديدها الحالي المسار تغيير أهمية مؤكدان
ه ب ول معم و ه ا كم ة٬ التالي ة للمحط لالنتقال الصرف مياه تجمع لكميات والضخ الرفع

آمنا ليكون المملكة مناطق كافة  %.100في
 

األهالي  مخاوف
ا هدف ا وممراته ة األودي بطون ون تك أن ادين الزب دهللا وعب ين٬ ياس آل د أحم تغرب واس
تلزمات المس أو الصحي للصرف مخصصة تكون عندما خاصة كانت٬ أًيا للمشروعات
اء الم ي وه ية الرئيس ة البيئ ات مقوم ى عل تقبًال مس لبي س واقع من لها مما لها٬ المكملة
ود لعق ى تبق ى األول ة بالدرج ة الخدمي المشروعات ك تل أن مضيفين واء٬ واله ة والترب
ة النهاي في المستقبلة السدود أو الجوفية للمياه تسرب حدوث من التوجس ولذلك طويلة٬
تلك مثل لتمرير النظر وإعادة والحذر٬ الحيطة أخذ يجب وعليه الوقت٬ مع محتوم أمر
ي ف ه ب ول المعم و ه الطرق ات بجنب ا مروره أن ع الجمي يعلم وكما ألنه المشروعات؛

والعالم المملكة  .مناطق
 

بصري  تشوه
ة بداي ن م نجران وادي ب تنتشر ود األس اللون ب اه المغط منتية األس الصبات أن وأضافا
األمطار هطول د وعن بصرًيا٬ تشوًها وتشكل الجربه٬ كوبري حتى الوادي غرب جهة
ولكن وادي٬ ال ضفتي ى عل الجلوس ب تماع لالس الي األه خروج ثر يك السيول وجريان
ه واألمان ل٬ كام بشكل وادي ال منظر شوه منتية اإلس الصبات أو ش التفتي غرف وجود

وادي ال ضفاف على مشاريع ذه)جلسات-ممشى(تنشئ وه الي٬ لأله متنفًسا ون لتك
كامل بشكل البصرية التشوهات إزالة على تعمل ودولتنا بصرًيا٬ تشوًها تعد  .الصبات
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المياه  صمت
خ»الوطن«وخاطبت بتاري واطنين الم ب مطال ى عل رد لل اه للمي الوطنية الشركة فرع

ر25-10-2021 عب لوم٬ لس ايز ف للشركة الرسمي المتحدث ع م ة المتابع وتمت ٬
بتاريخ آب الرد2021-10-28الواتس يتم  .ولم

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/l-PmAIPe1EY 
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