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لتاريخ الصحفي 08/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصامتةعنوان األحياء ثقافة وكسر التشجير

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الصفيانالكاتب الرصد17299العددمحمد 1تكرار

الصامتة األحياء ثقافة وكسر  التشجير

 

 

الصفيان عبدالعزيز  محمد

ة حمل الشرقية المنطقة أمانة أطلقت عامين من أكثر خضراء«قبل رقية ة»ش لزراع
ن م ثر ة300أك حمل اه والمي ة والزراع ة البيئ وزارة ت أطلق را ومؤخ جرة٬ ش ف أل

جير« ة»التش زراع تهدف تس تي ال ة٬10٬ المملك اطق من ع جمي ي ف جرة ش ن ماليي
من الفترة وحتى10خالل ر ة30أكتوب لتنمي الوطني ز المرك ع م اون بالتع ل٬ أبري
النباتي  .الغطاء

 
اريع مش ع م التزامن ب أتي ت الجهود دن«هذه الم نة الشؤون»أنس وزارة ا تقوده تي ال ٬

مضامير تأسيس عبر المشي رياضة لممارسة مناسبة بيئة خلق بهدف والقروية البلدية
ات والجلس واألرصفة والتشجير اإلضاءة ا فيه ر تتواف دائق٬ والح ة العام المباني حول

الغرض لهذا التجارية الشوارع في المشاة أرصفة توسعة إلى إضافًة  .لمرتاديها٬
 

الصامتة دن الم ود جم كسر وهو دا ج م مه مفهوم إلى تقودنا الكبيرة الجهود هذه جميع
وتشجير ة بالبيئ ام االهتم دم ع بسبب انية الخرس اني المب ذات كنية الس اء باألحي ة المليئ

واألحياء  .المدن
 

األشجار٬ ة زراع خالل من الصحية العصرية الحياة أسلوب هي التشجير حمالت إن
والضغط االكتئاب على وتقضي السعادة أجواء وتخلق والسرور البهجة على تبعث التي
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يرة كب ة أهمي ل تمث تي ال والمحافظات٬ دن الم ي ف الخضراء الرقعة زيادة عبر النفسي٬
أسلوب إلى التقليدي الحياة ونمط أسلوب تغيير في مساهمتها خالل من الحالي وقتنا في

 .صحي
 

وم مفه ق وتحقي ز تعزي اء إنش ى عل ا جميع ل نعم أن يجب اآلخر٬ الطرف نة«على أنس
دن»المدن الم لدعم والخاص الحكومي القطاعين بين اإلستراتيجية الشراكة خالل من ٬

ل مث ة مفتوح اطق من اء إنش بر ع ا وتهيئته ا وتأهيله نة األنس رامج ب ضمن المهيئة غير
اة المش ممرات اء وإنش راء الخض والمسطحات دائق والح ب والمالع ة البلدي احات الس
ة بيئ ق لخل بات والمناس اد ولألعي ات والمهرجان االت لالحتف ة الترفيهي اكن األم وتطوير
المقدمة الخدمات بجودة االرتقاء هدف تحقيق في لتسهم للبيئة٬ وصديقة ومريحة صحية
كان الس ة ورفاهي حة ص وتحسين تدامة مس حية ص ة بيئ ير توف ق طري عن دن الم ي ف
ط الرواب ة وتقوي اني اإلنس د البع ز وتعزي ع٬ المجتم ل داخ دة الجي ات العالق ز وتعزي
وزارة ا عليه وم تق تي ال ادرات٬ المب م أه ضمن من أصبحت البرامج وهذه االجتماعية٬

والقروية البلدية اه٬الشؤون والمي والزراعة البيئة يووزارة ف األسرة دور ى يبق ن ولك
يقل ال التي المدرسة وكذلك أبنائهم٬ لدى والمفاهيم القيم هذه وغرس المفاهيم هذه تعزيز
ز التزكي مع والطالبات الطلبة لدى وتعزيزها الثقافة هذه مثل نشر في األسرة عن شأنها

خضراء مدننا لنجعل جميعا شعارنا وليكون منهم٬ الناشئة  .على
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لتاريخ الصحفي 08/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان عن الحديث يكون ال ليف«حتى »ضو

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

السادةالكاتب الرصدالعددأثير 1تكرار

البيئة عن الحديث يكون ال ليف«حتى  »ضو
 

 

 
 

السادة  أثير
 

جار اش اع ارتف رؤوا أنهم ب د مؤك ة٬ للمنطق ة القديم ور الص ى إل ر النظ ادوا اعت ذين ال
ي ف لمحوا الناس٬ من القريب البحر أزقة شاهدوا عيونها٬ في المياه وتدفق فيها٬ النخيل
البحر يهبهم األرض٬ هذه سحنة من بالنتيجة هم فالناس بالمكان٬ اإلنسان عالقة بعضها
ا رقراق عريا ش ا ومزاج ا ألوان رته بخض ف الري م يهبه ا كم دي٬ والتح امرة المغ س ح

الماء  .كجريان
 

ينظرون م وه اظر المن تلك على تحسروا لعلهم الصور هذه في فأكثر أكثر يدققون وهم
ض وبع ة٬ المتراص اني والمب ا٬ عنه ا عوض فلت اإلس وارع ش إال رون ي ال ف ولهم ح
ار٬ العق ار تج ع جش ه وج ي ف مود الص اول تح ي وه وار األس ي تعتل تي ال جيرات الش
ت وجف ت جف حتى بسخاء٬ دفق تت ت كان تي ال اء الم ابع من اف جف على تحسروا ولعلهم

والمكان اإلنسان بين العالقة  .معها
 

زارع والم األشجار٬ ن م ت خل قد الطرقات بأن ويجد يوما يصحو أن منا الواحد يخاف
ق القل اورنا يس الشمس٬ شروق لحظات ي ف يلتمع أخضر شيء وال اختفت٬ قد المتبقية
ا تأخذن دار األق وأن التصحر٬ ق طري هو ة البيئ ذه له وم الي اح المت ق الطري أن ب ة لوهل
ة والزراع ة البيئ ارير تق من تطل التي فاإلحصاءات اسمنتية٬ كتل من مدن إلى للتحول
ر األخض رف يج أن ل قب ة الواح رة ذاك رف وج ر٬ م ذي ال دمار ال م حج ن ع ف تكش

منها  .واليابس
 

قبل متس امج برن ر تقري ول يق ذا هك الطبيعة٬ بيئتها على الحفظ عن غفلت مدينة القطيف
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ف٬ القطي ة لمدين املة الش ة العمراني ة الرؤي وان عن ل حم الذي التقرير السعودية٬ المدن
ة البيئ دمير وت ة٬ الزراعي ة الرقع ل تآك ي ف اهمت س تي ال ة الكارثي اء األخط بجرد دأ يب
ادة إع قبل مس تقبل٬ للمس ه اقتراحات لوضع يمضي أن ل قب دفان٬ ال برامج عبر البحرية

االقليم لهذا واالقتصادية وااليكولوجية االجتماعية لألنظمة  .التوازن
 

اس الن ذكر يت ه٬ إقامت ى عل مية الرس ات والجه ديات البل تحرص ذي ال البيئة أسبوع في
ا هن تلة ش يزرعون وا وراح التشجير عملية أيضا تذكروا وربما الشواطئ٬ نظافة عادة
ال دأت٬ ابت كما الحفلة لتنتهي جميل٬ أخضر منظر لرسم األطفال يجمع قد هناك٬ وشتلة

دائما نزوره ال موضوع على التذكار من أكليل وضع سوى  .شيء
 

داد بامت ئي البي دهور الت ن ع واح الب الم الك ن م يرة األخ نوات الس ي ف ير الكث مع سنس
بات٬ المناس ارج خ عبية والش مية الرس ادرات المب ن ع ير الكث مع نس ن ل ن ولك الساحل٬
ة ليل ن بي ول تتح تي ال زارع الم ن ع ة٬ البيئي ت المخالف ن ع ا غالب دثك تح حف فالص
وت للزي ا مكب ت كان تي ال ارف المص عن يارات٬ س وورش مستودعات ى إل وضحاها

ة المجهول ة الكمياوي واد اه..والم المي وزارة ب ا إلحاقه د بع وزارة ة للبيئ بحت أص
ت مازل األرض٬ ى عل رامج وب خطط ى إل اآلن تى ح يترجم لم هذا أن غير والزراعة٬
لبي س لوك س عن تحكي مخالفات المبادرات٬ من أكثر المخالفات عن تتحدص الصحف

البيئة مع العالقة شأن في  .متجذر
 

ردا ف أو ا هن ردا ف يحرض ا م و ه اس٬ الن دى ل ة بيئي كلة مش بوجود شعور حتما هنالك
الشعور ذا ه لكن الرسمية٬ الجهات مع التخطاب وربما واالحتجاج الصوت لرفع هناك
ة البيئي األخطار كل أن بمعنى الشعبي٬ الوعي مستوى على ملموس شيء إلى يتحول لم
ا منه د الح أجل ن م ل العم وتواصل ا به تعتني جماعة لها تجد لم المكان٬ بهذا المحدقة

منهج استمر الليف“ومعالجتها٬ سرعان”ضو ة وهب فزعة ويوجهها٬ المسائل هذه يدير
تذكر نتائج دون تنتهي  .ما

 

تأسيس ى إل ا جميع ا لن المشترك ن الحاض ا باعتباره ة البيئ ى عل ق القل ا يحملن ال اذا لم
التغيير أجعل من وإرادة فعل إلى القلق هذا وترجمة مختصة٬ ومبادرات دائمة جمعيات

 لألفضل؟
 

ال دني٬ الم ع المجتم صور من ناصعة صورة وهو التطوعي٬ بالعمل تمتاز مجتمعاتنا
وكلها وإنسانية٬ اجتماعية بدوافع وتنطلق انطلقت التي الكثيرة المبادرات نغفل أن يمكن
تتجه م ل اآلن حتى اذا لم نتساءل ا يجعلن ا م ه عين ذا وه التطوعي٬ ل العم روح ب دار ت
ر تذك ات مطوي حتى وال مبادرات وال جماعات٬ وال حمالت ال البيئة٬ باتجاه المبادرات

فيها بالحياة يتشاركون التي البيئة تجاه والتزاماتهم بواجباتهم  .الناس
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وم٬ ي د بع ا يوم بر يك ئي البي ف والمل مضى٬ د ق مضى ذي ال ألن تقبل٬ للمس سؤال هو
ة المعني ات الجه ت كان وإذا وبيئته٬ للمكان التوازن يعيد بعمل القيام قبل ينفد قد والوقت
ن ع دفاعا وت الص ع رف في اس الن دأ ليب ات٬ الملف ذه ه ة معالج ي ف ة بطيئ أو ترددة م
ل فع ه في يمكن ال الذي الوقت إلى نصل ال حتى إقليمهم٬ في الحياة جودة وعن وجودهم

المكان روح على الفاتحة قراءة سوى  .شيء
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لتاريخ الصحفي 08/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر فيفاءعنوان سقيا !!كروت

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

العبدليالكاتب الرصد3120العدديوسف 1تكرار

فيفاء سقيا  !!كروت

 
 

العبدلي.أ سليمان  يوسف

اة المي دمات خ ب بمكت ة ممثل ة والزراع ة والبيئ اه المي وزارة ت أعلن هر أش دة ع ل قب
أن إال اء فيف محافظة ي ف واطنين للم السقيا كروت صرف بدء وبفيفاء الدائر بمحافظتي
د عق تقرر التوزيع بسرعة األهالي مطالبات بعد ثم كورونا جائحة بسبب توقف التوزيع

القبائل مشايخ طريق عن التوزيع يكون وأن فيفاء بمحافظة  .اجتماعا
 

ع التوزي م ليت المخصصة روت والك ه قبيلت راد أف ماء بأس بيانا قبيلة شيخ كل تسلم حيث
ايخ المش ى عل الكشوفات زوعت والتي المياه إدارة في المسجلة البيانات حسب قبله من

البيانات صحة على وتوقيعه مستلم لكل بيان تسجيلهم إلى  .باإلضافة
 

وعودة ذاك آن التجول ع من د بع ي المتبق ع التوزي تكمال باس اه المي إدارة تقوم أن وعلى
 .العمل

 

يصلهم م ل واطنين الم ن م الكثير هناك أن المؤسف من أن إال االجتهادات هذه كل وبعد
كل في تخصيصة تم بما مقارنة جدا قليلة المستلمة الكروت عدد وكان وصلهم أو شيء

 .عام
 

ة بقي رف تص م ول ل للعم ات والمؤسس ة الحكومي دوائر ال ادة وع ر الحج ى انته ث حي
إنتهت القديمة الكروت بأن اإلفادة وتم بالداير المياه خدمات فرع مع وتواصلنا الكروت

الجديدة السنه كروت المقصود وكأن قريب عن الجديدة الكروت ستصرف  .ولكن
 

كروت صرف يتم س تى وم حدث ا لم ا مقنع ا جواب نجد لم تبرير في تبرير اآلن وحتى
المتبقية  .السقيا
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للمستفيدين؟ تصرف لم التي الكروت بقية ذهبت أين نفسه يطرح الذي  والسؤال

ذلك؟ في المتسبب  ومن

زيادة؟ وربما كامال المخصص تسلموا المستفيدين بعض  وكيف

شي ال وربما القليل إال يصلهم لم المستفيدين  !وبقية
جوابا المسؤول لدى  ؟!وهل
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لتاريخ الصحفي 08/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إخمادهعنوان ونسبة تنومة حريق تطورات آخر "فيديو"كشف

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3031العددالكاتب 1تكرار

إخماده ونسبة تنومة حريق تطورات آخر  "فيديو"كشف
 

 
 

 ):صدى(الرياض

على السيطرة من المدني الدفاع رجال ة%80تمكن تنوم ي ف ة غالم جبل حريق من
التوالي على الرابع اليوم  .في

أن"االخبارية"ورصدت ت بين ث حي ٬ ة تنوم ق حري اد إخم ي ف دني الم دفاع ال ود جه
لدعم اج االحتي ال ح ي ف دني الم دفاع لل اندة مس رق ف فيها ينتشر لتنومة الخلفية المنطقة

بعد الحريق2علي من  .كيلو
 

وصهاريج ة الثقيل دات بالمع ة المنطق ي ف ينتشرون دني الم دفاع ال راد أف أن وأوضحت
دفاع لل ال رج ن بي إصابات سوى بشرية ائر خس رصد م يت م ل ه أن ى إل مشيرة ٬ المياه
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والحشائش األشجار علي أضرار وقعت كما ٬  .المدني
 

ق الحرائ و ؤر الب ن م التخوف أن ى إل ة الفت ق٬ للحري ع توس أي د اليوج ه أن وأضافت
ة غالم ل جب ق بتطوي المنتشرة ع تمن دني الم دفاع ال ال رج لكن الجبل٬ بجوار المنتشرة

 .واالنبش
 

من علمي فريق تشكيل تم أنه تنومة حريق تطورات عن تقريرها في االخبارية وأكدت
واألشجار الغابات الستصالح خطة لوضع الزراعة  .وزارة

 

الفيديو  شاهد

https://www.slaati.com/2020/10/24/p1747307.html 
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لتاريخ الصحفي 08/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مخالفي50عنوان غرامة النار«ألفاً العقوبات3و..»شبة لتجنب احترازات

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 8تكرار

مخالفي50 غرامة النار«ألفاً العقوبات3و..»شبة لتجنب  احترازات

 

مخالفة نار  شبة

العنزي  @nade5522)تبوك(نادر
االحتياطات أخذ عدم حال في المتخذة العقوبات أن البيئي لألمن الخاصة القوات كشفت
ة مالي بغرامة تتمثل البرية والمتنزهات والغابات المراعي في النار إشعال أثناء الالزمة

بين المخالفة50و500تراوح عن الناتجة األضرار إصالح إلى إضافة لایر٬  .ألف
 

لـ الكي الم د رائ د الرائ وات الق ي ف الرسمي المتحدث اظ«وأكد ات»عك غرام وجود ٬

10



إشعال أثناء الالزمة االحتياطات أخذ عدم حال في المناطق تلك في للمتنزهين وعقوبات
األماكن تلك في  .النار

 

أو الحرائق نشوب تمنع التي االحتياطات جميع اتخاذ المتنزهين على يجب أنه وأوضح
إضرارها أو ار الن ار انتش دم ع لضمان د موق تخدام اس منها النباتي٬ بالغطاء اإلضرار
اء أثن النار إشعال وعدم األشجار٬ جذوع من بالقرب النار إشعال وعدم النباتي٬ بالغطاء

المكان مغادرة قبل كامل بشكل النار وإطفاء الرياح٬  .هبوب
 

ة البري رحالت ال د وتزاي تاء٬ الش م موس دخول ع م ئي البي ن األم قوات تحذير ويتزامن
بـ»الكشتات«و ة بالعامي يعرف ا م أو ار للن إشعال من يلحقها الضو«وما بة ي»ش ف

الطبخ أو للتدفئة البرية  .الجلسات
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لتاريخ الصحفي 08/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بقيمةعنوان اليوم ملهم مزاد في صقور أربعة ألفلایر234بيع

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3417العددالكاتب 1تكرار

بقيمة اليوم ملهم مزاد في صقور أربعة  ألفلایر234بيع

بمبلغ"الجهني" األول بالصقر  ألفًا81يفوز

 

السعودية األنباء  الرياض-)واس(وكالة

بقيمة صقور أربعة السبت اليوم السعودي234بيع الصقور نادي مزاد في لایر ألف
الرياض مدينة شمال ملهم في العزيز عبد الملك مهرجان أرض على  .المقام

 

األول بالصقر للظفر قوية منافسة األولى دقائقه منذ المزاد اهين"وشهد ش طرح"فرخ
الطول ل مث بعرض الشمري٬ سحالن خادم بن محمد للطاروح التمياط ا15طلعة إنًش

اإلنش٬ووزنه ي970وربع الجهن يوسف ن ب رحمن ال د عب نصيب من وكان جراًما٬

12



مقابله دفع أن  .ألفلایر81بعد
 

الثاني صقره المزاد عرض ذلك شاهين"بعد طرح"فرخ بيض"٬ ق"وادي طري عن
هم طواريح٬ القحطاني٬:ثالثة سعد بن هللا وعبد القحطاني٬ مناحي بن ناصر بن علي

القحطاني عبدهللا بن وطوله15بعرض.وأحمد اإلنش٬ وربعا ه15إنًشا ووزن إنًشا٬
بـ920 الهاسي نوار بن عبدهللا به وظفر  .ألفلایر66جراًما٬

 

ى عل ة الثالث زاد الم ة بطاق ت اهين"وذهب ش اس ي"قرن العتيب ليويح ش ن ب ادل ع ى إل
قري٬??بقيمة قش م الحكي د عب ن ب ن أيم للطاروح خليص طرح من و وه لایر٬ ألف

ووزنه14إنًشا٬وطوله15بعرض اإلنش٬ ونصف  .جراًما860إنًشا
 

لـ السعودي قور الص ادي ن زاد م ي ف األخيرة ة البطاق اءت اهين"وج ش رخ طرح"ف
عرضه غ ويبل وشركائه٬ نزي الع مطرد ن ب فرحان للطاروح ع15الدبدبة ورب ا إنًش

وطوله ووزنه15اإلنش٬ ي910إنًشا٬ العدوان الح ف بن ناصر إلى وذهب جرامات٬
 .ألفلایر??بـ
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لتاريخ الصحفي 08/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر غداًعنوان للصقور عبدالعزيز الملك لمهرجان الثالثة النسخة في المشاركين تسجيل المحطات..بدء أولى والدمام

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

عبدالعزيز الملك لمهرجان الثالثة النسخة في المشاركين تسجيل بدء
غدًا المحطات..للصقور أولى  والدمام

 

 واس-الرياض
ك المل ان لمهرج ة الثالث خة النس ي ف اركين المش جيل تس ة عملي د٬ األح د غ وم ي دأ تب

ي ف ه انطالق رر المق للصقور٬ دالعزيز أرض28عب ى عل ل٬ المقب بر نوفم هر ش من
الرياض مدينة شمال بملهم للصقور عبدالعزيز الملك  .مهرجان

 
من تبدأ س تي ال التسجيل عمليات عن للمهرجان٬ المنظم السعودي الصقور نادي وأعلن

ن واالثني د األح ي يوم الخضراء الرياضية بالصالة الدمام ر26و25(مدينة أكتوب
اري اء)الج األربع ي يوم ي الرياض اطن الب ادي ن ر بمق اطن الب ر حف ة محافظ ا تليه ٬
 ).أكتوبر29و28(والخميس
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ادي ن ر بمق كاكا س ة مدين ن م اركة المش ي ف راغبين لل ة الثالث جيل التس ة مرحل أتي وت
د المج ادي ن ر بمق ع ينب ي ف م ث ل٬ المقب بر نوفم من والثاني األول في الرياضي العروبة
ي يوم للصقور ادر الن ز مرك في دة ج ة محافظ م ث بر٬ نوفم ن م ع الراب ي ف ي الرياض
ن الثام ي يوم للصقور ة النايف ز بمرك القصيم ة منطق م ث بر٬ نوفم ن م ابع والس السادس
ز عبدالعزي ك المل ان مهرج أرض ب ان للمهرج جيل التس م ويختت بر٬ نوفم ن م ع والتاس

من الفترة خالل وذلك الرياض٬ مدينة شمال بملهم  .نوفمبر21إلى9للصقور
 

ابقة مس ي ف جيلها بتس المسموح قور الص واع أن أن السعودي٬ قور الص ادي ن ح وأوض
ر"هي)متر400الدعو(الملواح وجي شاهين٬ وجير بيور٬ وجير والشاهين٬ الحر٬

ة العمري ا بفئاته ير٬ ج وقرموشة اس(تبع٬ وقرن رخ ات)ف والفئ واع األن تكون س ا فيم ٬
ي ه زاين الم ابقة مس ي ف بتسجيلها "المسموح حر: ن م اس"حر قرن ـ رخ ر"ف وجي

أسود وحر تي٬ بي وحر بحري٬ اهين وش م/بيور٬ اس"أده ي"قرن محل اج إنت ر وح ٬
 ".فرخ"

 
عيها وس يدة٬ الرش ادة القي حرص إطار ي ف للصقور دالعزيز عب ك المل ان مهرج ويأتي
ف وتثقي والحضارية الثقافية األنشطة ودعم واألجداد٬ اآلباء موروث على للحفاظ الدائم
ع م األصيلة٬ ادات والع م القي ن م ا به رتبط ي ا وم ة العريق ة الهواي ذه ه اريخ بت اء األبن
عن الصادرة ة الوقائي بروتوكوالت ال ي ف واردة ال االحترازية اإلجراءات جميع تطبيق

ا ومكافحته راض األم ن م ة للوقاي الوطني ز والمرك الصحة ة(وزارة لضمان)وقاي ؛
والمشاركين الزوار  .سالمة
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لتاريخ الصحفي 08/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الطماطمعنوان أسعار ترفع المعروض %80قلة

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21004العددالكاتب 1تكرار

الطماطم أسعار ترفع المعروض  %80قلة
 

 

البيضاني  الباحة-محمد
 

ة زن ون الكرت سعر غ بل إذ مستوياتها٬ أعلى إلى الباحة في الطماطم أسعار 2.5قفزت
ن27كم بي تراوح ي ان ك أن بعد ى15رياًال ى17إل إل تصل ادة زي جًال مس اًال٬ ري

ة80% قل ى إل عار األس ي ف اجئ المف اع االرتف الخضراوات٬ سوق في باعة وعزا ٬
ي وعل دي الغام د وفه دي الغام د خال ون المواطن ول ويق برودة٬ ال دة ش ع م روض المع

ي عار:الزهران األس وا ورفع ي المحل اج اإلنت ن م روض المع ح ش تغلوا اس ة الباع إن
اإلنتاج وقلة الشتاء فصل دخول إلى االرتفاع التجار وبرر بها٬ مبالغ  .بصورة
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لتاريخ الصحفي 08/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر صفرعنوان بالسعودية الميثان غاز انبعاث

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7331العددالكاتب 1تكرار

صفر بالسعودية الميثان غاز  انبعاث

 

علي:الدمام  زينة

بة بنس المي الع توى المس ى عل ان الميث از غ اث انبع اع ارتف م تطاعت%30رغ اس
بسبب الصفر ن م ب قري توى مس ى إل ازات الغ هذه انبعاث مستوى تخفض أن المملكة
دون از الغ تخدام اس تضمن والتي المملكة في بها المعمول النظيفة التشغيلية الممارسات

 .تسريب
 

ع موق نقلها الصناعية لألقمار صور وز«وأظهرت ني ر واي شركة»انرجي عن ال نق
ة العالمي ات البيان ل ايروس«تحلي ان»ك الميث از غ ريب تس ي ف ير كب اع ارتف ود وج

األشهر خالل والغاز النفط بنشاط تظهر8المرتبطة تي وال الي٬ الح ام الع ن م ى األول
إلى تصل الماضي%30زيادة بالعام  .مقارنة
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عالمية  زيادة
 

ان الميث از لغ الساخنة النقاط عدد في العالمية الزيادة أن الصناعية األقمار صور كشفت
بلغت والتي العالم في والغاز النفط بقطاع ادة%32المرتبطة زي وجود كذلك أظهرت

يا وروس الجزائر ك ة النفطي دول ال ن م دد ع ي ف ير كب كل بش ات االنبعاث ك تل ي ف
ان الميث انبعاثات في المتوقعة غير السنوية الزيادة أن إلى التقرير وأشار وتركمانستان٬
از والغ ط النف شركات مشغلي ل قب ن م يرة المتغ غيلية التش ات الممارس ى إل ود تع ربما
مستوى ى عل ير كب بشكل بالتركيز أخذت الشركات إن حيث كورونا جائحة فترة خالل

والصيانة التفتيش عمليات من وقللت  .اإلنتاج٬
 

المناخ تغيير محاربة ضرورة على مرارا التأكيد من الرغم على أنه إلى التقرير وأشار
ان الميث از لغ تمر مس اث انبع اك هن زال ي ال ه أن إال ة الطاق اع قط ي ف أصحاب قبل من

بمقدار المرئية الميثان لغاز كبيرا تسربا الرصد تقنيات سجلت حيث حادة٬ 10وبزيادة
من أكثر تسريب يعادل جدا كبير رقم وهو طن٬ يد800ميغا أكس ثاني من طن مليون

مدى على  .عاما20الكربون
 

نظافة األكثر  المملكة
 

ان الميث از غ تسرب مستوى في الدول أنظف ضمن كانت المملكة أن إلى التقرير أشار
تسريبها قوة تفوق بمعدالت تسربه معدل تحديد يتم د5والذي تحدي م ليت اعة بالس أطنان

الساخنة« ان»النقاط الميث از غ ن م تسريبات أي ا فيه تسجل م ل المملكة أن إال عالميا
لممارسات ة المملك ق تطبي بسبب ت كان النتيجة ذه ه أن دة مؤك الحالي٬ العام بداية منذ
دون از الغ تخدام اس تضمن تي وال ة بالمملك ل المعام ع جمي ي ف دة معتم ة نظيف تشغيلية
في الميثان غاز النبعاث الساخنة النقاط عدد في انخفاض هناك كان أنه مضيفا تسريب٬
بب بس ض انخف ه أن د يعتق ذي وال يكو٬ ميكس و وني اس٬ بتكس ان بيرمي وض ح ن م ل ك

به الميثان انبعاث يرتبط والذي المناطق٬ تلك في الحفر نشاط  .انخفاض
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لتاريخ الصحفي 08/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عسالعنوان تقطر عسير أودية

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7331العددالكاتب 1تكرار
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لتاريخ الصحفي 08/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر برفحاء"عنوان البيئة الماشية"مكتب سوق في توعوية حملة ينفذ

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

برفحاء" البيئة الماشية"مكتب سوق في توعوية حملة  ينفذ

 

 واس-رفحاء
بسوق ة توعوي ة حمل وم الي اء رفح بمحافظة ة والزراع اه والمي البيئة وزارة مكتب نفذ
ى عل دها وفوائ ة الوبائي راض األم ضد التحصينات استخدام أهمية على ركزت الماشية
ة الوبائي ة الحيواني راض األم ة لمكافح ب المكت خطط إطار ي ف ك وذل وان٬ الحي صحة

 .والمشتركة
 

ة الحمل ن م دف اله أن الخريجي صالح ن ب دهللا عب اء برفح ة البيئ مكتب مدير وأوضح
م وتعريفه ٬ ديهم ل ة البيطري ة العلمي المعلومات لتعزيز الماشية مربي مساعدة التوعوية
ليمة س ة لبيئ ول والوص ة٬ الحيواني ثروة ال ة تنمي ل أج ن م تجدات والمس ات بالمعلوم

الغذائي األمن تحقيق في يسهم مما  .للمواشي
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لتاريخ الصحفي 08/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنيعنوان سيسد منتزه في خضراء فلنجعلها حملة ينفذ الطائف بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العدد0الكاتب 16تكرار

حملة ينفذ الطائف بمحافظة والزراعة والمياه البيئة وزارة مكتب
الوطني سيسد منتزه في خضراء  فلنجعلها

● 

 واس-الطائف
ن ب اني ه دس المهن ائف الط بمحافظة ة والزراع اه والمي البيئة وزارة مكتب مدير دشن
ف الطائ تزه من ي ف التشجير ادرة مب ن م ة الثاني ة المرحل ٬ وم الي القاضي٬ دالرحمن عب

مع"سيسد"الوطني بالتعاون بالطائف الوزارة مكتب ينظمها والتي تدامة"٬ اس "جمعية
من ثر آك ارك ش ث حي ٬ ة بالبيئ والمهتمين النشطاء من ومتطوعة30وعدد ا متطوع

مساحة على المنتزه في الشتالت غرس مربع3000في  .متر
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إدارة تطلقها التي المتواصلة التشجير لحمالت إكمال المرحلة هذه بأن القاضي وأوضح
ي الوطن ز والمرك ٬ ة مكةالمكرم ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع بف ة البيئ
ه٬ علي اظ والحف ئي٬ البي هد المش ين تحس ٬بهدف التصحر ومكافحة النباتي الغطاء لتنمية
رائح ش ة كاف ن بي جير التش ة بأهمي ي الوع ة ثقاف ر ونش وث٬ التل ادر مص ة ومكافح

 .المجتمع

ي ف تمرة مس ت زال ما الحملة أن الجعيد سامي الوطني سيسد منتزه مدير أبان جهته من
الوعي ر ونش ام االهتم ة لثقاف اء إرس أتي ت الحمالت ذه ه أن ى إل ر النظ ا الفت تزه٬ المن

للوطن التشجير وأهمية المجتمع في والصحي  .البيئي

ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع بف ة البيئ إدارة دير م د وأك
ن م د المزي ة زراع تهدف تس تي ال ة الحمل تمرار اس دي الحمي الي ع بن تركي المهندس
اء الغط ادة زي ي ف اهمة للمس مواقع عدة في مراحل عدة على التشجير وأعمال الشتالت

المملكة رؤية أهداف مع متفقا ذلك ويأتي على2030النباتي المحافظة تتضمن والتي
ع المجتم ة ورفاهي اة الحي ودة وج ة الطبيعي ثروات وال ة ة,البيئ التنمي ادرة مب من وض

والغابات للمراعي التصحر,المستدامة والحد,ومكافحة بالمملكة النباتي الغطاء وإعادة
التلوث  .من

ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ار أش دوره ب
الوعي ى إل اج تحت ة بالبيئ ام االهتم ات عملي أن ى إل دي٬ الغام هللا جار عيد س دس المهن

ائًال ق ذلك؛ ب ي المجتمع الوعي بة نس ع المجتمعي"إن:ورف الوعي ع لرف الطرق م أه
م وعيه ادة لزي ع المجتم راد أف اركة بمش التشجير وحمالت التطوعية البرامج هي بذلك
بمحافظات الجهات مع واالتفاق بالتنسيق التشجير وأعمال الحملة وستتواصل بأهميتها٬

 ".المنطقة

يزة؛ مم ة جغرافي ة طبيع وله المساحة شاسع طبيعّيًا متنزًها الوطني الطائف متنزه ويعد
زوار ل ا مرغوًب متنزًها ه جعل ا مم ات؛ الجه ع جمي من والجبال األشجار به تحيط حيث
ا كم ة٬ الجميل ا بطبيعته يزة المم عودية الس ي ف ياحية الس اطق المن م أه ن وم المحافظة٬

نزه مت فيحتضن ة٬ طبيعي ابيع ين ن م يتضمنه ا بم از د"يمت دة"سيس ع اء بالْتق الوطني
المعروف العرج وادي جانب إلى سيسد٬ ووادي العرج وادي مثل المنطقة  .أودية

ري األث بالسد ارتباطه بسبب اسمه على المتنزه د"وحصل أنشئ"سيس ذي ال هير٬ الش
عام عنه هللا رضي سفيان أبي بن معاوية الصحابي عهد  .م677في
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لتاريخ الصحفي 08/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر علىعنوان تنومة80%السيطرة حريق من

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7331العدد0الكاتب 1تكرار

على تنومة80%السيطرة حريق  من

 

الجبيري:تصوير(  )صالح

شرارة:أبها أبو  غال

ه اندالع ن م ع الراب وم الي ي ف ة٬ تنوم ق حري إخماد نسبة ذكر80%بلغت ا لم اً طبق ٬
عسير بمنطقة المدني  .الدفاع

 
اً ميداني ا يقوده ددة متع ات جه من ق الحري اء إلطف اً مكثف داً جه الماضية ام األي وسجلت
ة الخدمي ق المراف ذلك وك ة٬ بالمنطق ة التطوعي رق والف و أرامك اركة بمش دني الم الدفاع

بنسبة يتزايد اإلخماد عملية في التقدم كان األخيرة%5بينما الثالثة األيام في  .يومياً
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الغابات  حرائق
 

دكتور ال والتشجير الغابات إدارة ومدير والزراعة والمياه البيئة وزارة مستشار أوضح
نحو أن السعدون ق%90قتيبة تتعل بشرية باب ألس هو الم بالع ات الغاب ق حرائ من

ري البش والسلوك ي األراض عدون.باستخدام الس ات18وحصر الغاب ق لحرائ ببًا س
المتعمدة والحرائق اإلهمال هما أساسيين شقين إلى عالمياً الحرائق تنقسم  .حيث

 
ار ن إشعال بسبب اً غالب هي ال اإلهم عن الناتجة الغابات حرائق أن السعدون وأضاف
ق حرائ ا أم ا٬ وغيره السجائر٬ اب أعق اء إلق أو اة الرع أو نزهين للمت ة التدفئ أو الطبخ

وبيئية أمنية جريمة فهي المتعمدة  .الغابات
 

ة بيئي باب أس إلى كذلك تنقسم أنها السعدون أوضح الباقية٬ المائة في العشرة يخص فيما
طوع الس ي ف ير الكب اع االرتف أو واعق الص ة البيئي باب األس مل وتش ية٬ عرض أو
الك أس ن م ار الن ادر مص ا تحته درج فين ية العرض باب األس ص يخ ا وفيم ي٬ الشمس
اه المي وات عب أن ا كم ات الغاب داخل أة منش أي ن م أو األشجار تالمس تي ال الكهرباء
تعال اش وتسبب ة القوي الشمس عة ألش يز ترك نقطة تعتبر الجافة الحشائش على الملقاة
ن النحالي بعض يستخدمه ما ذلك في يدخل كما بالغابات وانتشارها واألعشاب الحشائش

العسل أنواع مصادر أجود أحد الغابات تعتبر التي النحل خاليا إلفراغ أدخنة  .من
 
تنومة6 حريق إلخماد تطوعية  فرق
 دعم

 السالم
التطوع  نجوم

 ساعد
 غوث

والنماص تنومة  هايكنج
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لتاريخ الصحفي 08/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالحيوانعنوان بالرفق الوعي لتعزيز تطوعية حملة

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد23295العددالكاتب 1تكرار

بالحيوان بالرفق الوعي لتعزيز تطوعية  حملة

 

يوسف-جدة بن  ياسر

ا مدته ة تطوعي ة حمل ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي البيئة وزارة فرع اطلق
مسمى تحت بالحيوان الرفق مجال في جدة محافظة في الرفق(أسبوعان بمنطقة)عين

ق للرف ة رحم ة بجمعي ة ممثل ة التطوعي ات الجه ن م دد ع اركة وبمش ة٬ المكرم ة مك
ق وفري معي“بالحيوان٬ ايش ق”تع بالرف الوعي ز تعزي ى إل دف ته تي وال التطوعي

ات للحيوان والصحية ية المعيش اإليواء ظروف مستوى وتحسين المحافظة في بالحيوان
العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول بالحيوان الرفق بنظام والتوعية  .األليفة٬

 

ة بمنطق ة البيئ وزارة رع ف ي ف ة الحيواني الثروة مدير الخيبري عبدالمانع الدكتور وقال
لـ المكرمة ه)البالد(مكة وقلب حي ضميره إنسان ل ك ى عل واجب بالحيوان الرفق إن
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األخرى ات الكائن رحم ن أن كبشر علينا تحتم السليمة البشرية الفطرة ألن بالحياة نابض
تحث ة الرحم مسمى تحت السماوية الديانات وكل األرض٬ نفس على معنا تعيش التي
أو أغراضه ة لخدم هللا سخرها تي ال ات الحيوان ع م ن ولي ق برف ل التعام ى عل اإلنسان
ة المبذول ود الجه أن اف وأض هللا ن م واب والث ر األج ه ل من وتض ي الشخص ه لمتاع
ة الحيواني الثروة إدارة في ممثلة المكرمة مكة منطقة بمحافظات الفرع ألنشطة مستمرة
ذا ه ن م ة الميداني ة البيطري ة الرقاب رق ف ام مه ل تتواص ث حي الحيوان ب ق الرف م قس
ثروة ال ة أنظم الفي مخ ى عل ات العقوب ق تطبي ي ف ية ماض وزارة ال أ٬ ا كم ق المنطل
ة باألنظم د التقي ى إل ع الجمي اً داعي ة٬ البيطري الطبية والمهن بالحيوان والرفق الحيوانية
ك وكذل اءات اإلس ن ع الغ اإلب ي ف ع المجتم اون بتع يدًا مش ا٬ به ة الخاص ات والتعليم

والتعليمات باألنظمة الملتزمة والمنشآت  .بالمشاريع
 

ة حمل أن دقجي٬ بن ر مياس د أك ة جانب ن ي“م مع ايش الحيوان”تع ب ق الرف ى إل دعو ت
و ه األساسي فهدفها ٬ إيذائها ووقف للحيوانات٬ الرعاية توفير بضرورة الوعي وزيادة
ضرورة ى عل التعرف ى عل اس الن اعد تس ا أنه ا ٬كم م به ق والرف بالحيوانات االهتمام

الشارع في تركها بدل الحيوانات  تبني

 
ي ف الوعي نشر ة الجمعي مهام ان بالحيوان للرفق رحمة جمعية من الطريف بدر وقال
اذ إلنق نسعى ا انن ا كم ٬ ئي البي التوازن ب األساسي ا دوره و الحيوانات ألهمية المجتمع
فائها ش حتى ا له ت مؤق مأوى وتوفير البيطرية العيادات في وعالجها األليفة الحيوانات

تبنيها  .او
 

عبود غادة والكاتبة المتطوعة ة:وقالت الحلق ار باختب انيتها وإنس المجتمعات تقدم يقاس
ي والرق انية واإلنس دين ال ث حي ن م ع مجتم انية انس ار اختب أرادت واذا ا٬ به األضعف

م والتعلي ور ي.والتط الت ات اللغ وال هم ومالبس ع٬ المجتم اء أبن هادات لش ر تنظ ال ف
و.يجيدونها ذا ٬ه ضراً وال نفعاً لنفسها تملك ال التي الحيوانات يعامل كيف انظر بل

ى عل وتحرص وان الحي حقوق ترعى التي المبادرات من بالكثير مليء فمجتمعنا الحمد
 ”.رعايته
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الخبر تفاصيل

الخبر االستهالك16:»البيئة«عنوان وزيادة المياه نقص يتصدرها تحديا

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد21004العدد0الكاتب 1تكرار

المياه16:»البيئة« نقص يتصدرها تحديا
االستهالك  وزيادة

 

 الطائف-سعيدالزهراني
 

عن والزراعة والمياه البيئة وزارة الزراعة16كشفت ات قطاع ي ف األقل على تحديا
أسعار اع وارتف اه المي استهالك ادة وزي دادات اإلم نقص صدارتها ي ف والمياه٬ والبيئة
ى عل وزارة ال ل تعم تي ال ديات التح تشمل ا كم اإلنتاج٬ في المستخدمة الزراعية المواد
ة٬ الدول ى عل الي الم العبء ادة وزي الصحي الصرف ة تغطي بة نس انخفاض مواجهتها
اه والمي ة الطاق صعيد على السيما المختلفة اإلنتاج تكاليف وارتفاع التسويق وصعوبات

التحديات.والعمالة أبرز يلي  :وفيما
 

المياه  قطاع
 

28



 
للمدن• المياه من كافية مستدامة تغذية مصادر وجود  عدم
للمياه• المرتفع والزراعي البلدي  االستهالك
متدنية• زالت ما الصحي للصرف التغطية  نسبة
الدولة• على المالي العبء  زيادة
المياه• مستحقات سداد في االنتظام  عدم
االستثمار• تكاليف  ارتفاع
 

الزراعة  قطاع
 
الرسوبي• الرف في السيما المتجددة المائية الموارد  محدودية
الزراعية• المدخالت أسعار  ارتفاع
والعمالة• والمياه الطاقة ذلك في بما اإلنتاج لتكاليف المتزايد  االرتفاع
العالمية• السوق في الخضراء األعالف من المعروض  محدودية
التسويق• صعوبات من المنتجين صغار  معاناة
 

البيئة  قطاع
 
البيئي• للتدهور السنوية التكلفة  ارتفاع
الفطرية• بالكائنات المشروع غير  االتجار
المناخي• التغير بمواجهة المملكة  التزام
البرية• والطيور للحيوانات الجائر  الصيد
الفطرية• الحياة مجال في االستثمارية الفرص من االستفادة  عدم
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الخبر تفاصيل

الخبر المتحدةعنوان تاريخية:الواليات نتائج يحقق الصين مع الزراعي المستهدف%71حققنا..االتفاق من

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد9876العددالكاتب 1تكرار

المتحدة تاريخية:الواليات نتائج يحقق الصين مع الزراعي ..االتفاق
المستهدف%71حققنا  من

 

 

في مستوياتها ضعف تجاوزت للصين الصويا فول  .2017مبيعات
جنيف من الجميل  ماجد

رز المح دم التق إن ة األمريكي ة الزراع ووزارة ي األمريك اري التج ل الممث ب مكت ال ق
اري التج اق االتف ي ف ة الزراعي ام األحك ذ تنفي ي ف ية الماض ة الثماني هر األش الل خ

األمريكية للزراعة تاريخية نتائج حقق الصين٬ مع المبرم  .واالقتصادي
 

الزراعي الجانب في المحرز التقدم على الضوء سلط مشترك تقرير في الهيئتان وقالت
اق االتف ول دخ ذ ى-من األول ة المرحل اق اتف مى ات-يس الوالي إن س٬ أم اذ النف يز ح

وق تع ت كان تي ال ين الص ي ف ة الهيكلي ز الحواج ن م دا عدي ا عالجت ين والص دة المتح
األمريكية والزراعية الغذائية المنتجات  .صادرات
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عن يقل ال ما نفذت الصينية٬ الحكومة أن الـ50وأكد االلتزامات من تقنيا 57التزاما
دة بالفائ تعود س ة الهيكلي يرات التغي وأن اق٬ االتف بموجب ددة مح نهائية مواعيد لها التي

األمريكيين المزارعين مقبلة"على  ".لعقود

 
ة الختامي نسخته ي ف ائي النه اب الحس صدور حتى مؤقتا سيبقى الذي التقرير٬ وحسب

ع ربي ة2021في الزراعي ات المنتج ن م ترياتها مش ن م ير كب بشكل الصين زادت ٬
بـ اآلن حتى اشترت حيث أو23.6األمريكية٬ ة٬ الزراعي ات المنتج ن م دوالر ار ملي

ن م رب يق ا اق71م االتف ب بموج دفها ه ن م ة المائ ي و.ف النم دل مع ر التقري ّد وع
ى عل المتحدة ات للوالي ام ع أفضل يكون أن إلى األمر به ينتهي أن ينبغي هذا المتحقق

الصين إلى المبيعات في  .اإلطالق
 

ان ك إذا ا فيم النظر ن يتعي زال ي ال ه بأن ان الحكوميت ان الهيئت رت أق ك٬ ذل رغم ن٬ لك
كوفيد وباء تأثير مع سيما وال كامال٬ هدفه سيحقق العالمي19-االتفاق االقتصاد في

كبيرا تقدما يحرز  .الذي
 

تى ح اذ النف يز ح دخل ي م ل اق االتف إن ا باط14وقالت ر(ش وآذار2020)فبراي ٬
من)مارس( أشهر بعة س اك هن ت كان ه أن ني يع ما للوباء٬ التأثير كامل شهر أول هو

االتفاق في الواردة  .المبيعات
 

ي ف ة األمريكي ة التجاري ة الممثلي ه وزعت ذي ال ر التقري ا يورده تي ال يل التفاص ي وف
ف ين:جني الص ى إل ذرة ال ن م ة األمريكي ات المبيع ت ى”بلغ عل ا له توى مس ى أعل
طن8.7عند”اإلطالق دة.مليون المتح ات الوالي ي ف الصويا ول ف ات مبيع وسجلت

التسويقي ام اريخ”2021للع الت ي ف ة بداي وى ين”أق الص ى إل يزة متم ات مبيع ع م ٬
في مستويات ضعف  .2017تجاوزت

 
انون ك ن م ترة الف ي ف الصين ى إل ة الرفيع الذرة من األمريكية الصادرات قيمة وبلغت

آب)يناير(الثاني مجموعه2020)أغسطس(إلى ا ل617م مقاب دوالر٬ ون ملي
في561 نفسه للفترة دوالر  .2017مليون

 
آب تى ح ين الص ى إل ة األمريكي ر البق وم لح ات ومنتج ر البق وم لح ادرات ص ت وبلغ

طس( ام2020)أغس لع الي اإلجم دد الع عاف أض ة ثالث ن م ثر أك ا٬2017 فيم ٬
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ي ف اإلطالق ى عل يا قياس ا رقم الصين إلى األخرى األمريكية اللحوم صادرات سجلت
من فقط األولى الخمسة التقرير2020األشهر أفاد ما حسب ٬. 

 
واجهت اق االتف ل قب ه إن إذ الصين٬ إلى للتصدير موسعة فرصا األلبان مزارعو وشهد
ا قدرته ن م تحد ة تقييدي صينية ة تنظيمي ات متطلب ة األمريكي األلبان منتجات صادرات

الصين إلى التصدير ة.على األغذي سالمة بنظام اآلن الصين تعترف االتفاق٬ وبسبب
ان األلب منتجات صادرات اع ارتف ى إل أدى ا م ان٬ األلب منتجات على للرقابة األمريكي

الصين إلى اني38األمريكية الث انون ك ن م المائة اير(في آب)ين )أغسطس(حتى
من2020 نفسها بالفترة  .2019مقارنة

 
ر٬ التقري حسب القطاعات٬ بعض في خاصة بصفة ملحوظا الصينية السوق فتح وكان
ي الت ة٬ األمريكي دواجن ال لحوم ام أم الصين سوق فتح االتفاق أعاد المثال٬ سبيل فعلى
ق يتعل وام أع ة أربع ذ من روض مف ر حظ بب بس ابق الس ي ف ل بالكام ت أغلق د ق ت كان

الطيور  .بإنفلونزا
 

نحو ون األمريكي الدواجن مزارعو صدر العام٬ من األولى الثمانية األشهر 436وفي
الصين إلى دوالر نحو:بالنتيجة.مليون هناك كانت االتفاق٬ ط1500قبل فق أة منش

م الرق ع ارتف وم٬ والي الصين٬ ى إل ة الزراعي السلع تصدير يمكنها المتحدة الواليات في
مرفق آالف أربعة من أكثر  .إلى

 
عن التقرير قوية"يتحدث ع"نتائج رف ي ف اق االتف خالل من المتحدة ات الوالي حققتها

االت مج دة ع مل ش يني ص ر واد:حظ م ى عل وي تحت تي ال ة األليف ات الحيوان ة أغذي
ا أعماره د تزي تي ال ات الحيوان من البقر لحوم ومنتجات البقر لحوم استيراد المجترات٬

على30عن العمرية القيود إلى اإلشارات جميع وإزالة الدواجن لحوم استيراد شهرا٬
ين الص ي ف تيراد لالس ة المؤهل ر البق وم لح ات ات.منتج منتج تيراد باس محت س ا كم

ش الق ات وكري ش والق ف العل ات ومنتج ي األمريك الشعير واستيراد األمريكية٬ البستنة
التي األمريكية البحرية المأكوالت ألنواع معتمدة قائمة تحديث تم كما واللوز٬ والبرسيم

الصين إلى تصديرها ومنتجات.يمكن ر البق وم لح ن م للصين الداخلية القائمة وتوسيع
المصنعة اللحوم منتجات ذلك في بما موانئها لدخول المؤهلة األمريكية  .اللحوم

 
مبيعات تصل أن األمريكية الزراعة وزارة تويات2020وتتوقع مس ى إل الصين إلى
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ك ذل ي ف ا بم األخرى ة األمريكي ة الزراعي ات المنتج ن م د لعدي ية قياس به ش أو ية قياس
ة واألطعم تنة البس ات منتج وداني٬ الس ول الف رات٬ المكس ة٬ األليف ات الحيوان ة أغذي

 .المعدة
 

ر التقري ي ف األمريكي٬ الزراعة وزير بيردو سوني ى”:وقال األول ة المرحل اق اتف إن
ي وف ناجحة٬ التفاوضية ب ترم دونالد الرئيس استراتيجية أن على دليل هو الصين مع
هي الصفقة ذه ه إن ف ب٬ ترم رئيس ال ة جدي درك لت طويال ا وقت الصين احتاجت حين

بأكمله لالقتصاد كبير  .”نجاح
 

ة:وأضاف األمريكي ة للزراع بة بالنس ب اللع احة س اق االتف ذا ه يجعل األمر٬ آخر في
ي ف ن والمنتجي ية الماش ي ومرب زارعين للم رة طف كل يش و وه توية٬ مس ين الص ع م
د ق وإنصافا عدال ثر أك بطريقة السوق هذه في المشاركة على القدرة أن مؤكدا أميركا٬

الريفي االقتصاد وتعزز األسعار ارتفاع تدعم التي المبيعات من مزيدا  ".ولدت

 
د ق ب ترم رئيس ال إن ي٬ األمريك اري التج ل الممث ايزر اليته رت روب ال ق ه٬ جانب ن م
السوق رص ف يع وتوس للصين ة العادل غير التجارية الممارسات بمواجهة بوعده أوفى

ى األول ة المرحل اق اتف خالل من األمريكية ة”:وأضاف.للزراعة االتفاقي دخول ذ من
ة الزراعي ة التجاري ا عالقاتن في ملحوظة تحسينات شهدنا أشهر٬ ثمانية قبل التنفيذ حيز

قادمة ألعوام الماشية ومربي مزارعينا سيفيد الذي األمر الصين٬  ".مع

 
ل العم يواصالن ة الزراع ووزارة ي األمريك اري التج الممثل من كال إن التقرير٬ قال
ل كام كل بش ى األول ة المرحل ة اتفاقي ذ تنفي لضمان الصينية ة الحكوم ع م ق وثي بشكل
الصينية السوق إلى األمريكية والزراعية الغذائية المنتجات لنفاذ يتسنى حتى وصحيح٬

التوسع في ويستمر قدما يمضي  .أن
 
ي اني15وف الث انون اير(ك ادية2020)ين االقتص ة االتفاقي ب ترم رئيس ال ع وق ٬

الممارسات ن م مجموعة بمعالجة بموجبها الصين التزمت حيث الصين مع والتجارية
الزراعية التجارة ذلك في بما الطرفين٬ بين للخالف المثيرة  .التجارية

 
ر غي ة الهيكلي ز الحواج ن م للحد ددة ومح ة ملموس ات التزام ث الثال الفصل من ويتض
ي ف ا بم ا٬ عليه والقضاء الصينية السوق في األمريكية الزراعة تعترض التي التعريفية
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حليب تقات ومش ان األلب ومنتجات واألرز ة البحري أكوالت والم دواجن وال اللحوم ذلك
ة وأغذي الف لألع افة المض واد والم ة الحيواني الف واألع تنة البس ات ومنتج ال األطف

الزراعية الحيوية التقنية ومنتجات األليفة  .الحيوانات
 

دمات والخ لع الس ي ف ارة التج يع لتوس ددة مح ات التزام ادس الس ل الفص مل يش ا كم
ادة وزي والزراعة األغذية من األمريكية الصادرات في الكبير التوسع ودعم األمريكية٬
ي٬ الريف االقتصادي النشاط من مزيد وتوليد األمريكية٬ األسماك ومصائد المزارع دخل

العمل فرص نمو  .وتعزيز
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لتاريخ الصحفي 08/03/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر االنبعاثاتعنوان من الحد الحماية%30..بهدف تحت أوروبا في والبحر البر من

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد9876العدد0الكاتب 1تكرار

االنبعاثات من الحد تحت%30..بهدف أوروبا في والبحر البر من
 الحماية

 

 

الطبيعية المناظر بناء إلعادة الجهود من المزيد بذل إلى األوروبي لالتحاد الموجهة الدعوات  .تصاعد
الرياض"االقتصادية"  من

بشكل البيولوجي وع التن ة حماي إلى تهدف استراتيجية األوروبيون البيئة وزراء اعتمد
د الح دف به اخ٬ المن انون ق ود بن معظم ذلك وك ي٬ األوروب االتحاد على والحفاظ أفضل

الدفيئة غازات انبعاثات الـ.من الدول وزراء لوكسمبورج27وأيد في عقد اجتماع في ٬
بوضع تقضي التي األوروبية٬ المفوضية اقترحتها التي االستراتيجية٬ األولى٬ البارحة

الحماية30 تحت أوروبا في والبحر البر من المائة  .في
 

لـ إن"الفرنسية"ووفقا ترك مش بيان قال جماعي"٬ بشكل ق يتحق أن يجب دف اله ذا ه
ر المعايي اة مراع ع م ترك المش د الجه ي ف ارك ستش تي ال اء٬ األعض دول ال ل قب ن م

ولتز".الوطنية ش فينيا س ة األلماني الوزيرة ي"وقالت ف ذة آخ والحشرات ور الطي داد أع
ع وقط ناعية الص ة الزراع بب بس ا له ى يرث ة حال ي ف ة الطبيعي ا ومناظرن تراجع ال

ود"األشجار الجه ن م د مزي ذل ب ى إل األوروبي االتحاد اء"داعية بن ادة المناظر"إلع
 .الطبيعية
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ر تنتظ ات الحكوم أن افت تعادة"وأض الس ا قانون ة ملزم داف أه ى إل ل للتوص ة اللجن
أن".الطبيعة حين اإلنعاش30وفي وخطة ي األوروب اد االتح ميزانية من المائة في

كوفيد بعد يستثمر19-االقتصادي أن األوروبيون الوزراء يقترح للمناخ٬ مخصصة
كبير" البيولوجي"جزء التنوع على للحفاظ مشاريع في األموال  .من

 
الصندوق ال وق ذ٬ التنفي تنتظر التي بالمبادرة٬ الحكومية غير البيئية المنظمات وأشادت

ا إنه ا ألماني ي ف ة للطبيع المي ة"الع ثوري ن"خطوة لك ا"٬ أهداف وضعنا الماضي٬ ي ف
ن م ير كث ي ف فشل ذي ال و ه ا إليه ول للوص ة الالزم اإلجراءات ذ تنفي ن لك ة٬ طموح

 ".األحيان

 
تثناء باس وح٬ الطم ي األوروب اخ المن انون ق مشروع على الجمعة الوزراء وافق كذلك٬

بحلول الدفيئة غازات انبعاثات من الحد األوروبي االتحاد  .2030هدف
 

ة للقم اق اتف أي أرجأت تي ال الدول٬ بين الموضوع هذا بشأن قوية الخالفات زالت وما
األول كانون منتصف  .المقبل)ديسمبر(األوروبية

 
االنبعاثات خفض إلى اللجنة بحلول55وتهدف األقل على المائة ة2030في مقارن ٬

توى غ1990بمس يبل ذي ال ا٬ حالي الموضوع دف اله ل مقاب ويدعو٬40 ة٬ المائ ي ف
عن تقل ال بنسبة االنبعاثات خفض إلى األوروبي المائة60البرلمان  .في

 
ا أوروب دول ن م د عدي ب جان ن م ق للتحقي ة قابل ير غ د تع تي ال داف٬ األه زال ت وال

الفحم على كبير بشكل تعتمد التي بولندا٬ خصوصا كبيرة٬  .الشرقية٬
 

ا٬ ملزم را أم بصفته المناخ تغير مكافحة هدف المقترح القانون يكرس أن المتوقع ومن
وزراء ال ة٬ األوروبي المفوضية س رئي ب نائ تيمرمانس٬ فرانس حث التصويت٬ وقبيل

أول انون ك ي ف ي األوروب اد االتح اء زعم سيحاول ا فيم القانون٬ تبني )ديسمبر(على
الكربونية االنبعاثات خفض مسألة بشأن اتفاق إلى التوصل  .المقبل
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الخبر تفاصيل

الخبر البيولوجيعنوان التنوع لحماية استراتيجية يعتمدون األوروبيون البيئة وزراء

الخبر الخبراألحد-25/10/2020-08/03/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد15307العددالكاتب 1تكرار

التنوع لحماية استراتيجية يعتمدون األوروبيون البيئة وزراء
 البيولوجي

 

األوروبي االجتماع في تتحدث شولتس سفينيا األلمانية البيئة  )أ.ب.د(وزيرة
 

أونالين«:بروكسل األوسط  »الشرق
بشكل البيولوجي وع التن ة حماي إلى تهدف استراتيجية األوروبيون البيئة وزراء اعتمد
ن م الحد ألة مس تثناء باس اخ٬ المن قانون بنود معظم وكذلك األوروبي االتحاد في أفضل

العام بحلول صعبة2030االنبعاثات مفاوضات موضوع تشكل  .التي
 
الـ, دول ال وزراء د أي ة٬ الجمع س أم لوكسمبورغ ي ف د عق اع اجتم ي األعضاء27ف

بوضع تقضي تي وال ة األوروبي المفوضية اقترحتها التي ة30اإلستراتيجية المائ ي ف
ة الحماي تحت ا أوروب ي ف والبحر بر ال أن.من ترك مش ان بي ي ف اء الهدف«وج ذا ه

ع م المشترك د الجه ي ف ارك ستش تي ال األعضاء دول ال اعي جم بشكل تحققه أن يجب
الوطنية المعايير  .»مراعاة
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إن ولتس ش فينيا س ة األلماني ة البيئ وزيرة ي«وقالت ف ذة آخ والحشرات ور الطي داد أع
ع وقط ناعية الص ة الزراع بب بس ا له ى يرث ة حال ي ف ة الطبيعي ا ومناظرن تراجع ال

جار ود»األش الجه ن م د المزي ذل ب ى إل ي األوروب اد االتح ة داعي اء«٬ بن ادة »إلع
الطبيعية تنتظر.المناظر الحكومات أن ا«وأضافت قانون ة ملزم داف أه ى إل التوصل
الطبيعة الفرنسية»الستعادة الصحافة وكالة وفق ٬. 

 
أن د30وبما بع االقتصادي اش اإلنع وخطة ي األوروب اد االتح ميزانية من المائة في

د« تثمر»19-كوفي يس أن ون األوروبي وزراء ال ترح يق اخ٬ للمن ة زء«مخصص ج
البيولوجي»كبير التنوع على للحفاظ مشاريع في األموال  .من
 

ذ التنفي تنتظر تي ال بالمبادرة الحكومية غير البيئية المنظمات الصندوق.وأشادت ال وق
ه أن ى إل اً الفت ة٬ ثوري خطوة ا إنه ا ألماني ي ف ة للطبيع المي وضعنا«الع الماضي٬ ي ف

ن م كثير في فشل الذي هو إليها للوصول الالزمة اإلجراءات تنفيذ لكن طموحة٬ أهدافا
 .»األحيان

 
تثناء باس وح٬ الطم ي األوروب اخ المن انون ق مشروع على الجمعة الوزراء وافق كذلك٬

العام بحلول الدفيئة غازات انبعاثات من الحد ادة.2030هدف ح ات الخالف زالت فما
د تعق تي ال ة األوروبي ة القم ى إل اق اتف أي أرجأت تي ال دول ال بين الموضوع هذا بشأن

ديسمبر األول(منتصف  .المقبل)كانون
 

بنسبة االنبعاثات خفض إلى المفوضية ام55وتسعى الع ول بحل ل األق ى عل ة المائ في
العام2030 بمستوى غ1990مقارنة يبل والذي حاليا الموضوع الهدف مقابل ٬40
المائة عن.في ل تق ال بنسبة االنبعاثات خفض إلى األوروبي البرلمان ي60ويدعو ف

 .المائة
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