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الخضراء يتحقق..الرياض  حلم
 
 
 
 

الخريف.د.أ محمد بن  رشود

ة حرك سهولة ضمان على ركز الماضي في الحضري التخطيط فإن معروف٬ هو كما
احات المس يص تخص أو ة الهوائي دراجات ال أو اة للمش ذكر ي ار اعتب دون يارات الس
ي عمران وتوسع سريع سكاني نمو من واكبها وما التنمية٬ تسارع يكون وقد الخضراء٬
ام االهتم ن ع دا بعي رى٬ األخ ري الحض ط التخطي ايا بقض غال االنش ى إل أدى ير٬ كب
ايا قض أو ا خصوص ة الجاف ات للبيئ بة المناس جار األش اء وانتق راء الخض احات بالمس

عموما  .االستدامة
 

روع مش اء ج ذلك راء"ل الخض اض ة"الري بيئ ي ف ش العي ي ف يرين كث الم أح ق ليحق
ة المملك سكان خمس من أكثر يقطنها مدينة في خضراء د.حضرية أح و ه والمشروع

لمان س ك المل الشريفين الحرمين ادم خ ا أطلقه التي الكبرى٬ األربعة النوعية المشاريع
ي ف هللا٬ حفظه عبدالعزيز٬ ة1440رجب12بن بتكلف وتشمل86هـ لایر٬ ار ملي

ار المس روع ومش راء٬ الخض اض الري روع ومش لمان٬ س ك المل ة حديق روع مش
آرت الرياض ومشروع ة.الرياضي٬ رؤي داف أه الخضراء اض الري مشروع ويحقق

ة رارة2030٬المملك الح ة درج ف تخفي الل خ ن م اة٬ الحي ودة ج ين تحس ي وه ٬
ي ف المعالجة للمياه األمثل واالستغالل التلوث٬ من الحد خالل من الهواء جودة وتحسين
تصنيف ع رف م ث ن وم ف٬ التكيي في المستخدمة الطاقة توفير على عالوة الري٬ أعمال

العالم مدن من نظيراتها بين الرياض زراعة.مدينة إلى المشروع مليون7.5ويهدف
إلى تصل مساحة على مدينة2كم541شجرة سكان من فرد لكل شجرة بواقع وذلك ٬

من.الرياض رد الف نصيب سيرتفع المشروع إنجاز ى1.7وبعد ا28إل مربع ترا م
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الخضراء المساحات ار.من اختي ى عل المشروع ى عل ائمون الق من72وعمل ا نوع
اء أنح ي ف زراعتها نالحظ كما والزيتون٬ السدر مثل للجفاف المقاومة المحلية األشجار
واع األن ذه ه يوضح لم اإلنترنت شبكة على المشروع موقع أن من الرغم على المدينة٬

عليها اعتمد التي الدراسات٬  .أو
 

ذا ه ق لتحقي ود الجه تتضافر أن ترح أق الرائع٬ المشروع هذا على والثناء التقدير وبعد
جير بتش ركة ش ل ك هام إس أوال٬ الل خ ن م ك وذل ع٬ للجمي النفع ب ود يع ذي ال م٬ الحل
ه٬ من جزء أو ه في ع تق ذي ال الحي٬ تشجير دعم إلى إضافة بمقرها٬ المحيطة الشوارع

ي المحل ع المجتم اه تج ة االجتماعي المسؤولية منطلق ديات.من وبل ات أمان ادة إف ا٬ ثاني
ري ال رق ط ن م تفادة لالس ا٬ تقييمه د بع اض٬ الري ة مدين ة تجرب ن م رى األخ دن الم

مبدأ لتطبيق تجنبا المختارة٬ األشجار وأنواع العجلة"المستخدمة اختراع ك"إعادة لذل ٬
بكة ش ى عل روع المش ع موق وى محت إثراء ب روع المش ى عل ائمون الق ل يعم أن ل آم

المشروع ا عليه اعتمد التي الدراسات٬ بنتائج ار.اإلنترنت اختي ون يك أن نى أتم ا٬ ثالث
بعض ا تبنته تي ال الفاشلة٬ التشجير تجارب تتكرر لكيال فائقة٬ بعناية مدروسا األشجار
أ ملج ون لتك دائق٬ الح ي ف رة المثم جار األش بزراعة ام االهتم ع م ة٬ الحكومي ات الجه

ذائها لغ درا ومص ور اه.للطي المي تخدام اس ادة بإع ازل المن حاب أص جيع تش ا٬ رابع
ة" رف"الرمادي الص بكة لش ا تحويله ن م دال ب ة٬ خفيف ة معالج د بع دائق الح ري ي ف

رة مباش حي ث.الص حي ن م ود الجه ذه ه ادة بقي ات الجامع ادر تب أن ي ينبغ ا٬ خامس
ي الت ة٬ العظيم ود الجه ذه ه ي ف ذكر ي دور ا له يبدو ال إذ باألشجار٬ الخاصة الدراسات

رية الحض اطق المن كان س اة حي ودة ج ى عل س ة.تنعك مدين نى تتب أن نى أتم ا٬ سادس
دأ مب اض تدامة"الري فهوsustainability"االس رية٬ الحض مشاريعها ل ك ي ف

الحياة جودة مستوى ورفع التنمية استدامة لتحقيق  .الطريق
 

دروس ال ض بع تخالص واس راء٬ الخض اض الري روع مش ق توثي ي ينبغ يرا٬ وأخ
ة المقال لهذه ختام وخير أخرى٬ مدن في المشروع تطبيق في التوسع عند منها لالستفادة

السعودي للشعب تهنئتين أقدم بسالمة:أن ة٬ والثاني ارك٬ المب األضحى د بعي ى٬ األول
سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم والعزم الحزم هللا-ملك  .يحفظه
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البيئة« التدوير»نظام بقطاع األجنبي االستثمار  يعزز

 

حديثة بيئية صناعات يوفر التدوير  )اليوم(إعادة
 

الطوالني  الدمام-سلطان

م رق الملكي بالمرسوم صدرت تي ال ة للبيئ ام الع النظام الئحة البيئة في مختصون /م(وصف
ة19/11/1441في)165 البيئ قطاع م تنظي ى إل يهدف ذي ال اإلستراتيجي القرار ب هـ

من مستدامة ة بيئي أنشطة ق ويخل بي٬ األجن االستثمار سيجذب بدوره والذي المتعلقة٬ واألنشطة
السعودي االقتصاد في المحلي الناتج وتعزز قيمة ذات لتكون التدوير إعادة أنشطة  .أبرزها

 
مستدامة  مشاريع

في يسهم مؤخرًا صدر ذي ال رار الق إن الرشيد طالل الشرقية ة بغرف ة البيئ ة لجن رئيس وقال
اك هن ت كان أن د بع أمرها٬ تتولى واحدة جهة إشراف تحت لتكون البيئية القطاعات جميع تنظيم
ل مث المراكز ع جمي ام مه حدد ه أن ا فيم ي٬ جزئ دور وذات بعض في عملها يتداخل جهات عدة
التابعة القطاعات لتخدم التصحر ز ومرك ات النفاي ومركز بالتقييم الخاص البيئي االلتزام مركز
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 .لها
 

من البيئية القطاعات أغلب وسيمكن مستدامة٬ بيئية مشاريع إيجاد في سيسهم النظام إن وأضاف
ة رؤي حسب المستدامة والتنمية التدوير عمليات في ضمن2030العمل ات العملي ذه ه لتكون

ن م ة والخارج ة الداخل ات الكمي ر حص ى عل ل كالعم ة٬ كامل تقاللية وباس ات النفاي إدارة ل عم
من در تص تي ال ات والمخلف ورق٬ وال تيك والبالس وت والزي ة إلكتروني زة وأجه ة كيماوي ات نفاي

المحلية  .المصانع
 

أنه بدليل المباني٬ أنقاض تدوير مثل التدوير مشاريع على مقبلة الشرقية المنطقة أن الرشيد وأكد
السنوي اج اإلنت حجم أن خاصة باألحساء٬ رى وأخ دمام بال شركة ى عل روع مش ترسية تمت

نحو يبلغ والهدم البناء ة1.5لنفايات أجنبي شركات ثالث دخول جانب إلى سنوي٬ طن مليون
والكيماويات الزيوت تدوير بإعادة  .لالستثمار

 
حسب دوير الت بقطاع االستثمار ي ف دة جدي اق آف ح فت ى عل سيساعد النظام أن الرشيد وأوضح
ة والطاق الشمسية ة الطاق ل مث ة حديث ة بيئي صناعات وسيخلق الصحيحة٬ والتشريعات األنظمة
أجهزة ات ومكون ورق وال والزجاج البالستيك وتدوير والمراوح٬ الطواحين طريق عن الهوائية
دول ال ى إل السابق ي ف تصدر كانت تي ال ان األطن آالف من واالستفادة واألنقاض اإللكترونيات
أخرى مرة تكريرها ليعاد النفايات رمي نسبة وتقليل للشباب عمل فرص سيوفر مما الخارجية٬

دوير ت ن م تفادة االس م الل%30وتت خ وائيًا عش ابق الس ي ف ى ترم ت كان تي ال ات النفاي ن م
ي ف ستساعد تي وال المستهلكين دى ل ئي البي رز الف ة ثقاف دل مع اع ارتف ظل في ادمين الق العامين

بالمملكة المرادم  .تطوير
 

تنظيمي  دور
م الصلبة ات النفاي إدارة لخدمات بشركة األعمال تخطيط مدير التحديات.وأكد أن دهللا عب م هيث

ات النفاي أنواع ب ة الخاص ات والبيان ات المعلوم ص نق و ه ة المنزلي ات النفاي اع قط ه تواج تي ال
خاصة المستقبل٬ ي ف مشاريع إنشاء يتم أن المعلومات هذه بدون يمكن ال ألنه وكمياتها المتاحة

يبلغ الشرقية بالمنطقة المنزلية النفايات حجم اك5أن هن يكون أن د ب ال ذلك ل ا٬ يومي طن آالف
ة البيئ ي ف تثمرين للمس ح تتي تي وال ات٬ بالنفاي ة الخاص ات البيان ة كاف ح يوض ات معلوم ك بن
غيرها أو المنزلية النفايات فرز في كان سواء االستثمار٬ نوع لتحديد يحتاجونها التي المعلومات
وع ن د تحدي ن م ا أيًض ن تمكّ دورها ب تي ال والخصائص ات والمكون ة الفعلي ات الكمي الل خ ن م
ة معرف جانب ى إل االستثمار٬ وحجم للمشروع الجدوى دراسة وإعداد ستستخدم٬ التي المعدات
دعم ي ف توجه حاليًا لديها المملكة حكومة أن خصوصًا الشرقية بالمنطقة النفايات وكميات أنواع

البيئية القطاعات  .وتطوير
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صدور إلى نسبة ة الدقيق ات المعلوم ر لتوف تنظيمي دور ذات ة هيئ إنشاء م يت أن دهللا عب وتوقع

للمشاريع والقانوني التنظيمي اإلطار تعتبر التي الماضي الشهر للبيئة العام النظام  .الئحة
 

الوزارات  منافسة
د االقتصادي الخبير قال جهته ة.من حكوم حرص على يدل النظام صدور إن القحطاني محمد

ة بالتنمي ة البيئ اع قط ى يحظ أن ى عل دالعزيز عب ن ب لمان س ك المل ريفين الش رمين الح ادم خ
من ير الكث وسيحفز إستراتيجيًا رارًا ق بر يعت ة للبيئ ام الع النظام إصدار إن ف وبالتالي المستدامة٬

البيئة قطاع في لالستثمار األجنبية  .الشركات
 

أن شأنها من وى قص ضرورة ئي البي للقطاع ة التنظيمي ة الالئح إصدار إن القحطاني وأضاف
يمكن تي ال ات المخلف حجم أن سيما ال رعة٬ وبس ام األم ى إل ه بعجلت دفع وت ئي البي القطاع تنظم

يبلغ المملكة في منها واالستفادة لایر300تدويرها  .مليار
 

ة٬ منطق ل ك اتق ع ى عل ون يك أن د ب ال رى األخ ة والبيئي دوير الت ادة إع أنشطة م تنظي أن د وأك
تشكيل طريق عن المناطق إمارات خالل من الشأن هذا بخصوص بدورها تقوم أن تترك بحيث
ركات الش خبرات ى عل اد واالعتم دنيين الم ين المهندس أ أكف ار واختي ة المعني ات الجه ن م ة لجن

وشركة السعودية أرامكو شركة مثل الشرقية المنطقة في تقع التي خصوصًا »سابك«الكبرى٬
التي ات المخلف واع وأن األنشطة هذه إحصاء يتم لكي األجنبي االستثمار استقطاب تعززان اللتين
ى إل اد تع ة والطبي البيئة٬ وزارة إلشراف تابعة الغذائية المواد مخلفات تكون بحيث تدويرها تعيد
بهدف الصناعة؛ وزارة إشراف تحت أيًضا ون تك الصناعية ات المخلف وكذلك الصحة٬ وزارة
أو ادرات مب كل ش ى عل ا وطرحه دوير الت اع قط ي ف وزارات ال ذه ه ن بي ة المنافس روح ق خل

استثمارية فرص أو  .مشاريع
 

وكذلك اقتصادية٬ جدوى وذات مستدامة بر تعت دوير الت ادة إع مشاريع أن إلى القحطاني وأشار
التجاري تر التس ى عل القضاء ي ف هاًما دوًرا ب تلع ا أنه ب جان ى إل الوظائف ن م د العدي ق تخل

التدوير قطاع في حاليًا  .الموجود
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الشرقية ألسواق تصل الروبيان وفير..بشائر بموسم  وتوقعات

 

للصيد استعدادا اللنشات  تجمعات
 

المسري  القطيف-أحمد

فسح ام أي أول ي ف ان الروبي ن م ير الخ ائر بش ى أول الشرقية ة المنطق أسواق تقبل تس
يستمر الذي ام6الروبيان أي ث ثال وم الي والتهم حم بعرض الصيادين اتفاق بعد أشهر٬

وفير بموسم مستبشرين المبارك٬ األضحى  .عيد
 

قريبة  معاقل
 

د محم رقية الش ة بغرف ذاء والغ ة الزراع ة لجن و وعض دمام بال يادين الص ير كب ال وق
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أن ى إل يًرا مش العيد٬ أيام ثالث حتى األسواق إغالق على اتفقوا الصيادين إن المرخان٬
الكبيرة المراكب لمدة»اللنشات«أكثر بالصيد لها يسمح اتجهت5التي متواصلة أيام

ي وه اء المين شرق واتخذت دمام٬ ال ي ف خاصة ة٬ القريب المعاقل حول الموسم بدء في
يسمى الذي والمبحر والدوبا«المنطقة لألسواق»الكاش٬ ورد ت أن ويمكنها لها٬ وجهة

الصغيرة والقوارب المراكب أما سريًعا٬ تصريح»الطرادات«الروبيان ون يك تي وال
لمدة لها األغلب24البحر ي ف وتأخذ دارين٬ وخور سيهات خور حول فاتجهت ساعة

صيدها12 بعد األسواق إلى بحموالتها وتذهب ارة.ساعة بح بعض وبحسب موضًحا
اصطاد د ق الواحد والمركب الطراد أن الطرادات ا8وصيادي م أو ات بان أو ثالجات

الروبيان300يقارب من  .كيلو
 

المبحر  تغيير
 

للخواص٬ إال م الموس دء ب في صيدهم عن يعلنون ال الصيادين معظم أن المرخان وأكد
م تزاح ن م ا خوًف دونها٬ يقص تي ال احر المب ي ف ان الروبي ات كمي ى عل اظ للحف ك وذل
ون يك مبحر ي ف ق يوف ا أحياًن الصياد أن ى إل يًرا مش الصيادين٬ قبل من فيها المراكب
ون يك وأحياًنا طاد٬ ليص ه في ترة ف ى يبق تى ح ك ذل ن ع ن يعل ال ف يرًا كث ه في ان الروبي

آخر إلى المبحر تغيير الصياد على يحتم مما  .العكس٬
 

المؤن  تحميل
 

لنش ن م ثر أك ك يمل ان ك إن ب األغل ي ف الصياد اللنش صاحب أن إلى المرخان ولفت
ه ل ة التابع ب المراك ع جمي ن م اصطاده ا م بتوريد فيقوم واحد٬ معقل في اتجاهه يكون
المراكب تقوم ثم ومن السوق٬ إلى به للذهاب قريًبا٬ كان إن واحد٬ مركب في وتحميلها

نفسه للمعقل وترجع الثانية للمراكب المؤن وتحميل ل.بالتبضع القلي د تواج ى إل يًرا مش
الحراج لبدء القطيف بسوق بالروبيان المحملة السيارات  .من

 
الصيد  ترخيص

 
م رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م د أك ه٬ جانب ن .م

غ بل اري الج العام الروبيان لصيد المرخصة المراكب عدد أن المطيري٬ ???«عامر
ا ي»لنًش وحوال راًدا????«٬ ى»ط عل ول الحص دون يد الص ة ممارس ا يمكنه
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ي ف تستخدم تي ال اش واألون الجر باك كش ة الثقيل دات المع تخدم تس ال ا كونه رخيص؛ ت
 .رفعها

 
وطنية  ثروة

 
م وه ة.ون بالالئح د والتقي يد٬ للص دد المح اريخ بالت تزام االل رورة ض ى إل يري المط

م٬ المه االقتصادي ورد والم ة الوطني ثروة ال تدامة اس ى عل ة للمحافظ للنظام٬ ة التنفيذي
ى إل ا عقوبته تصل تي ال الخاطئة الممارسات في للوقوع يًرا.آالفلایر10تجنًبا مش

ن م اير ين شهر ة نهاي ة لغاي أغسطس شهر ن م األول ن م تمتد التي الفترة هذه أن إلى
قيمة2021العام ذا منتًجا الروبيان يعتبر إذ الصيادين٬ من لكثير ذهبية فرصة تمثل م

التسويق سهلة يجعلها مرتفع طلب ذات عالية  .اقتصادية
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لتاريخ الصحفي 12/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياه2000عنوان لترشيد المخالفة المنتجات على للرقابة جولة

الخبر الخبراألحد-02/08/2020-12/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19032العددالكاتب 1تكرار

المياه2000 لترشيد المخالفة المنتجات على للرقابة  جولة

 

الصحية األدوات على المياه استهالك ترشيد بطاقات وضع من  التحقق

الشيباني-الرياض?   مناحي

ارة التج وزارة ذت ع2,031نف بي ذ ومناف ات ومؤسس ركات ش ى عل ية تفتيش ة جول
تزام ال ن م ق للتحق وذلك الماضي األسبوع خالل المملكة مناطق بكافة الصحية األدوات
ث حي المعروضة الصحية األدوات على المياه استهالك ترشيد بطاقات بوضع المنشآت
ر غي البيع ومنافذ المنشآت على عقوبات تطبيق تستوجب مخالفة البطاقة وضع عدم يعد

التجاري الغش مكافحة لنظام وفقاً  .الملتزمة
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من ق والتحق اه المي تهالك اس يد ترش ألدوات ة الفني ة لالئح اً تطبيق الجوالت ذه ه وتأتي
ة العالق ذات ات الجه ع م والتنسيق اون بالتع ك وذل تهلكين المس وحماية المنشآت التزام

ة٬ المعدني ثروة وال ناعة الص ووزارة ة٬ الطاق وزارة ي اهوه والمي ة البيئ ووزارة
ارك٬والزراعة٬ للجم ة العام والهيئة والجودة٬ والمقاييس للمواصفات السعودية والهيئة

الوطنية المياه  .وشركة
 

استهالك ترشيد ألدوات الفنية الالئحة متطلبات تطبيق على المعنية الجهات هذه وتعمل
استهالك يد ترش اءة كف دالت مع ى عل االطالع تهلك المس يستطيع بحيث بالمملكة المياه

ويسر بسهولة المنتج في  .المياه
 

حية الص األدوات ع بي ذ مناف تزام ال ة بمراقب اتها الختصاص ًا وفق ارة التج وزارة وم وتق
استهالك ترشيد بطاقة بوضع الملتزمة غير المنشآت على المستهلكين بالغات ومباشرة
وهي اه المي استهالك يد ترش ألدوات ة الفني ة الالئح ي ف ددة المح المنتجات ى عل اه المي

ات( نابير"الخالط ات"الص وخالط راوش٬ الم ورؤوس ات وخالط راحيض٬ والم ٬
ة والمبول طاف٬ ق)الش تطبي بر اري"ع تج الغ رابط"ب ال ى :عل

https://mci.gov.sa/C-appم الرق ى عل البالغات ز مرك ق طري عن أو
اإلنترنت1900 على للوزارة الرسمي الموقع  .أو
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الخبر تفاصيل

الخبر فعالياتهعنوان يواصل للتمور عنيزة مهرجان

الخبر الخبراألحد-02/08/2020-12/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

فعالياته يواصل للتمور عنيزة  مهرجان

 
 
 

 

 

 
 

بالشراكة يزة عن ة غرف ه تنظم ذي ال للتمور عنيزة لموسم المصاحبة الفعاليات تتواصل
عنيزة بلدية  .مع

ام وأقس ابات٬ والش باب الش ن م األعمال لرواد مخصصة برامج على الفعاليات وتشتمل
التمور لمبيعات اردة٬)التجزئة(أخرى والب الساخنة المشروبات بيع أركان جانب إلى ٬

ق فري اركة بمش دراجات ال روض لع وأخرى يكية٬ الكالس يارات الس روض لع وساحة
عنيزة  .دراج

 

التمور ب نى وتع ة٬ وهادف ة متنوع ات الفعالي أن ف الخل د فه يزة عن ة غرف و عض ن وبي
يداً مش ة٬ الحكومي ات الجه ن م عدد مع بالتعاون والشابات٬ الشباب بمشاركة ومنتجاتها
ات الفعالي ع مواق ي ف ة االحترازي راءات اإلج ة بكاف وم يق ذي ال حي الص اع القط دور ب

الزوار سالمة  .لضمان
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