
 

الملف الصحفي 
)الجمعة(ليوم  

هـ 1441شوال  13 

م 2020يونيو  05 

الى  من  الموضوع 
المحلية _ _ المستجدات  أهم
وقطاعاتها _ _ بالوزارة العالقة ذات  المقاالت

عامة 1 28 ومؤشرات  تقارير
والزراعة 29 31 المياه و البيئة وزارة عام-أخبار  

المالحة _ _ المياه لتحلية العامة المؤسسة  أخبار
البيئة _ _ حماية و لالرصاد العامة الهيئة  أخبار
الفطرية _ _ للحياة السعودية الهيئة  أخبار

الوطنية 32 34 المياه شركة  أخبار
للحبوب _ _ العامة المؤسسة  أخبار
للري _ _ العامة المؤسسة  أخبار

الزراعية 35 37 التنمية صندوق  أخبار
عالمية 38 39 والزراعة-أخبار المياه و البيئة  

الردود 40 40 و  الشكاوى

 الحوادث 41 41
 كاريكاتير 42 42
 اإلعالنات _ _



 

لتاريخ الصحفي 13/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العالميعنوان البيئة بيوم تحتفي اإلسالمي التعاون منظمة

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

العالمي البيئة بيوم تحتفي اإلسالمي التعاون  منظمة

 

 واس-جدة
و يوني ن م امس الخ ي ف ال لالحتف دولي ال ع المجتم ى إل اإلسالمي التعاون منظمة َتْنَضم

العالمي البيئة  .بيوم
ر غي دًيا تح ه يواج ه برمّت الم الع إن ن العثيمي يوسف ة للمنظم ام الع ن األمي معالي وقال

تجد المس ا كورون يروس ف ي ف ًال ممث بوق د(مس عار)19-كوفي ش إن ف ت"٬ وق ان ح
ة الملحة"الطبيع ة الحاج ى عل أخرى رة م الضوء لّط يس ام٬ الع ذا ه ال الحتف د المعتَم

ات الكائن واع وأن ر البش اء بق مان ولض ٬ ي البيولوج وع التن ة لحماي ات سياس اد العتم
ة الطبيع حماية بين الدقيق التوازن على للحفاظ وشامًال منسًقا نهًجا اعتماد مع األخرى٬

المستدامة االقتصادية  .والتنمية
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ا:"وأضاف له انفصام ال تي ال روابط ال تاًما إدراًكا تدرك اإلسالمي التعاون منظمة إن
ر وتغي ة٬ بالبيئ ة المتعلق للشواغل قصوى أولويًة وتُولي ٬ والتنمية البيئية االستدامة بين
وم العل حول ى األول اإلسالمية ة القم دت اعتم د وق ٬ البيولوجي التنوع وحماية المناخ٬

بتمبر س ي ف تانا أس ي ف دت ُعق تي ال ا٬ ة"2017٬والتكنولوجي منظم ل عم امج برن
واالبتكار والتكنولوجيا للعلوم اإلسالمي ن"2026التعاون م خطة عن ارة عب و وه ٬

ي ف ة البيئي تدامة االس بمعالجة ة الكفيل واالستراتيجيات ات األولوي دد تُح نوات س عشر
اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء  .الدول

 
ة المنظم ة خارجي وزراء س لمجل ة المتعاقب ات االجتماع أن ى إل ه معالي ار وأش
ي ف ا بم ة البيئي ديات التح من واسعة طائفة تعالج البيئة٬ لوزراء اإلسالمية والمؤتمرات
ر لتغي لبية الس ار واآلث اه٬ المي ّح وشُ والتصحر٬ ات٬ الغاب باجتثاث المتعلقة القضايا ذلك

 ".المناخ

 
من للحد ة متكامل دابير ت العتماد العاجلة الضرورة على التأكيد بتجديد العثيمين واختتم
ي ف ة البيئي الشواغل إدماج جانب إلى ٬ الطبيعية والكوارث المناخ لتغير الضارة اآلثار
ال مج ي ف واإلقليمي الدولي التعاون وتعزيز ٬ المستدامة للتنمية الوطنية االستراتيجيات

القادمة األجيال لرفاه وضماًنا ٬ للطبيعة وحمايًة ٬ المناخ  .تغير
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الخبر تفاصيل

الخبر الطبيعة:التويجريعنوان سالمة على للحفاظ للبيئة العالمي اليوم

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23153العددالكاتب 1تكرار

الطبيعة:التويجري سالمة على للحفاظ للبيئة العالمي  اليوم

 

 البالد-جدة

ن ب صالح دكتور ال ر األحم والصليب ر األحم الل لله ة العربي ة المنظم ام ع أمين أكد
اليوم ب ام ع ل ك ن م و يوني ن م امس الخ ي ف الم الع دول ال احتف أن التويجري٬ د حم
ة البيئ ى عل اظ الحف ة بأهمي ة التوعوي برامج ال ات جرع ادة لزي أتي ي للبيئة٬ العالمي
ة والتنمي عوب الش اه لرف ة داعم داً وأب اً دائم ل لتظ ّددات مه أي ن م ة الطبيعي

 .االقتصادية
 

التويجري تنير:”وأضاف المس رأي ال دة قاع يع لتوس انحة س ل يمث وم الي بهذا االحتفال
سبيل في التجاري والقطاع الصناعي والقطاع والمجتمع األفراد لكل المسؤول والسلوك
ة األوبئ ن م د والح ّددها٬ يته ر خط أي ن ع أى من ي ف ون لتك ة البيئ ى عل ة المحافظ

من أكثر يموت عام كل في أنه إلى االحصائيات تشير إذ الفتاكة٬ ماليين5واألمراض
راض األم ث ثل وأن ئي٬ البي التلوث ب ة عالق لها وحوادث أمراض نتيجة العالم في طفل
ات التقني أحدث تخدام باس ئي البي الوضع تصحيح ويمكن بيئية٬٬ عوامل سببها العالم في
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لبيئتنا ضار هو ما كل إلزالة  .والتدابير
 

ة ومواجه ٬ ة البيئي ات المكون ى عل المحافظة ب يتطل ة البيئ على المحافظة أن وأوضح
االحتطاب بر ع ة للطبيع دمرة الم البشرية السلوكيات من ناتجة كانت سواء أخطار أي
ات المكون وث تل أو ب٬ والحط اب األخش ى عل ول الحص ل أج ن م وائي العش ائر الج

الحية الكائنات من العديد انقراض في يتسبّب الذي العشوائي الصيد أو  .البيئية٬
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الخبر تفاصيل

الخبر للبيئةعنوان العالمي اليوم بمناسبة البيئة لحماية أعمالها تستعرض بالجبيل الملكية الهيئة

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

اليوم بمناسبة البيئة لحماية أعمالها تستعرض بالجبيل الملكية الهيئة
للبيئة  العالمي

 

 واس-الجبيل
ة البيئ وم ي بة بمناس ل بالجبي ة الملكي ة بالهيئ ة البيئ ة ومراقب ة حماي إدارة ت استعرض

داً غ العالم به يحتفي الذي اد5العالمي المعت ير غ ى عل د بُع عن ه فعاليات ام وتق و٬ يوني
ددة المتع ة الرقابي ا برامجه متضمنة ا والماني ا كولومبي من كل في كورونا جائحة بسبب
ج٬ الخلي اه مي وجودة ة٬ الجوي واألرصاد واء اله بجودة تختص تي ال والشاملة والدقيقة
د التبري وات وقن ناعي والص الصحي رف الص اه مي ة ومراقب ة٬ الجوفي اه المي ة ومراقب
ة بالمنطق جيج الض ة ومراقب ناعية الص ات والنفاي ري ال اه مي ًة ومراقب ر٬ البح اه بمي
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الصناعية الجبيل مدينة في والسكنية  .الصناعية
 

ن ب د عوي دس المهن ل بالجبي ة الملكي ة بالهيئ ة البيئ ة ومراقب ة حماي إدارة دير م وأوضح
ر الحج ترة ف الم الع كان س م معظ ه في ش يعي ذي ال ت الوق ي ف ه ان يدي٬ الرش ميحان س

د كوفي المستجد ا كورون يروس ف ار انتش د بع ازلهم بمن ك19الصحي تل ن م الرغم وب
ع المجتم راد أف ع لجمي ن ويمك نزل الم ن م دأ يب ة البيئ ة حماي وم مفه أن إال روف الظ
استهالك يد ترش ل مث طرق عدة خالل من البيئة على المحافظة في والمشاركة اإلسهام

المثال سبيل على النفايات وتقليل والمياه  .الطاقة
 

مصدرها البشر بحياة تودي أن الممكن من التي الفيروسات مختلف أن الرشيدي أكد و
ة كارثي ار آث يخلف س البيولوجي وع للتن تدميرنا أن نستنتج أن يمكننا هنا ومن حيواني٬
ة إمكاني اح وأت الحياة نظام دمر البيولوجي التنوع فقدان أن حيث تجنبها الممكن من كان
والهواء والماء الطعام إن مبيناً مخيفة٬ بسرعة انتشارها فرص وضاعف األمراض نقل
ف نص ن م ثر أك اج إنت م يت وم ي ل ك ي فف ي البيولوج التنوع ب اً وثيق اً ارتباط رتبطين م
وث التل بسبب باالنقراض المهددة تلك البحرية النباتات قبل من نحتاجه الذي األكسجين
العالمي البيئي التوازن في اختالًال سيحدث مما ٬ العالم محيطات مختلف تشهده  .الذي

 
ام ع أن د نج ي الماض ى إل الرجوع ب ه ان ى ال ار ي1972وأش ف ير التغي ام ع ان ك م

ة لمناقش عت س دة عدي ات باجتماع ام الع ك ذل رف ع ث حي ة٬ العالمي ة البيئي ات السياس
ضوء ى عل تم حيث الدولية٬ السياسات في بيئية لقضايا وتضمين مختلفة بيئية مواضيع
إلى المتحدة األمم خالله من تسعى للبيئة عالمي يوم إقرار على االتفاق االجتماعات تلك
ادة زي ي ف ل تتمث تي ال ئي البي ال المج ي ف المكاسب ن م د العدي ق وتحقي اليوم هذا إحياء
ي الت ل العم ورش خالل من ة البيئ ى عل اظ الحف بضرورة والشركات ع المجتم وعي

العالمي الصعيد على البيئة مجال في المهتمين بمشاركة المستضيف البلد  .ينظمها
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الخبر تفاصيل

الخبر شرعانعنوان محمية في الطبيعي التوازن إلعادة النطاق واسعة بيئي تطوير عملية على تشرف العال لمحافظة الملكية الهيئة

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

واسعة بيئي تطوير عملية على تشرف العال لمحافظة الملكية الهيئة
شرعان محمية في الطبيعي التوازن إلعادة  النطاق

 

 واس-العال
النطاق عة واس ئي بي ر تطوي ة عملي ى عل باإلشراف ال الع لمحافظة الملكية الهيئة تقوم
اً تمام االً وفع امالً ك اً طبيعي نظاماً تمثّل التي شرعان محمية في الطبيعي التوازن إلعادة

السنين مئات قبل العال منطقة كانت  .مثلما

ن م ل جي والدة ى إل افة فإض ى٬ األول ل المراح ي ف ة مهم ات نجاح ة الهيئ ت حقق د وق
أجل ن م زالن الغ ذه ه ه إلي اج تحت ذي ال اتي النب اء الغط تأسيس ادة إع م ت د فق الغزالن

 .البقاء
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و يوني ي ف ال الع ة لمحافظ ة الملكي ة الهيئ ت انثيرا2019ووقع ب ة منظم ع م ة اتفاقي
ي ف ادرات مب دير ت تي ال ة٬ البري ط القط ة حماي ال مج ي ف ًا عالمي دة ة39٬الرائ دول

انون الق براء وخ اء األحي اء علم ن م اً فريق تضم تي ال ة المنظم برات خ من تفادة واالس
ك وذل متطورة٬ ا تكنولوجي ن م ه ب ع تتمت ا م ى إل إضافة ة٬ البري القطط حماية وخبراء

العربي النمر على الحفاظ جهود لتعزيز العال هيئة مساعي  .ضمن

كِّل تُش ث حي تراتيجيتها٬ إس ذ تنفي ي ف مستداما نهجاً العال لمحافظة الملكية الهيئة وتعتمد
إذ ة٬ الهيئ تراتيجية إس ضمن ة الثالث ية الرئيس ة الخط ن م زءاً ج ة العربي ور النم إعادة
ة٬ والبيئي ة والطبوغرافي ة الجيولوجي خصائصها بفضل اً طبيعي منتجعاً شرعان تصنف

ل العم ذا ه تهدف إستراتيجية-ويس منتها تض أخرى ية رئيس خطط الث ث ى إل إضافًة
ة٬-الهيئة البيئي ياحة والس ي الطبيع تراث وال ة للثقاف ة عالمي ة وجه العال محافظة جعل

ع م كان والس زوار ال ه في يتعايش عريق عربي مشهد ضمن مميزة تجربة للزوار توفّر
الطبيعي والثراء البشري  .التاريخ

المالكي أحمد الطبيعية المحميات مدير "وقال المتعددة: الحجرية النقوش إلى نظرت لو
ف ومختل ل ب والنمور٬ البشر فيه تعايش الذي الطويل التاريخ ستكتشف العال منطقة في
م ل ة العالق ذه ه أن م ورغ ة٬ المنطق ي ف ض البع هم بعض ع م ة البري ات الحيوان واع أن
معا٬ً التعايش على قادرتان واإلنسانية الطبيعة بأن يقيٍن على أننا إال الماضي في تزدهر
جزءاً لتشكل سابقاً عليه كانت لما مشابهة ونقية طبيعية منطقة إنشاء بإعادة نقوم إننا إذ
ع جمي ن م زوار ال ل العم ذا ه يجذب وس ال٬ الع ي ف ه ببنائ وم نق الذي الحي المتحف من
لكي السكان ندّرب س ا كم ة٬ واالجتماعي االقتصادية التنمية في سيسهم مما العالم٬ بقاع
ك٬ ذل ير وغ ياحي الس والتوجيه والتعليم الحراسة مثل المهمة الوظائف من عدداً يشغلوا

القادمة لألجيال الطبيعية المحمية هذه استدامة يضمن .مما " 

لمحافظة الملكية الهيئة في الطبيعية المحميات في الحيوانات إكثار عمليات مدير ويرى
زالن الغ ة حماي ال مج ي ف الهيئة وخطتها سبق التي الخطوات أن ريتكيرك فرانك العال
ألحق دما بع ال الع ة منطق ي ف ة البري ة الطبيع تعادة باس ق يتعل ا م في نجاحها على تشهد

البيئي باستقرارها الضرر األخرى البشرية النشاطات وبعض فيها الجائر  .الرعي

فرانك "وقال الغزالن: ب اً فتك ة المفترس ات الحيوان أكثر أحد توطين إعادة على سنعمل
إن ف والوعول زالن الغ تهيه تش ا م عكس ى فعل االنقراض٬ ب المهدد العربي النمر وهي
ق حدائ ي ف هي ا كم ة آمن تكون لن حياتها بأن تعني بالكامل البيئي النظام استعادة خطط
تهلكات٬ والمس المنتجات٬ من كل فيها كاملة غذائية سلسلة يمثل البيئي فالنظام الحيوان٬
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سكنت التي األصلية األنواع من واحداً سابقاً العربي النمر كان إذ العلوية٬ والمفترسات
ى حت زال ي ا م و وه ة٬ للمنطق اريخي والت ئي البي وع التن ن م جزءاً يمثل ووجوده العال٬
اكل المش ن م ددا ع أن إال ا٬ ألهله عبي الش وروث والم ة المنطق راث ت ن م زءاً ج اآلن

كثيراً النمور هذه أعداد بخفض تسببت كالصيد والممارسات ل.البيئية نعم فنحن وعليه
عشر إلى خمس من يمتد زمنياً جدوالً متبعين مجدداً الكبيرة القطط هذه إكثار على اآلن

 ".سنوات

لعلوم التنفيذي المدير ونائب بانثيرا في النمور على الحفاظ برنامج مدير قال جهته ومن
بالمي جاي الدكتور البيئة على "الحفاظ ى: عل يخطر ذي ال وان الحي ر النم يمثل ال قد

نعمل س ا أنن إال السعودية٬ ة العربي ة المملك في البرية بالحياة تفكيرهم عند الناس أذهان
ذي ال باب األس أحد وهذا ذلك٬ وراء السبب معالجة على الجديدة الشراكة هذه خالل من
دعم في المستمر عملنا على وباالعتماد العال٬ لمحافظة الملكية الهيئة مع للعمل يحمسنا
دداً ع يضم ة مراقب إطار بتصميم قمنا العالم حول الكبيرة القطط من متعددة مجموعات
ي ف ها وفرائس يها ومنافس العربية النمور حالة تقييم خالله من يمكن المكثفة التقنيات من
ة والهيئ ال الع ة لمحافظ ة الملكي ة الهيئ ع م أيضاً سنعمل كما السعودية٬ العربية المملكة
الخبراء من وغيرهم الميدانيين والعمال األحياء علماء لتدريب الفطرية للحياة السعودية
ي العرب ر النم على للحفاظ الوطنية العمل وخطة السعودية اإلستراتيجية مراجعة بهدف

األصلي موئله واسعة"في بكة ش ى عل ية أساس بصورة ة المراقب ار إط وسيعتمد هذا ٬
ي ف المتبقية النمور عدد تحديد في بالغة أهمية ذات ستكون التي الكاشفة٬ الكاميرات من

 .المنطقة

العال لمحافظة الملكية الهيئة في الطبيعة فريق أعضاء أحد العنزي العزيز عبد وتحدث
ائًال ق ة المراقب اميرات ك ب وتركي ر نش امرة مغ ن "ع ع: مواق رة عش انثيرا ب ددت ح

ا إليه ذهاب ال ا علين ان وك ة٬ المتبقي ور النم ر آلخ احتضانها ل يحتم المملكة في أساسية
ا زمالئن ع م أيام ألربعة هناك بقينا حيث الكاميرات٬ هذه معنا حاملين األقدام على سيراً
أفضل ا واخترن دة بعي اكن أم ى إل مشينا ثم الفطرية٬ للحياة السعودية والهيئة بانثيرا من
ة٬ البري اة الحي أشكال لمختلف صور التقاط أجل من الخاصة الكاميرات لنصب المواقع
ت زال ا م السعودية العربية المملكة أن ووجدنا العربي٬ النمر تصوير على التركيز مع
أنواع وآثار أقدام آثار وجدنا عندما سيما ال بالحياة٬ مفعمة بيئية ألنظمة موطناً اآلن إلى
واع وأن الصخري ر والوب المخطط والضبع ي العرب الذئب مثل الحيوانات٬ من مختلفة
تلقيه مع أخرى مرة االنتعاش يمكنه العال في البيئي النظام أن شك وال المختلفة٬ الذئاب

الدعم من  ."المزيد
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بنصب ة الفطري للحياة السعودية والهيئة وبانثيرا العال لهيئة التابعة الفرق 80وستقوم
تخزين اميرا ك كل تستطيع حيث الرئيسية٬ العشر المناطق في صورة6000كاميرا

م والعال ة المنطق ي ف والبشر ور النم ن بي حون المش اريخ الت ن م رغم ال ى وعل ا٬ً تقريب
ة٬ البري اة والحي النمور ن ع ن المحليّي كان الس ة بمعرف ستستعين رق الف أن إال ع٬ أجم

على استبيانات توزيع خالل من ى2000وذلك ن4000إل المّطلعي واطنين الم ن م
اة الحي اه تج ذة المتّخ لوكيات والس ات الحيوان ذه ه ور ظه ات أوق ة لدراس ة٬ المنطق على
ور النم داد ألع األساس خط سيوفر حيث الجبال٬ عبر الحيوانات تواصل وتقييم البرية
ى إل ي العرب ر النم ادة إلع ة الالزم ات المعلوم عودية الس ة العربي ة المملك ي ف ة العربي

 .العال

ة للثقاف ة عالمي ة وجه العال ل جع ى إل ة الرامي األوسع الرؤية من جزءاً الخطة هذه تعّد
ي المحل ع المجتم ى عل دة بالفائ تعود س كما البيئية٬ والسياحة الطبيعي اء,والتراث وإنش

ة الرؤي ذه ه ق لتحقي تهدف التي التنمية برامج أحد سوى ليست الطبيعية شرعان محمية
ادية اقتص رص وف ائف وظ ق خل الل خ ن م ر مباش كل بش ال الع ع مجتم تفيد س تي ال

السعودية العربية المملكة رؤية أهداف مع تماشياً جديدة٬  .2030وتدريبية
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لتاريخ الصحفي 13/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الغذائي"البُر"زراعةعنوان اإلنتاج مستويات تعزز عسير في

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

الغذائي"البُر"زراعة اإلنتاج مستويات تعزز عسير  في

 

 واس-أبها
ام األي ذه ه خالل حصاد ة حرك ير عس ة منطق ي ف ه أنواع بمختلف القمح زراعة تشهد
األمطار ثرة ك ه وفرت ي ف أسهمت ذي ال العام٬ هذا المزارع أنتجته جيد محصول وسط
ن م ير الكث اد اعتم ى إل إضافة ة٬ المنطق ن م ة متفرق أجزاء ى عل راً مؤخ ت هطل تي ال

والسطحية االرتوازية اآلبار على مزارعهم رّي في  .المزارعين

أشهر تة س دة لم تمر وتس الدي٬ المي ام الع ع مطل عسير منطقة في الزراعة رحلة وتبدأ
باسم محلياً المعروف الحصاد موعد يحين أن المتعارف"الصريم"حتى الطريقة وهو ٬

باسم المعروفة البدائية باآلالت القدم٬ منذ المزارع لحصد الشريم"عليها أو ٬"المحش
ة الحديث اآلالت ب ة"أو اليدوي اد الحص ائن مك أو يرة الكب ادات رت"كالحص انتش تي ال

ي الت ال٬ الجب م قم ي ف المنتشرة ة الزراعي درجات الم ي ف دخول ال على لقدرتها مؤخراً
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اليها الوصول والحصادات الحراثات على  .يصعب

ا فمنه عسير ة منطق ي ف ة الزراعي درجات الم ا تنتجه تي ال وب الحب وع يب:وتتن الصِّ
د موع ن ويحي ٬ الصفراء والذرة البيضاء والذرة والشعير والسميراء والقياض والمابيّة
ى إل ة الزراعي المحصوالت ل نق م يت م ث ا٬ نموه ال واكتم نبلة الس اصفرار مع حصادها

رف تع تها٬التي لدراس ة المخصص اكن الجرين"األم ة"ب لدراس أ المهي ع الموق و وه ٬
يرة كب صخرة جّر بر ع ل اإلب أو ار األبق بواسطة وشتاء صيفاً الزراعية المحصوالت

ا وزنه رة100يتجاوز القش ن م وب الحب رز ف م يت تى ح المحصول ى عل جرام و كيل
ماه المس ة ثى"المحيط رًا"الح مؤخ رت انتش تي ال ة الحديث اآلالت الل خ ن م أو ٬

ا تزويده خالل من ٬ غيلها بتش ات الحراث وم تق تي ال الحصادات أو الكبيرة كالحصادات
عن ل تق ال دة لم الشمس في المحصول تشريق يتم أن بعد يدوياً ا14٬ًبالمحصول يوم

الراهن الوقت في عسير مزارعي لدى المفضل الخيار  .وهي

األجزاء ى عل عسير منطقة في أنواعه بمختلف القمح إلنتاج الوفير المحصول ويتركز
وب الجن ران ظه ة محافظ ن م روات الس ال جب لة سلس من ض ة اً"الواقع ى"جنوب إل ٬

رن"محافظة ز"بلق مراك تشتهر ث حي ٬ وبللسمر:شماالً ر وبللحم ب وطب السودة
أو عبية الش واق األس بر ع ويقها وتس ة٬ المنطق توى مس ى عل وب الحب ل أفض اج بانت

أهمها وكان ٬ عسير منطقة في الصيف فعاليات ضمن تقام التي مهرجان"المهرجانات
ز"البُر مرك ي ف الماضية نوات الس الخمس خالل ياحة للس ة العام الهيئة نظمته الذي

أبها مدينة شمال متر100بللسمر  .كيلو

أول٬ ب أوالً ا ومتابعته ة الزراعي ولهم بحق ة العناي ى عل ير عس في المزارعون ويحرص
وزن ا يليه ذراه٬ ال ثم والدرس الحصاد عملية تكتمل حتى والقرود الطيور من وحمايتها

المتاحة بالطرق تسويقه ثم فيه٬ شرعاً المقررة الزكاة إلخراج  .المحصول

السعودية"التقت األنباء ة"وكالة منطق ز ومراك محافظات ن م عدد على جولتها في
ج منت ف وص ذي ال يري عس ة خلوف ن ب د أحم المزارع ب اد٬ الحص ة آلي د لرص ير عس

حسب"البٌر" يصنف ه أن ى إل يراً مش ٬ ير عس ة منطق ي ف الزراعية المنتجات بأفضل
السودة ال جب ي فف ٬ ة الزراع ان مك حسب وزع تت ٬ واع أن خمسة إلى محلياً المتعارف

محصولها يعرف لها المماثلة ي"بالحنطة"والمرتفعات الت المرغوبة األنواع من وهي ٬
ل األق اكن األم ا يليه عديدة٬ صحية وفوائد فريدة لذة من به تتميز لما عليها الطلب يكثر

وب الحب ن م وعين ن اج بانت يز فتتم ة األودي بطون ي ف تقع التي والمزارع "ارتفاعاً :
ن"الصيب م ه زراعت ترة ف غ ى4وتبل ج5إل منت ا أم ٬ ن"القياض"أشهر م و فه
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ة ثالث حدود في نموه ويكتمل والشتاء الصيف موسمي في للزراعة تصلح التي الحبوب
 .أشهر

زارع الم ة"ويضيف خلوف ن ب د األرض"أحم ي ف ذرها ب م يت تي ال دة الواح ة الحب أن
يعرف بما ـ تعالى هللا بمشيئة ـ تحمل"بالكن"تنبت األغصان من عدد عن عبارة وهو

من ـ وجودتها التربة نوع حسب ـ عددها ويتراوح ٬ فوقها أغصان10إلى7السنابل
ي ن"ف األرض"الك طح س عن ا ارتفاعه غ ويبل د٬ ا150الواح م ًا وغالب نتيمترا٬ س

ي الت زارع الم فتعرف ٬ الجوفية اآلبار أو األمطار بمياه أنواعها حسب المزارع تروى
المطر من ماءها ة"بالعثري"تستقي الجوفي اه بالمي وى ترت التي المزارع تسمى فيما ٬

 ".بالسقى"

واع أن أفضل اج بإنت وبللسمر بللحمر مركزي في المزارع ر"وتتميز يشهد"البٌ ذي ال
واع أن على خاصة المهتمين من كبيراً ة"و"الصيب"إقباالً ٬"القياض"و"الهلب

الشعبية األكالت تّعد فمنه عسير٬ منطقة في للمائدة الرئيسة المكونات أهم من تعد حيث
مثل الميفا"المشهورة ة"و"العصيدة"و"المقرص"و"خبز "التصابيع"و"العريك

إعدادها في أساسياً مركباً البر يدخل التي الوجبات من  .وغيرها

من عسير في القمح لمنتجات المبيعات أسعار ى300وتتراوح للكيس600إل لایر
سعته تبلغ الذي من40الواحد تراوح ي د الواح و الكيل عر س أن ٬أي اً جرام و 10كيل

والجودة15إلى النوع حسب  .رياالً
لـ ة الغذائي الفوائد إلى العلمية الدراسات من العديد ر"وتشير ه"البُ احتوائ ا أهمه ن وم

امين وفيت ك الفولي وحمض ية األساس ة الدهني األحماض اف٬"ب"على واأللي المركب
ات الدراس ض بع ير تش ا كم ا٬ تناوله د عن ة طويل ترات لف بع بالش ان اإلنس عر تش تي ال

بز خ أثير ت ى إل ة بر"العلمي ي"ال وبالتال دم٬ ال ي ف ترول الكوليس توى مس ض خف ي ف
ي ف الموجودة اف األلي تساعد كما الدم٬ سكر ضبط في بر"اإلسهام الهضم"ال ة عملي

جيد  .بشكل
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لتاريخ الصحفي 13/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والبيئةعنوان والبلدية الصحة بين النواقل..حائرة الحشرات لمكافحة مستقلة هيئة إنشاء يقترح مختص

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3275العددالكاتب 1تكرار

والبيئة والبلدية الصحة بين مستقلة..حائرة هيئة إنشاء يقترح مختص
النواقل الحشرات  لمكافحة

يزيد االختصاص جهات وتعدد المواطنين بين تتواصل الشكاوى
 المتاعب

 

المواسي  جازان-محمد

والقطاعات المجاالت ف مختل ي ف ة المملك تشهده الذي والهائل السريع التطور ظل في
زال الت ة٬ المملك اطق من توى مس ى عل واطنين للم دمها تق تي ال دمات والخ ة الحكومي
قبل من والقرى الصغيرة المحافظات في لألمراض الناقلة والحشرات البعوض مكافحة
ل قب ن م ول القب أو ا الرض توى مس دون ة بالمكافح وم تق تي ال ة الحكومي ات الجه

جهتين على العمل توزيع هو ذلك مسببات أبرز ومن  .المواطنين٬
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لـ ود"سبق"وأوضح يع السبب أن الكي الم ي عل بن جابر العامة بالصحة المتخصص ٬
ن بي تتها وتش المكافحة ام مه ع توزي ى إل واطنين للم ة المقدم ة المكافح خدمة فعالية لقلة

ة والبلدي حة الص ة حكومي ات جه الث ةث دةوالزراع موح ة رؤي ع وض عب يص ا مم
للمكافحة شاملة إستراتيجية  .وبرامج

 

الحيات الص داخل ت ا فيه ة الحالي ة بالطريق ة المكافح ال أعم تمرار اس أن ب ابع وت
موحد ات عملي ز ومرك موحد ل وعم تنسيق وجود دون وب الجهات٬ بين والمسؤوليات
الخارجي الرش على اختصاصها يقوم فالبلدية الدولة؛ ولموارد للجهود هدر هناك يكون

المنازل وأمام العامة والحدائق الطرق ورش الطلق الهواء في الفارغي  .بالرش
 

ذي رش وال برك وال ات والخزان ة األودي اه مي ى عل ها اختصاص ع يق حة الص أن ن وبيَّ
بدون أنه وأضاف والحظائر المستنقعات اختصاصها والبيئة المنازل٬ داخل الباقي األثر
دس وتتك ة نافع ير وغ مجدية غير األخرى الجهات جهود ستصبح بدورها جهة كل قيام

األخرى الجهة تخصص نطاق  .في
 

والصحة البلدية في المكافحة أعمال جميع ضم الضروري من أنه إلى ةولفت والزراع
ل نواق ة لمكافح ة العام ة الهيئ مى بمس ة متخصص ة هيئ أو تحدثة مس دة واح ة جه ى إل

الضارة والحشرات  .المرض
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لتاريخ الصحفي 13/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصيف2000عنوان وفواكه بخضروات القطيف أسواق تمد مزرعة

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20862العددالكاتب 1تكرار

الصيف2000 وفواكه بخضروات القطيف أسواق تمد  مزرعة

 

 القطيف-المدينة

 

من أكثر ا2,000بدأت إنتاجه بطرح ف القطي ي ف ه والفواك الخضر اج إلنت مزرعة
باألسواق ة جول كشفت ث حي الصيف خالل السكان اجتياجات كافة لتوفير األسواق في
زارع الم أن أكدوا الذين المستهلكين٬ من االعتيادي واإلقبال الزراعية المحاصيل وفرة
ة والفاكه ار الخض ن م واألصناف واع األن ع جمي من المحافظة ات متطلب ع جمي ر توف

ومناسب طبيعي  .بشكل
 
ا? بينه ا فيم ل العم ة بالمنطق ة المعني ة الحكومي اإلدارات ن م الرقابية الجهات وتواصل

ادة القي ات لتوجيه ا وفقً اعة الس دار م ى عل ة مكثف دة واح عمل ومنظومة تام تنسيق وفق
اة الحي بل وس ة الراح ير وتوف ات والطاق ات اإلمكاني خير تس ى عل ة الحريص يدة الرش

والمقيم للمواطن ديمومتها وضمان  .الكريمة
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دس المهن رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ح وأوض
ع ورف بها المناطة الخدمات أفضل تقديم على تعمل الوزارة أن المطيري علي بن عامر

ة المقدم الخدمة ن«جودة أو»للمنتجي الصعوبات ة ومعالج م٬ والمقي واطن للم ة المقدم
وجدت إن المزارعين تواجه التي  .المعوقات

 
ج المنت وصول واطنين للم ل تكف المتبعة اإلجراءات سهولة أن المطيري المهندس وبين
ات الجه ع م اون بالتع وسهولة يسر ل بك ة المحلي األسواق ى إل ه والفواك الخضار ن م

األخرى  .الحكومية
 

المنتجات بوفرة والمقيمين المواطنين الحمد-وطمأن ة٬-و المحلي واق األس جميع في
ا٬ لتخزينه سعيًا يرة كب ات بكمي ار والخض ه الفواك راء ش ى عل ال اإلقب عدم ى إل ا داعًي
أسواق ع لجمي الشرقية ة بالمنطق وزارة ال رق ف ل قب من يومية متابعة وجود إلى مشيراً

أسعارها ومناسبة توفرها مدى من للتأكد والفواكه  .الخضار
 

19



 

لتاريخ الصحفي 13/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البحريةعنوان رئتنا وجه في تشوهات

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18974العددالكاتب 1تكرار

البحرية رئتنا وجه في  تشوهات

 

الناشري  حسين

جعوني  خالد

مارس تيكية2019في البالس ات المنتج ع من عة واس ة بغالبي األوروبي٬ البرلمان أقر
من اعتبارا المحيطات٬ تلوث التي االستخدام األوروبي2021أحادية االتحاد  .في

 
و نح ر الحظ مل ات10وش وقش األذن ف تنظي دان عي ا منه ات المنتج ن م ات فئ

واد للم تيكية البالس ات التغليف منتجات تخدام اس خفض ا كم دة٬ المائ وأواني المشروبات
لألكل الجاهزة  .الغذائية

 
أيده وعارضه560القرار أوروبيا ع35نائبا امتن ا التصويت28فيم ن رر.ع وب
أن ب رار ة«الق نهاي ي ف ن نح ددنا ويه ا قاطنيه ى عل ي ويقض ا بحارن مم يس تيك البالس
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ورا ف التحرك المُلّح من ي.»السلسلة٬ الت ات المنتج أن ب ة األوروبي المفوضية ادت وأف
من أكثر تشكل القانون لها%70يغطيها رواسب على يعثر التي البحرية النفايات من

عن فضال ور٬ والطي ان والحيت ة والفقم ة البحري السالحف ل مث واع األن ن م ير كث في
مايو.األسماك ي2019وفي ف محافظة أول المصرية ر األحم البحر محافظة باتت ٬

اظ والحف ة٬ والبحري البرية الحياة حماية بهدف البالستيكية األكياس استخدام تمنع مصر
ق طري عن سواء تيك٬ البالس ن م دة بش أثرت ت تي وال باالنقراض المهددة األنواع على
ى عل ة بالتبعي ر يؤث مما البالستيكية٬ البقايا من التسمم أو الغرق أو االختناق أو االبتالع

اإلنسان  .صحة
 

داهم  خطر
 

انها ويعرض ة البحري ة البيئ ددان يه خطرين ى عل وء الض رارات الق ذه ه ل مث لطت س
وهي يمارسها٬ أو بها يقوم التي األنشطة خالل من اإلنسان٬ صنع من وكالهما للتلوث٬
ي ورم ائر٬ الج طياد االص ا وهم ة٬ العلمي ات الدراس ب بحس ري البح وث التل بب تس

البحر في البالستيكية ة.المخلفات العالمي ة البيئي ة األنظم م أه د أح ة البحري البيئة وتعد
الحية الكائنات من جدا كبير بتنوع تزخر حيث المعاصر٬ العلمي المفهوم  .في

 
ة المالح اه المي احات مس ع جمي ن م ة البحري البيئة والمحيطات(وتتكون ار ا)البح وم ٬

ل مث أخرى وارد م تضم ا كم ة٬ حيواني أو ة نباتي ت كان واء س حية٬ كائنات من تحتويه
بعضها مع وتتفاعل اآلخر على منها كل الكائنات هذه وتعتمد أنواعها٬ بمختلف المعادن
ة والكيميائي ة الفيزيائي ل العوام ي ف اإلخالل د عن وازن الت هذا ويختل متزنة٬ عالقة في

البيئة  .لهذه
 

ي ف ارز ب دور ا فله الحياة٬ في جدا تؤثر كبيرة واقتصادية حيوية أهمية البحرية وللبيئة
ا حرارته درجة اع ارتف خالل من ك وذل األرض٬ سطح ى عل المناخي التوازن تحقيق
ن م ير كب در ق امتصاص ن م ا يمكنه ا مم فل٬ األس ن م ا وبرودته السطح د عن النوعية
الرياح بفعل الجو إلى المياه هذه من جزءا تبخر ثم ومن األرض٬ على الساقطة الشمس
مصدر تعد أمطارا٬ محدثة اليابسة اتجاه في تندفع سحب هيئة على وتجمعها الصاعدة٬

البر على األخرى الحية للكائنات العذب المياه(الماء حياة  ).دورة
 

ون الكرب يد أكس اني ث اص امتص ى عل درتها بق ة البحري ة البيئ يز تتم ا م(كم أه د أح
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الحراري االحتباس ظاهرة تسبب التي الدفيئة اء)العناصر البن ة عملي خالل من وذلك ٬
يرة٬ كب ات بكمي ر البح اه مي ي ف ة العالق ة النباتي ات البالنكتون ا به وم تق تي ال وئي الض
فتتنفس الماء في ليذوب األوكسجين وينطلق عضوية٬ مواد إلى الكربون ذرات فتنفصل

البحرية البيئة في األخرى الحية الكائنات  .به
 

البحري  التلوث
 

تعريض إلى يؤدي وقد للبحر٬ الطبيعي التوازن في التغيير بأنه البحري التلوث يعرف
ة البحري ات والكائن ة الحيوي الثروات ب رار واإلض ر٬ للخط ان اإلنس حة وان(ص حي

ات ر)ونب البح ا مزاي اد وإفس ماك األس يد ص ا فيه ا بم ة٬ البحري اطات النش ة وعرقل
التلوث.الطبيعية وكمية حجم باختالف تأثيرها ويتخلف البحري التلوث مصادر وتتعدد

ى إل م يقس ذي ي3ال ه ية رئيس واع وث«أن والتل ائي٬ والكيمي ناعي٬ الص وث التل
الصلبة  .»بالمخلفات

 
القادم  الخطر

 
دكتور ال ازان٬ ج ة بجامع اء األحي م بقس البيئي التلوث تخصص في المساعد األستاذ أكد

أن الناشري موسى ن ب ين ادم٬«حس الق الخطر و ه تيكية البالس المواد ب وث التل خطر
امى٬ يتن لبي الس تأثيره زال وما األخيرين٬ العقدين في البحرية البيئة واجهته الذي وهو
ي البيئ التوازن اختالل على وتعمل الطبيعة٬ في بسهولة تتحلل ال مواد عن عبارة كونه

البحرية  .»للكائنات
 

من أكثر أن قُّدر البالستيكية٬ المخلفات مجال في األخيرة الدراسات ماليين8وبحسب
ة القمام ن م احنة ش غ تفري ادل يع ا م أي سنويا٬ المحيطات في تنتهي البالستيك من طن
ود العق خالل تيك البالس اج إنت د تزاي ع م خصوصا ة٬ دقيق ل ك ط المحي ي ف البالستيكية

بنحو ام20األخيرة ع اج اإلنت ن م أكثر تمر.1960ضعفا اس إذا ات التوقع وبحسب
سننتج فإننا الحالي البالستيك استخدام بحلول33معدل البالستيك من أخرى طن مليار

اء2050عام الم ي ف تبقى س ث حي المحيطات٬ ي ف ا منه ير كب بجزء المطاف ينتهي ٬
قرون شملت.لعدة استقصائية ة دراس ي ي159وف ف ة المرجاني الشعاب ن م ة منطق

مجلة في نشرت الهادئ٬ والمحيط آسيا أن»ساينس«منطقة احثون الب در يق ام٬ الع هذا
ة11.1هناك المرجاني الشعاب في متشابكة البالستيكية المواد من قطعة ومن.مليار
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بنسبة الرقم هذا يزداد أن فقط%40المتوقع القادمة السنوات  .في
 

السلبي  التأثير
 

أن ى إل الناشري الدكتور يشير حيث البحرية٬ البيئة على سلبي تأثير البالستيكية للمواد
البحرية٬« الكائنات من كثير مأوى تعد التي المرجانية الشعاب تتلف البالستيكية المواد

ا البكتيري ن تمك تي ال موم الس ق وتطل ا٬ فيه وء والض وي الحي جين األكس رة وف ل وتقل
الشعاب هذه غزو من  .»والفيروسات

 
علمية  دراسات

 
الناشري الدكتور البحري«بين وث التل رة نش مجلة في نشرت دراسة في ن(أنه ماري

بوليتين ر)بولوشن أكتوب ي اول2017ف بتن ق يتعل ا فيم ا مقلق تطورا اء العلم سجل ٬
ة البحري اء األحي ل قب ن م تيك اول.البالس تن ى عل ة األدل ن م ى يحص ال دد ع اك وهن

الصغر ة المتناهي تيكية البالس واد الم وخاصة البالستيك٬ لحطام البرية القطع(األحياء
بالخطأ)النانوية غذائية مواد باعتبارها ٬. 

 
ام ع ة المرجاني عاب للش ة الدولي ادرة المب ت أعلن ذلك للشعاب2018ل ة الدولي نة الس

زيادة.المرجانية على الشريكة المنظمات مع جنب إلى جنبا للبيئة المتحدة األمم وتعمل
ز وتحفي تدامتها٬ اس ه تواج تي ال دات والتهدي ة المرجاني عاب الش ة وأهمي ة بقيم ي الوع
تيكية البالس ات بالمخلف وث التل د تزاي ع ومن ا لحمايته راءات إج اذ اتخ ى عل اس الن
ار البح ي ف ات للكائن الرئيسي المأوى تعد التي المرجانية الشعاب مناطق في وانتشارها

 .»والمحيطات
 

جائر  اصطياد
 

الجائر االصطياد الناشري حسين الدكتور يرة«عّرف كب بكميات األسماك اصطياد بأنه
تخدام اس أو اثر٬ التك م مواس في الصيد تم إذا خاصة التجارة٬ بغرض الحاجة على تزيد
سطح من د تم يرة كب بكة ش عن عبارة وهي القاري٬ الجر مثل الممنوعة الصيد طرق
تجمع ث حي ساعات٬ لعدة السفينة أو القارب طريق عن تجر ثم األعماق٬ وحتى البحر

حيوانا أو نباتا ذلك كان سواء طريقها يعترض أو يواجها ما  .»كل
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ى«وبين عل يرة كب ة بدرج ر ويؤث األنظار٬ عن دا بعي يحدث الصيد من النوع هذا أن

تراكم نتيجة الشبكة في تقع التي الكائنات تموت حيث الصيد٬ منطقة في الحيوي التنوع
د بع تهدفة المس ات الحيوان ذ تؤخ ث حي الجر٬ ة عملي خالل بعضا بعضها فوق الكائنات
ؤدي ي ك ذل ى إل إضافة ة٬ نافق أو مريضة اد تع ا لكنه للبحر٬ اد تع والبقية الجر٬ عملية
ل فتق ات الكائن هجرة ببان يس الي وبالت ة٬ المرجاني الشعاب تدمير إلى الجائر االصطياد

الزمن مرور مع العمليات هذه استمرار مع تنقرض أو المنطقة هذه في  .»وفرتها
 

وإجراءات  تنظيمات
 

ات تنظيم ع وض ى إل ة العالق ذات ات الجه عت س عودية الس ة العربي ة المملك ي ف
ت وألزم ة٬ المملك واحل س ي ف ائر الج االصطياد بي مرتك د ض ات وغرام راءات وإج
ادة زي دف به ك وذل ومحمية٬ حظر مناطق كذلك وفرضت صيد٬ منع بمواسم الصيادين
وغيرها والسرطان الروبيان مثل األخرى البحرية والمخلوقات األسماك٬ من  .الوفرة

 
دان فق د بع ك وذل ائر٬ الج األسماك صيد من يحد تنظيما سابقا الزراعة وزارة ووضعت

مكية10 الس ثروة ال زون مخ اض وانخف األسماك٬ ن م واع ام%70أن 2011٬ع
على األخيرتين السنتين في التنظيم طبق ي5حيث ف رة المتواف األسماك من فقط أنواع
من أكثر على يحتوي الذي العربي الخليج  .نوعًا50بحر

 
 سواحل

 
فالبحر وخصائصه٬ ه طبيعت ا منهم ل لك وشرقي٬ ي غرب احلين س ى عل ة المملك تتوفر
ة المرجاني الشعاب يز وتم ثرة لك نظرا الغطس في البحار أفضل أحد يعد غربا األحمر
ماك األس من ة البحري ات الكائن رة ووف ه٬ من مالي الش الجزء ي ف ة خاص ه ب رة المنتش

إن حيث وغيرها٬ ي%20والقشريات ف آخر بحر أي في موجودة ليست كائناته من
 .العالم
 

إلى الحمر البحر طول ى1900ويصل إل فتصل ه في ة نقط أعرض ا أم 350كلم٬
ا تقريب ه ب جل س ق عم ى وأقص ترا٬ ض2000كيلوم األبي البحر ب رتبط وي تر٬ م

مضيق ق طري عن عدن ج بخلي ويرتبط الشمال٬ من السويس قناة طريق عن المتوسط
الجنوب من المندب  .باب

24



 
بة بنس ة ملوح البحار أكثر من األحمر ي%5ويعد الت ة العالي ه حرارت بسبب ا٬ تقريب

ه من يرة كب ات كمي ر ار(تبخ البح ي ف الح األم بة نس ط ة%)3.5متوس قل ا وأيض ٬
كاألنهار به تصب التي العذبة المياه من  .الروافد

 
مساحات تغطي والتي جدا٬ والقوية الساخنة بالتيارات فيتميز شرقا٬ العربي الخليج أما
بسبب ة العالي ة الملوح بة نس ي ف ر األحم البحر به ويش د٬ الم اء أثن األرض ن م يرة كب
ة دجل ري نه ن م ه في ب تص تي ال ة والعذب وة الحل اه المي ن م الرغم ب ة العالي رارة الح

عالية تكون التبخير كمية لكن  .والفرات٬
 

ي ف الوفرة ب يز يتم ي الغرب احل الس ن لك احلين٬ الس ال ك في كبيرة السمكية الثروة وتعد
الثروة ب ازان ج قبالة الساحل ويتميز منها٬ المحددة األنواع وبعض والقشريات األسماك
أو ر األحم البحر ي ف آخر جزء أي يفوق الذي المميز البحري والتنوع الهائلة السمكية

العربي  .الخليج
 

البالستيكية المخلفات  خطر
 
عام20 عن البالستيك إنتاج تزايد  1960ضعفا
 
عام33 بحلول البالستيك من ستنتج أخرى طن  2050مليار
 

آسيا11.1 في المرجانية بالشعاب متشابكة بالستيكية مواد من قطعة  مليار
 
المقبلة40% القليلة السنوات في القطع تلك عدد ازدياد  نسبة
 

البيئة وزارة شرعتها  تنظيمات
 

استدامتها على والحرص السمكية الثروة بأهمية الصيادين  توعية
 

التكاثر فترة وهي الروبيان صيد لمنع مواسم  تحديد
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بتاتا الصيد فيها يمنع كمحميات المناطق بعض  تحديد
 

وبيش كالليث الساحلية المناطق من عدد في السمكي  االستزراع
 
سنويا8 المحيطات في تنتهي البالستيك من طن  ماليين
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لتاريخ الصحفي 13/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البحرية»أرامكو«عنوان البيئات ونباتات لطيور آمنة مالذات توفر

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17157العددالكاتب 1تكرار

البحرية»أرامكو« البيئات ونباتات لطيور آمنة مالذات  توفر

 

السواحل على األشجار لزراعة امتدت الشركة  )اليوم(مبادرات
 

 الظهران-اليوم

ذي وال ام٬ الع ذا له للبيئة العالمي اليوم في مهمة منجزات حزمة السعودية أرامكو تقدم
وارد الم ى عل المحافظة ة أهمي ى عل الضوء ليط لتس ة عالمي منصة دة المتح األمم تُعّده

 .الطبيعية
 

و«وأظهرت ة٬»أرامك البيئ ي ف ا ألعماله ل المحتم األثر ب ا وعًي ا٬ أعماله ير بواك ذ من
ودة ج اييس ومق ية٬ الهندس اييس والمق ة٬ البيئي ات المتطلب ن م يرة كب ة مجموع دّت فأع
ردم٬ ال اييس ومق اء٬ الضوض ي ف م التحك ة وأنظم ا٬ فيه رة المؤث ات واالنبعاث واء اله
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الخطرة المواد من التخلص وقواعد الماء٬ تدوير إعادة  .وإجراءات
 

الجزء ي ف ة البيولوجي المجموعات مثل الشركة مطبوعات في كذلك الوعي هذا وتجلّى
العربي الخليج من عام:الغربي صدر الذي المملكة في البحرية وهو1977الحياة م٬

ة قائم ى إل ا خالله ن م وخلصت الشركة٬ أجرتها سنوات خمس استمرت دراسة نتيجة
يرات التغ اس قي ن يمك ا بيولوجًي خًطا ل وتمثّ ج الخلي تستوطن التي والنباتات الحيوانات

ه أساس على المستقبلية ج.البيئية لخلي ئي البي ام النظ ى عل ة مماثل دراسات ت أجري د وق
وشملت والمعادن٬ للبترول فهد الملك جامعة مع بالتعاون الثمانينيات أواسط في تاروت

عام تناقيب ورأس منيفه٬ خليج بيئة  .م1986الدراسات
 

عام نوعه1989وفي ن م األشمل ان ك ل عم نشر على السعودية أرامكو ساعدت م٬
و وه اورة٬ المج اطق والمن ج الخلي ن م ي الغرب الجزء في الطيور عن الوقت ذلك حتى

ة«بعنوان المملك ن م الشرقية المنطقة في اول»الطيور ويتن واع٬340 أن ن م نوًعا
ام ع ساعدت ا كم ور٬ اب1990الطي كت ر نش ى عل ن«م م رقية الش ة المنطق ات نبات

نوعه»المملكة من األول  .وهو
 

وتحسين ة الفطري اة والحي البيئة حماية على تعمل تأسيسها منذ السعودية أرامكو وظلت
وارد للم األمثل االستغالل تنظِّم التي األنظمة من عدد سن خالل من وذلك البيئي٬ أدائها

الفطرية والحياة بالبيئة اإلضرار دون  .الطبيعية٬
 

ة البيئي ار اآلث ف تخفي أجل من جهودها أقصى تبذل التي الشركات طليعة في وأصبحت
ا يجعله ا م ك وذل ة٬ الطبيع ى عل اتها انعكاس ن م والحد الخام٬ النفط صناعة تخلفها التي

الدولي الصعيد على اإليجابيين المؤثرين  .أحد
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لتاريخ الصحفي 13/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر على"البيئة"عنوان المحافظة بضرورة التوعية في العالم وتشارك العالمي البيئة بيوم األحيائي"تحتفي "التنوع

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 13تكرار

العالم"البيئة" وتشارك العالمي البيئة بيوم تحتفي
على المحافظة بضرورة التوعية التنوع"في

 "األحيائي
 

 واس-الرياض
ة البيئ وم بي الم الع دول ع م ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ي تحتف

ي ف ام يق ذي ال المي و5الع عار2020يوني ش ت تح وع"م التن
ائي ى"األحي عل ع المجتم ث تح ة توعوي ائل رس ث ب بر ع ك وذل ٬

لبي الس ر واألث الضرر م حج ى عل وء الض لط وتس ة٬ بالبيئ ام االهتم
م تطلعه ا كم ائي٬ األحي وع التن دان فق بب بس كانها وس األرض ى عل

البيئة على للمحافظة المملكة وتجارب جهود  .على
رصد ى إل يهدف سنويا٬ً اليوم بهذا االحتفال أن الوزارة٬ وأوضحت
وتشجيع ة٬ البيئ سالمة لضمان المبكر واإلنذار البيئية٬ القضايا كافة
ام الع ذا ه ال واحتف ة٬ البيئي بالقضايا الوعي ادة وزي البيئية٬ األنشطة
وضرورة البشر٬ حياة في األحيائي التنوع أهمية على الضوء يسلط

ن م ثر أك ى عل ة ات8المحافظ والحيوان ات النبات ن م وع ن ن ماليي
وع والتن ؤويهم٬ ت التي البيئية والنظم األرض٬ كوكب على الموجودة

بينها فيما  .الجيني
ع جمي دعم ي ذي ال األساس هو األحيائي٬ التنوع أن الوزارة٬ وأكدت
ل ك ى عل ر يؤث و فه اء٬ الم سطح وتحت األرض على الحياة أشكال
اه٬ والمي ي النق واء اله ر ويوف ان٬ اإلنس حة ص ب جوان ن م ب جان
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ر تغي أة وط ن م ف والتخفي ة٬ الطبيعي راض األم ة ومقاوم ذاء٬ والغ
الشبكة هذه من واحد عنصر إزالة أو تغيير أن إلى باإلضافة المناخ٬

سلبية عواقب إلى يؤدي أن ويمكن بأكمله الحياة نظام على  .يؤثر
ى عل المحافظة ة بأهمي للتوعية عالميًا منبرًا العالمي٬ البيئة يوم ويعد

والتصحر الحراري االحتباس من الحد إلى يهدف كما وقد.الطبيعة٬
عام في مرة أول اليوم هذا عن ستوكهولم1974٬أعلن مدينة في م

ن م ثر أك ام ع كل به ة100ويحتفل المملك ا منه الم الع حول ة دول
يوم في وذلك السعودية٬ م5العربية األم تختار عام كل وفي يونيو٬

ع وق د وق المناسبة٬ ذه له المي الع المضيف د البل ون لتك دولة المتحدة
العام هذا كولومبيا2020االختيار دولة على  .م
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الخبر تفاصيل

الخبر عسيرعنوان لمنطقة الجراد أسراب وصول من تحذر البيئة

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

عسير لمنطقة الجراد أسراب وصول من تحذر  البيئة

 

الروسي  إبراهيم

ن والمقيمي واطنين الم ن م ير عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ب طال
ا وتوقفه ا جثومه أو دبا ال ات مجموع أو الصحراوي الجراد مشاهدة مواقع عن اإلبالغ

عليها والقضاء لمكافحتها عنها اإلبالغ وسرعة بالمنطقة موقع أي  .في
 

الواتساب م رق ى عل الها ارس م ث ا مواقعه د تحدي م ث ومن التصوير يتم انه أوضحت كما
 .0530233560المخصص
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الخبر تفاصيل

الخبر تنجزعنوان الوطنية المياه مايو84شركة نهاية حتى جديًدا تجاوزت2020مشروعًا لایر2,76بتكلفة مليار

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 21تكرار

تنجز الوطنية المياه جديًدا84شركة مشروًعا
مايو نهاية تجاوزت2020حتى 2,76بتكلفة

لایر  مليار

 

 واس-الرياض
تنفيذ من الوطنية المياه شركة ى84انتهت حت وبيئًيا مائًيا مشروًعا
اري الج ام الع ن م ايو م هر ش ة ة2020نهاي المملك اطق من ي ف

بلغت بتكلفة لایر2,76المختلف  .مليار
 

ة لخدم المشروعات هذه تنفيذ في630ويأتي إضافي تفيد مس ف أل
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ة المملك ة رؤي ق لتحقي تسعى ا أنه ى إل إضافة ة٬ المملك اء أنح ع جمي
ة2030 المائي بالخدمات ة التغطي نسب ع رف ى إل الرامية وأهدافها

المجال هذا في المعايير أفضل وفق كافة المملكة مناطق في  .والبيئية
 

د العدي از إلنج متسارعة بخطى ل العم تواصل ا أنه الشركة وأكدت
ن المواط ة خدم ى إل دف ته تي ال ة المهم ة الحيوي روعات المش ن م
ع ورف م٬ له ة المقدم دمات الخ توى بمس ي الرق ن ع الً فض م٬ والمقي
اه المي قطاعي ي ف الخدمات ة تغطي نسب ادة وزي غيلية٬ التش اءة الكف

بالمملكة الصحي  .والصرف
 

ة تنقي ات محط منت تض زة المنج روعات المش ة حزم أن ت وبيّن
وخدمات اه مي بكات وش ة منزلي وتوصيالت بيئية٬ معالجة ومحطات
ى عل مباشر ر أث ا له سيكون المشروعات ذه ه أن إلى مشيرةً بيئية٬
البيئية والخدمات المياه خدمات منظومة ستعزز كذلك العمالء٬ خدمة

لهما التشغيلية القدرة  .ورفع
 

ي ه زة المنج روعات المش أن ركة الش حت روًعا40وأوض مش
بلغت ة إجمالي ة بتكلف المياه ا1.165لخدمات أنه ة مبين لایر٬ ار ملي

ى عل د يزي ا م منت و22,430تض ونح دة٬ جدي اه مي يلة توص
ييد1200 تش ى إل إضافة التوزيع٬ شبكات من إضافي متر 4كيلو

اإلنتاجية طاقتها مياه تنقية يومًيا130محطات مكعب متر  .ألف
 

المشاريع أن ى إل الشركة فأشارت البيئية٬ الخدمات مشاريع عن أما
بلغت ب الجان ذا ه ي ف بلغت44المنجزة ة إجمالي ة بتكلف مشروًعا

نحو1.6 ذ تنفي تضمنت أنها إلى النظر الفتًة لایر٬ ألف23مليار
ى عل د يزي ما ومد إضافية٬ صحي صرف ر700توصيلة مت و كيل

ييد تش ى إل إضافة الصحي٬ الصرف شبكات من محطات3إضافي
سعتها الصحي الصرف اه بمي تختص ة بيئي ة ر19معالج مت ف أل

يومًيا  .مكعب
 

والة ل ة الطموح ة الرؤي ق لتحقي زمن ال ابق تس ا أنه ركة الش دت وأك
هللا-األمر ة-حفظهم الكريم اة الحي ات متطلب كل توفير تستهدف التي
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ن العامي الل خ ت طبق ا أنه ى إل اه االنتب ًة الفت م٬ والمقي وطن للم
يرة وت ن م ع للرف األداء رات ومؤش ادرات المب ن م دداً ع يين الماض

د بع ذلك ل ان ك ا مم ا٬ جودته وضمان مشروعاتها هللا-تنفيذ ق -توفي
والحيوية المهمة المشروعات من العديد بإنجاز اإليجابي  .األثر
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الخبر تفاصيل

الخبر يمولعنوان الزراعية التنمية أقساط33صندوق ويؤجل زراعيًا كورونا4398مشروعًا جائحة تداعيات لتخفيف المبادرات ضمن مستفيداً

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 20تكرار

يمول الزراعية التنمية مشروًعا33صندوق
أقساط ويؤجل ضمن4398زراعًيا مستفيداً

كورونا جائحة تداعيات لتخفيف  المبادرات

 

 واس-الرياض
للتصدي المملكة حكومة اتخذتها التي والمبادرات اإلجراءات أسهمت
ار اآلث ن م التخفيف ي ف تجد٬ المس ا كورون يروس ف أثير ت داعيات لت
ن األم ة منظوم ززت وع ي٬ الزراع اع القط ى عل ذلك ل لبية الس
ة الزراعي ة التنمي ندوق ص دمها ق تي ال دعم ال زم ح بر ع ذائي٬ الغ

و مليارين نحو لایر450والبالغة  .مليون
يضمن ا بم ه عمالئ دعم ى عل الصندوق حرص األزمة٬ بداية ومنذ
داد اإلم سالسل استمرار في والمساهمة الزراعية٬ األنشطة استمرار
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مع ياً تماش ك وذل الزراعية٬ المنتجات من المعروض ووفرة الغذائية
كورونا جائحة جراء االقتصادية اآلثار من للحد الحكومية  .الجهود

خاص ج منت إطالق الصندوق عنها أعلن التي اإلجراءات وتضمنت
تراتيجية"بـ اس ي ف تهدفة المس ة الزراعي ات المنتج تيراد اس ل تموي

الغذائي اآلن"األمن حتى الصندوق وافق حيث لایر٬ ملياري بمبلغ ٬
ة إجمالي ة بقيم ة زراعي منتجات تيراد الس ود عق ة أربع ل تموي ى عل

ى إل لت ى348وص عل ادرة المب ذه ه زت رك ث حي لایر٬ ون ملي
ذرة وال ويا الص ول وف كر والس األرز ات منتج تيراد اس ل تموي
السوق٬ حاجة حسب أخرى منتجات إضافة ة إمكاني ع م الصفراء٬
المباشرة القروض من مزيج عبر المرصود المبلغ من االستفادة وتتم

الصندوق يقدمها التي التمويل منتجات ضمن المباشرة  .وغير
ة الزراعي ة التنمي صندوق رصد لعمالئه٬ الدعم أشكال يخص وفيما

بالقروض300مبلغ المتمثل العامل المال رأس لمبادرة لایر مليون
ات اتفاقي ق وف ة التجاري المصارف خالل من أو المباشرة التشغيلية

دد ع ل تموي ى عل الصندوق ق واف د وق ا٬ معه بالشراكة 29التمويل
تجاوزت إجمالية بقيمة لایر207قرضاً  .ماليين

ديونيات والم األقساط ل تأجي مبادرة من المستفيدين عدد بلغ حين في
الصغيرة المنشآت بقطاع المتخصصة المشاريع روض لق المستحقة

ن م ارب يق ا م أشهر٬ ستة لمدة دد4395والمتوسطة وبع تفيداً مس
بلغ مؤجلة ى4752أقساط إل وصلت ة إجمالي ة بقيم 150قسطا٬ً

لایر  .مليون
 

الشريفين الحرمين خادم لتوجيهات إنفاذًا الصندوق خطوات -وتأتي
هللا ه ات-حفظ واالحتياج ة التنمي ات أولوي ة خدم ى عل ل بالعم

ي الزراع اع القط م دع ي ف ة الدول ود لجه تمرارا واس ادية٬ االقتص
ي ف والمساهمة االقتصادية٬ ة التنمي ي ف الفاعل دوره ب للقيام الخاص

الغذائي األمن  .تحقيق
ع الموق عبر بالتقديم المستفيدين لجميع دعوة وجه قد الصندوق وكان

ي ات)http://e.adf.gov.sa(اإللكترون منتج ب لطل
الحصول أو االستفسار ذلك ك يمكن كما إجراءاتها٬ ومتابعة التمويل
روع ف ارة لزي ة الحاج دون اً إلكتروني ة المتنوع دمات الخ ى عل
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الخدمة مراكز أو  .الصندوق
ال المج ي ف ة العامل ات القطاع س تالم تي ال ادرات المب أن ذكر ي
والنظامية المالية والتدابير المبادرات من حزمة ضمن تأتي الزراعي
الحد في والمساهمة الخاص القطاع لدعم المملكة أطلقتها التي العاجلة
كشريك دوره ل داً وتأكي ا٬ كورون جائحة جراء االقتصادية اآلثار من
ول ح ات المعلوم ن م د ولمزي ادية٬ االقتص ة المنظوم ي ف ي أساس
ادرات المب فحة ص ارة زي ن يمك ا٬ منه تفادة االس ة وآلي ادرات المب

التالي الرابط خالل من  :الرئيسة
https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx. 
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الخبر تفاصيل

الخبر األسهمعنوان ومستثمري للمناخ المادية »2من2«المخاطر

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد9734العددالكاتب 1تكرار

األسهم ومستثمري للمناخ المادية  »2من2«المخاطر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سونثايم فاندنبوش/فيلكس  جيروم
 

ع رف ى إل المناخ تغير يؤدي أن الحالية والتقييمات المستقبلية المخاطر حول المتوقع من
ر الح ات وموج انات كالفيض دتها٬ ح ادة وزي ة المناخي اطر المخ ن م ير كث ة احتمالي

أكبر صدمات إلى المالية واألسواق االقتصادات يعرض ما هذه.والجفاف٬ تسعير ويعد
ى إل اجون يحت الذين األسهم لمستثمري بالنسبة جسيما تحديا المادية المخاطر في الزيادة
ى عل ة المادي المخاطر ى عل اتها وانعكاس ة٬ مختلف ة مناخي يناريوهات س ة احتمالي دير تق

المتوقعة والتكيف التخفيف وإجراءات المناخ٬ علم على بناء الشركات إضافة.مستوى
المؤسسات ادت اعت مما حتى أطول يكون قد التغيرات لهذه الزمني األفق فإن ذلك٬ إلى

فيه التفكير األجل طويلة االستثمارات  .ذات
 

عام الدول عبر األسهم تقييمات إلى تعكس2019وبالعودة ن تك لم بأنها دراستنا تفيد ٬
ن م يصاحبها ا وم ا حوله المناقشات ثر تك تي ال المي الع ترار االح سيناريوهات من أيا

المادية المخاطر حدوث نسبة أو األخطار تواتر في متوقعة يصبح.تغيرات أن ن ويمك
ي ف األسواق ا له تتعرض التي للمخاطر كبيرا مصدرا الشكل بهذا الواضح االنتباه عدم

المقبلة  .الفترة
 

ه أن ة فاإلجاب ه؟ ب ام القي السياسات لصناع يمكن الذي ما هنا٬ نفسه يطرح الذي والسؤال
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كوفيد جائحة ا19-تعد مواجهته ي ف والصالبة ة لألزم تعداد االس أن ب تذكرة الحالية
د ح ى إل دة المؤك ير غ األحداث ى عل ب تترت تي ال اطر المخ إلدارة ضروريان مطلبان

باهظة واإلنسانية االقتصادية تكاليفها تكون أن ويمكن  .كبير٬
 

يمكن ل كك السيادية المالية القوة وتعزيز التأمين توفير في التوسع فإن آنفا٬ ذكرنا وكما
دد ته تي ال اطر المخ تقليص ى إل دوره ب ؤدي ي ا م ة٬ المناخي وارث الك ر أث ا يخفض أن

المالي  .االستقرار
 

ر لتغي ة المادي اطر المخ ن ع لإلفصاح ة إلزامي ة عالمي ايير مع وضع ون يك أن ن ويمك
المالي االستقرار على للحفاظ أخرى مهمة خطوة بمنزلة معلومات.المناخ توافرت فإذا

تقبلية والمس ة الحالي والضعف التعرض واطن بم يتصل ا فيم شركة ل ك عن تفصيلية
تثمرين والمس أمين الت وشركات المقرضين ك ذل يساعد أن يمكن المناخ٬ صدمات إزاء

أفضل نحو على المخاطر بهذه اإلحاطة  .على
 

ة المالي للشركات ح تتي أن اخ المن ير تغ عن ة الناجم الضغوط تحمل الختبارات ويمكن
ا وم ا له تتعرض تي ال اطر المخ م لحج أفضل فهم تحقيق بها المعنية الرقابية واألجهزة

مادية مخاطر من ة.يصاحبها المادي المخاطر فحص الماضي د العق دار م ى عل تم وقد
القطاع م لتقيي الصندوق ذها نف رامج ب خمسة كل من واحد في المناخ بكوارث المتعلقة

البهاما.المالي جزر عن الماضي العام نشر الذي التقييم هو أخيرا ذلك  .ومثال
 

ى عل وي الق المي الع التحرك و ه ة الفاعلي ات درج ى أعل ق يحق الذي العالج أن شك ال
العالمي ترار االح سبب ومعالجة ة٬ الدفيئ ازات غ ات انبعاث لتخفيض السياسات صعيد

المالي االستقرار قضايا من بكثير أبعد إلى تمتد منافع وتحقيق مستدام٬ نحو  .على
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الخبر تفاصيل

الخبر للصهاريجعنوان يلجئون واألهالي النرجس حي عن المياه انقطاع استمرار

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد2974العددالكاتب 1تكرار

للصهاريج يلجئون واألهالي النرجس حي عن المياه انقطاع  استمرار

 

 الرياض_المناطق

ق طري وب جن ع الواق الجزء وخاصة اض الري ة مدين مال ش النرجس حي أهالي يعاني
بشكل اه المي لصهاريج اللجوء على أجبرهم مما أيام منذ المياه انقطاع من سلمان الملك

 .يومي
 

من ة المقدم للشكاوى اه المي شركة ال وإهم معاناتهم استمرار من الحي أهالي ويشتكي
معاناتهم ورفع المشكلة معالجة بسرعة الشركة مطالبين  .قبلهم

 
ي ف يسبب د ق ا مم الشوارع ارة إن ب تركي أخر ت ن م الحي أجزاء من بعض تعاني كما

للسرقة الحي أهالي ممتلكات  تعرض
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الخبر تفاصيل

الخبر صحيعنوان صرف خزان في سقطت ناقة إنقاذ

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد7189العددالكاتب 1تكرار

صحي صرف خزان في سقطت ناقة  إنقاذ

 

 الوطن:بريدة

بعمق صحي صرف خزان في سقطت ناقة بالرس المدني الدفاع فرق ار4أنقذت أمت
ي ف ادث الح عن اً بالغ الرس بمدني والتوجيه التحكم مركز تلقى حيث حليسة٬ بلدة في

الـ ليمها)8:30(الساعة وتس ة الناق وإخراج ادث الح ومباشرة ع للموق ال االنتق م وت ٬
 .لصاحبها
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الخبر تفاصيل

الخبر كاريكاتيرعنوان

الخبر الخبرالجمعة-05/06/2020-13/10/1441تاريخ كاريكاتيرتصنيف

الرصد18974العددالكاتب 1تكرار
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