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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المواشيعنوان تربية مشاريع

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الهويرينيالكاتب الرصد17643العددرقية 1تكرار

 المنشود

المواشي تربية  مشاريع

الهويريني سليمان  رقية

ة بتربي رخيص ت دار إص ابق س ت وق ي ف ررت ق ن حي صنعا الزراعة وزارة أحسنت
ال أعم ال رج أموال ب ة وطني استثمارية مشاريع عبر واستيرادها٬ الخارج في المواشي
تتوفر التي البلدان بعض في تقام بحيث المؤهل شبابنا وإدارة إشرافهم٬ وتحت سعوديين

العاملة األيدي ورخص المراعي وخصوبة المياه غزارة ية.فيها السياس األحداث ولكن
ور أم أو إرهاب٬ قضايا في المتورطة الدول بعض على عقوبات فرض من رافقها وما
األمن مستقبل على بالوجل أصابتني لديها؛ الحيوانات في أمراض بظهور تتعلق صحية
اع بارتف ة المحلي وم اللح عار أس ى عل تيرادها اس ف توق اس وانعك ا٬ بالدن ي ف ذائي الغ
ام األغن واع أن ض لبع لایر ة مئ ارب يق ا لم م اللح و كيل عر س ل وص ث حي عارها٬ أس
أسعار اع ارتف دا ع للحاشي لایر ستين من وأكثر المواطنين٬ لدن من تناولها المرغوب

البدائل طريق يضيق مما المضطرد  .الدواجن
 

األعالف ب ام واألغن ل اإلب ة تنمي ة بدراس د وع د ق ة والبيئ ة الزراع ر وزي أن ر وأذك
واع أن بعض وشح ار احتك ن م انوا ع البسطاء المواشي تجار بعض ولكن المستوردة٬
أسعارها٬ اع بارتف اهم وس المواشي ة تربي ي ف كلة مش أوجد ا مم توردة٬ المس األعالف

والطلب العرض لعوامل وعزاه الوزير به اعترف ما  .وهو
 

محدودي حق في إجحافا يعد تدخل دون والطلب العرض لعوامل المواشي أسعار وترك
ألسرهم اللحوم توفير على رواتبهم ربع يصرفون ممن  .الدخل٬

 

ي ف النظر ادة إع ب يتطل ه فإن ا؛ العلي ادة القي ل قب ن م ية سياس إرادة تلزم يس األمر وألن
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ر تغي األحداث ألن الشقيقة٬ أو الصديقة بالدول ربطها وعدم الرئيسة الغذائية احتياجاتنا
المستقبلية والخطط االستراتيجيات بأنفسنا.سير احتياجاتنا عن بالبحث نجتهد أن وعلينا

وزارات ال ع تجم وشعبية رسمية حملة عبر اللحوم٬ استهالك بترشيد التوعية من ابتداء
نشر تهدف تس ن مم ع المجتم ومؤسسات ة والثقاف ر والفك ة والتربي حة بالص المختصة
ن م سواء األعالف لزراعة حلول بإيجاد وانتهاء للسكان٬ واالقتصادي الصحي الوعي

البحر مياه نملكه(تحلية أننا إال الباهظة٬ تكاليفه األمطار)برغم اه مي ن م تفادة االس أو
المنازل هدم من بيئية بمشاكل وتتسبب األرض٬ تغرق تركها من بدال سدود في بحفظها

المدن لبعض التحتية البنية وتخريب الشوارع  .وجرف
 

القيادة قلب يشغل حتما فإنه الغذائي؛ األمن هاجس يسكنني كما أنه  .وأجزم
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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخليجعنوان ودول المناخ قضية

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

العالالكاتب أبو الرصد19200العددأنور 1تكرار

الخليج ودول المناخ  قضية

 
 

 

العال.د أبو  أنور

شائكة قضية المناخ مُقتنع.قضية العالمي العام ع-الرأي نقتن لم أو نحن اقتنعنا سواء
ون- الكرب يد أكس اني ث از غ أن نيع)CO2(ب وتص ل ونق اج إنت ن م در يص ذي ال

لألرض المناخ حرارة درجة ارتفاع إلى يؤدي البترول  .واستهالك
 

العام الرأي وجه في الوقوف أو رأيهالتصدي يغير العالم يجعل لن تمر.العالمي وسيس
المزايدة في بينالسياسيون تتراوح مُعينة تواريخ في البنزين سيارة بيع سيمنعون بأنهم

اآلن من سنة والثالثين  ).2050و2030بين(العشرة
 

ام الع اخ المن ة اتفاقي دور ص ة بداي ي ت1992ف كان ل البرازي ي ق األرض ة قم ي ف
الحراري لالحتباس المسببة الغازات جميع تشمل االتفاقية مواد تشمل.نصوص وكذلك

ث تنبع تي ال ادر المص ع اجمي تخداممنه الس ة نتيج ان اإلنس نع ُص ن م ازات الغ ذه ه
ات الغاب اث واجتث ار األبق وتربية الرز كزراعة المصادر لهذه أن.اإلنسان د نج ذا وهك

وري اإلحف ود الوق ى عل تقتصر ال األصل ي ف ة م(االتفاقي والفح از والغ ترول ل)الب ب
ه ومزاولت ان اإلنس اط نش بب بس راري الح اس االحتب ازات لغ ادر المص ع جمي مل تش

اليومية  .ألعماله
 

األول األطراف ر مؤتم د عق م ت ذ من تدريجياً البترول على التركيز بدأ لقد -COP(ثُم
العام)1 برلين يد.1995في أكس اني لث رئيس ال المصدر و ه ترول الب كأن وأصبح

المناخ حرارة درجة الرتفاع الرئيس السبب هو الكربون غاز كأن وأصبح  .الكربون
 

العوامل أحد أن ه(الواقع تجاهل ُيمكن ال مُهم عامل ولكنه الوحيد العامل ليس أنه )رغم
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ض بع ه ارتكب ذي ال ود المقص ير غ أ الخط و ه ترول الب ى عل يز الترك ى إل أدت تي ال
معارضة و ه م دوره أن دون يعتق انوا ك حيث المناخ اتفاقية في الخليجية الدول مندوبي
ى عل ب الطل اض انخف ى إل ؤدي ي ه ألن الكربون انبعاثات لخفض العالم يتخذه إجراء أي

 .البترول
 

الخاصة اإلحفوري الوقود شركات بعض استطاعت االجتماعات-لقد قاعات -خارج
اث انبع خفض ن م بر األك المتضرر أن اعهم بإقن البعض دى ل الشعور ذا ه تستغل أن

للبترول المالكة الدول هي ن.الكربون بي ن م دفع الم ة فوه ي ف ترول الب أصبح ذا وهك
المناخ في التغير الى تؤدي التي الغازات مصادر بقية  .جميع

 

ألن للبترول بدائل إيجاد الى االنسان يدفع المناخ تغير غير مهم عامل يوجد شك ال لكن
ويجب الم الع احتياج تلبية وحده البترول يستطيع ال يوم وسيأتي محدودة كميته البترول

وه نم ى عل االقتصاد يحافظ لكي ُمساعدة أخرى مصادر إيجاد القرار ُصناع ن.على لك
ول قب ى عل ة العام اع اقن الصعب ن م ل يجع ولرخصه ترول الب ا به يتميز التي المزايا

طوعًا أعبائها وتحمل لتبني.البدائل حجة المناخ قضية في وجدوا القرار ُصناع فأن لذا
ة المالي ا أعبائه م رغ زمنية جداول وفق الكهربائية السيارة إلى للتحول مُتشددة سياسات

 .واالقتصادية
 

ألن خدعة اخ المن قضية أن الم الع اع اقن ة محاول الجدوى دم وع ث العب من أنه واضح
خدعة ليس البترول المتجددةنضوب البدائل لتطوير العالم يضطر الذي هو  .وهذا

 

تعين وسيس األرض كوكب ي ف ترول ب د يوج دام ما البترول على الطلب سيبقى بالتأكيد
للطاقة الضرورية حاجاته إشباع في النقص لسد األخرى المصادر بمختلف  .اإلنسان
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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المستهلك"عنوان المياه"حماية لعدادات التقديرية القراءة متضرري تعويضهم:عن الشركة على يجب

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 19تكرار

المستهلك" المياه"حماية لعدادات التقديرية القراءة متضرري يجب:عن
تعويضهم الشركة  على

من أكثر استقبال القضية9أكد حول شكوى  آالف

 

العصيمي  الرياض-هادي

راءة الق ت كان إذا ا م ؤال س ى عل ف٬ اليوس الح ص تهلك المس ة حماي ة جمعي ن أمي رد
وق لحق ة داعم ستظل الجمعية أن مؤكًدا مخالفة٬ أو تجاوًزا تُعد المياه لعدادات التقديرية

 .المستهلك
 

امج برن ي ف ه مداخلت خالل ال أسبوع"وق ي اة"ف قن ى ة"إنMBCعل حماي ة جمعي
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ة تقديري راءة ق اك هن أن ب ة الوطني اه المي شركة رئيس تصريح ى عل اًء وبن تهلك المس
ى عل يجب أن ب ان بي بإصدار تهلك المس ة جمعي قامت الفور على المياه٬ فواتير لبعض
داد أع يح وتوض ة٬ التقديري راءة الق رري متض ول ح كاوى الش ل ك د ترص ركة الش
ر الفواتي ذه ه مراجعة ثم ومن لعداداتهم٬ تقديرية قراءات على حصلوا الذين األشخاص

ذلك من متضررين بصفتهم  ".وتعويضهم
 

من"أن"اليوسف"وأضاف دينا ل ا م الج تع أن م منه وطلبنا معنا تجاوبت المياه شركة
من تقترب بالجمعية عندنا الشكاوى أعداد وكانت إصدار280شكاوى٬ وبعد شكوى٬

جاءنا بر300٬البيان أك بشكل الموضوع ع نوس أن ى إل واضطررنا إضافية شكوى
حدود ي ف دد الع ون يك أن ع نتوق ا وكن ير٬ الفوات شكاوى تقبال الس ط راب ع بوض ا وقمن

ن1000 م ثر أك تقبال باس ا تفاجأن ن ولك كوى٬ اف9ش بإيق ا وقمن كوى٬ ش آالف
 ".الرابط

 
أطلقت"وتابع ا أنه وأوضحت اه المي شركة ا معن اه(تواصلت المي ة)منظم جه وهي

توحد أن ى عل تنسيق اك هن وكان المياه بشركة متعلقة وهي الشكاوى٬ الستقبال مخولة
ون يك أن ى عل تقبال االس ون يك أن ب اه٬ المي م ومنظ المستهلك حماية جمعية بين الجهود

والمياه البيئة لوزارة مخصًصا  ".الرابط
 

ر لفواتي ة مراجع اك هن ل وه ة؟ ومخالف تجاوًزا للعدادات التقديرية القراءة تعد هل وعن
أوضح ى"٬"اليوسف"المياه؟ معن ا م حول اه المي شركة ن م ثر أك توضيح إلى نحتاج

افة استض م يت أن نى وأتم ة والتقديري ة المهني ات المعلوم ض بع ديهم ل م وه ديري٬ تق
وأن ديرًيا٬ تق دادهم ع راءة ق تمت ن م حتى واعداد وكاٍف واٍف شرح لتقديم المسؤولين

تعوضهم أن الشركة على فيجب متضررين كانوا وإذا هؤالء٬ مع الجلوس  ".يتم
 

ى عل المتضررين إطالع لحين المستهلك٬ لحقوق داعمة ستظل الجمعية أن إلى وأشار
ع م كلة المش تسوية أو التقديرية القراءة آلية توضيح أو تسريب مشكلة لديهم كان إذا ما

الفواتير في خطأ لديها كان حال  .الشركة
 

الفيديو  شاهد

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/01/GGedqEzbkaJPwv9n.mp4?_=1 
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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحسمعنوان المياه9..أسبوع فواتير أزمة في البت ينتظرون متضرر آالف

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17383العددالكاتب 1تكرار

الحسم المياه9..أسبوع فواتير أزمة في البت ينتظرون متضرر  آالف

أيام غضون في بالحل وعدت الشكاوى:»المستهلك«و..الشركة جميع  رفعنا

 

المعنية.. الجهات تفاعل  وإبراز

العمري  الدمام-عبدالعزيز

من أكثر وال9ينتظر حل ة٬ التقديري اه المي ير فوات اع ارتف كلة مش جراء متضرر آالف
ة حماي ة جمعي ا تلقته تي ال دات التعه ب عق ك وذل ة٬ باألزم ة المعني الجهات من جذرية٬
غضون في وحلها المواطنين شكاوى كل في بالنظر الوطنية المياه شركة من المستهلك
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اليوم يتنهي  .أسبوع
 

استفسار ى عل ردت قد الجمعية وم«وكانت ي»الي ف اري٬11٬ الج هر الش ن م اير ين
وأن اه٬ المي ير فوات اع ارتف حول تهلكين المس شكاوى الغ ب ام باهتم تابعت أنها موضحة
الحتساب اً عالمي والمطبقة المتبعة اآللية وأوضحت الجمعية٬ مع تواصلت المياه شركة

التقديرية  .الفواتير
 

إلكتروني  رابط
واردة ال ا فيه ا بم كاوى الش ع جمي ة لمعالج عى تس وف س ركة الش إن ة الجمعي ت وقال
ع م التواصل ضرورة ى إل المتضررين كل داعية حصرها٬ من أسبوع خالل للجمعية
تصعيد م فيمكنه المستهلكين٬ رضا عدم حال وفي مشكالتهم٬ لحل الوطنية المياه شركة
تقبال باس ة المخول مية الرس ة الجه ا باعتباره ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل كواهم ش

المياه شركة عمالء  .شكوى
 

التواصل بمنصات حساباتها وفي الرسمي٬ موقعها في إلكترونيا رابطا الجمعية وأتاحت
الشكوى٬ وذج نم ة لتعبئ اه المي ير فوات اع ارتف ن م المتضررين كل ودعت االجتماعي٬

ى إل رابط ال ي ف جلين المس دد ع ول وص ى إل يرة ع8590مش برف دت وتعه كوى٬ ش
الضرر لمعالجة الوطنية المياه لشركة الشكاوى  .جميع

 
وحرص  عناية

الفواتير ب ة المتعلق االعتراضات ل ك تتابع إنها الجمعية أن«وأضافت بق س ن مم تى ح
صحيحة غير أنها ويرون كبيرة فواتير ة٬»دفعوا الوطني اه المي شركة ة أنظم بحسب ٬

والالحقة السابقة الشكاوى جميع بمعالجة تعهدت الشركة أن إلى  .مشيرة
 

ى عل ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ع م يق التنس رى ج ه أن ة الجمعي حت وأوض
الشكوى دم مق ون يك أن بشرط تهلكين٬ المس شكاوى لتصعيد إلكتروني رابط تخصيص
ة الجمعي حرص من اً انطالق ك وذل شكواه٬ معالجة تتم ولم الخدمة مقدم مع تواصل قد

بشؤونهم والعناية المستهلكين حق حفظ  .على
 

المستهلك  صوت
ض بع اك هن أن ف٬ اليوس الح ص تهلك المس ة حماي ة جمعي ن أمي ن بيَّ ه٬ جهت ن م
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التواصل جرى ه أن إلى مشيرا المياه٬ فواتير ارتفاع جراء المستهلكين لدى اإلشكاليات
دت وتعه ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ ووزارة ة الوطني اه المي ركة ش ع م ر مباش كل بش
ن م ا انطالق ك وذل ا٬ حله ى عل والعمل شكاوى من للجمعية ورد ما كل بحصر الجهتان
ة الجمعي ون تك أن ب وزراء ال س مجل قرارات رسمتها التي واختصاصاتها الجمعية دور
ع م ا عالجه وطرق الشكاوى ل ك ابع وتت مصالحه وتراعي عنه تدافع للمستهلك صوتا

المعنية  .الجهات

المواطنين شكاوى  متابعة
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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الثانيعنوان عامها في النموذجية البن لمزرعة عبدالعزيز بن محمد األمير جائزة على المنافسة باب فتح

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

لمزرعة عبدالعزيز بن محمد األمير جائزة على المنافسة باب فتح
الثاني عامها في النموذجية  البن

 

 واس-الداير
اب ب ح فت عن ة النموذجي ن الب ة لمزرع عبدالعزيز بن محمد األمير جائزة أمانة أعلنت

للعام للجائزة والترشيح تبلغ1442المنافسة مالية جوائز بقيمة الثانية٬ نسختها في هـ٬
لایر  .مليون

 
التقييم٬ وأساليب المعايير من لجملة ستخضع المتنافسين أعمال أن الجائزة أمانة وأكدت
ع النف ق ويحق ة٬ العالي ا قيمته ع م واءم ويت ائزة بالج اركة المش األعمال جودة يضمن بما
ة٬ المنطق عيد ص ى عل ه ب اء واالرتق ي٬ الزراع ل العم توى مس ى عل ًا حراك جع ويش
ن بي افس التن روح جيع وتش ي٬ الزراع م أداءه ر وتطوي زارعين الم ل تأهي من ويض

لديهم واالحترافية الجودة درجات أقصى إلى للوصول  .المشاركين٬
 

يحصل ا فيم ون٬ ملي ف نص غ مبل ى عل ل سيحص األول المركز ب ائز الف أن وأوضحت
مبلغ على الثاني بالمركز سيحصل300الفائز ث الثال المركز ب الفائز بينما لایر٬ ألف
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قدره مبلغ  .ألفلایر200على
ن م دم المتق ون يك أن رط ش دمتها٬ مق ي ف أتي ي تي ال ابقة المس روط ش ى إل ارت وأش
ن الب أشجار عدد يقل وأال لمزرعته٬ زراعي سجل وامتالكه جازان٬ في البن مزارعي

عن المزرعة ي ف رة دم)150(المثم المتق ي ف ائزة الج ة أمان اشترطت ا كم شجرة٬
روط الش م عليه ق تنطب ذين ال زارعين الم ةً داعي ابقا٬ً س ا عليه وله حص دم ع ة للمنافس

المقبل الخميس أقصاه موعد في وتحديداً بالتسجيل٬  .المسارعة
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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر وإكثار"..األزرق"بعدعنوان زراعة في ينجح المالكي األصفر"المزارع الداير"الشاي في

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3501العددالكاتب 1تكرار

وإكثار"..األزرق"بعد زراعة في ينجح المالكي الشاي"المزارع
الداير"األصفر  في

 

السلماني  جازان-عبدالرحمن

م أه د أح فر٬ األص اي الش روب مش ار وإكث ة زراع ي ف الكي الم د أحم زارع الم ح نج
ه مزرعت ي ف اخنة٬ الس روبات رقة"المش ناف"الش أص ى إل افة إض داير٬ ال ة بمحافظ

األزرق الشاي منها مزرعته٬ داخل النباتات من  .أخرى
 

الشاي وجد إنه والنبات٬ بالبيئة المهتم المالكي٬ جبران بن أحمد المزارع قال وتفصيال٬ً
ك٬ مال بني الداير بمحافظة الحشر جبال في األشخاص أحد لدى األمر بداية في األصفر

فبدأ كشاي؛ يستخدمه هناك السن كبار أحد فإن الشخص ذلك ة"المالكي"وبحسب رحل
األخضر الشاي من قريب مذاق ذو أصفر شاي نتج وفعالً واستخدامه٬  .إكثاره
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"المالكي"وأردف على": الشاي.وإكثاره)تشتيله(عملت إن ف زوار ال د أح وبحسب
ن ع ث أبح ت زل وال اك٬ هن كان الس تخدمه ويس يا٬ آس رق ش بجنوب ود موج فر األص

المعلومة هذه  ".صحة
 

ة بجامع التدريس هيئة عضو الغامدي٬ قشاش سعيد بن أحمد الدكتور أوضح جانبه٬ من
لـ والزراعة٬ البيئة بوزارة السابق والمستشار منه"سبق"الباحة يُصنع الذي النبات أن

مى يس ة٬ المركب يلة الفص ن م وع ن و ه فر األص اي اهي"الش م"الش االس ي ف عًا توس
بصلة المعروف الشاهي إلى يمت وال األزرق٬  .كالشاهي

 
"الغامدي"وأبان ه": طبخ ي ف غ بول وإذا ة٬ قليل ة بكمي ه طبخ د عن أصفر ون بل يظهر

كالشاهي األحمر٬ اللون إلي د.تحول فوائ ذو و وه واسع٬ نطاق على العالم في ويُزرع
البولية المسالك في الحصى وإذابة تفتيت منها  ".طبية٬
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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر جازانعنوان في الخوالني المستثمرين..البن عن يبحث كنز

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد23379العددالكاتب 1تكرار

جازان في الخوالني المستثمرين..البن عن يبحث  كنز

 

بابكير عادل ـ  البالد

دد ع غ ويبل ا٬ منه الجبلية المرتفعات في تنتشر حيث البن بزراعة جازان منطقة تشتهر
ن م ثر أك ازان ج منطقة في البن ي800مزارع الجبل القطاع محافظات ي ف مزرعة

ي العرب ن الب د ويع والعارضة٬ والّريث٬ وهروب٬ والعيدابي٬ وفيفاء٬ مالك٬ بني الداير
ر وتعمي ر تطوي ة هيئ اءات إلحص ا ٬ووفقً الم الع ي ف ن الب واع ان ل أفض ن م ي الخوالن

إلى الحالي العام مطلع وصل البن مزارعي عدد فإن بجازان٬ الجبلية 1060المناطق
منهم بة657مزارًعا بنس الداير محافظة في ي%62مزارًعا ف ن الب مزارعي ن م

ث والري ا فيف ات محافظ ك مال ني ب دائر ال ب جان ى إل مل تش تي ال ة الجبلي ات المحافظ
ن الب أشجار دد ع غ بل ا فيم وهروب٬ والعارضة ا171,384والعيدابي منه شجرة٬

بة122,455 بنس داير ال ة محافظ ي ف جرة اج%71ش اإلنت ط متوس غ بل ا فيم ٬
جرام369,752السنوي  .كيلو

 

ادة وزي زارعين الم داد أع ادة زي ي ف ة والزراع اه والمي البيئة وزارة جهود وأسهمت
ة الريفي التنمية لتطوير برنامجها خالل من اإلنتاج٬ زيادة وبالتالي البن أشجار أعداد
ن الب ويق وتس نيع وتص اج وإنت ر تطوي اع قط تهدافها واس تدامة المس ة الزراعي
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ع م ود الجه ك تل قت اتس ا كم ن٬ الب لمحصول ة اإلنتاجي اءة الكف ع رف ى إل ول للوص
ي الت المزارعين٬ ودعم الجبلية المحافظات في البن لزراعة السعودية أرامكو مبادرة
ة الزراعي درجاتهم م الح استص ي ف م ورغبته زارعين الم رص وح ام اهتم ا قابله

الوطني االقتصاد في  .والمساهمة
 

من ثر أك ديم بتق ام االهتم ك ذل ازان بج الجبلية المناطق وتعمير تطوير هيئة وواكبت
ى344,000 عل ا وتوزيعه ة بالهيئ ة الزراعي اث األبح ة محط ن م ن٬ ب تلة ش

العام منذ درجات2016المزارعين الم ل تأهي ومشروع و أرامك ادرة مب ضمن و٬
للمزارعين الشتالت إليصال الهيئة ومبادرة  .الزراعية

 

ز تتمي تي ال ازان٬ ج ال جب وز كن تثمار اس في والمياه٬ والزراعة البيئة وزارة وشرعت
المنطقة ظروف تحت نجاحها ثبت والتي البن أصناف أهم لزراعة المناسب  .بمناخها

 
رد الف تهالك اس دل مع اع الرتف ن للب تهالكًا اس الم الع دول ثر أك ن م ة المملك نف وتص
بـ ن الب ن م عودية الس واق لألس نوًيا س توردة المس ات الكمي در وتق وة٬ للقه عودي الس

لایر10.000٬ ار ملي ن م ثر أك وة القه إعداد على السعوديين إنفاق معدل ويبلغ طن٬
يتجاوز ودراسات60بواقع والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة تقديرات حسب طن ألف

عبدالعزيز الملك  .جامعة
 

ن م ل بك ازان٬ ج ة بمنطق ة الجبلي ات المحافظ ي ف ي الخوالن ن الب ق لتوثي عى تس ا كم
تراث لل ة العالمي ة المنظم في تسجيله بغرض مالك بني الداير ومحافظة الريث محافظة

ى”اليونسكو“ إل ي الخوالن البن ب يصل أكبر إنتاج لتحقيق قوياً داعماً تسجيله وسيكون ٬
 .العالمية
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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحمام42عنوان إطعام في عاماً

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19200العددالكاتب 1تكرار

الحمام42 إطعام في  عامًا

 

الحمام إلطعام اليومية رحلته خالل أحمد  أبو

الهاللي-جدة   أحمد

طيور42بعد من اآلالف إطعام على العمل من تمكن»الحمام«عامًا دة ج ة مدين في
إيجاد من سعودي تخاطب«مواطن ي»لغة ف ام الحم ع دة62٬م ج اء أنح ي ف اً موقع

ة بلغ األرض ى عل ط ليح و الج ن م ام الحم ع يجم بح أص ث ارة«حي د٬»اإلش بالي
األعوام»بوري»و هذه طوال يستقلها التي  .الدراجة

الـ ذو أحمد أبو المواطن الـ60وثّق خالل جدة مدينة في الحمام آالف مع عالقته عاماً
ر42 وعب ل مل أو ل٬ كل دون اً يومي ام الحم ى إل ام الطع تقديم على حرصه بسبب عاماً
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ام62٬ الحم ة رعاي ي ف ه حيات ذر ن ث حي مالها وش دة٬ ج ة مدين وب جن ي ف اً موقع
 .وإطعامه

 

ور للطي المخصصة الحبوب لها يقدم حيث بالحمام٬ عالقته يوثق أن أحمد أبو واستطاع
طوال يوم الحمام42كل إطعام في حياته من قضاها  .عامًا

 

من أحمد أبو ام«اتخذ الحم ام إلطع ل تنق يلة وس وم ي ل ك تقلها يس تي ال ة الناري ة الدراج
ن بي ه ل62وتنقالت لنق ه دراجت يز بتجه ام ق ث حي دة٬ ج ة مدين ي وجنوب مالي ش اً موقع

م ويت ام٬ للحم ة مخصص وب حب ن م ة والمكون ة٬ لألطعم ة الحافظ األدوات ب ة األطعم
يومياً مسبقاً المحددة المواقع جميع على  .توزيعها

 

إضافة بيده٬ اإلشارة استخدام في أحمد أبو يبدأ الحمام تجمع موقع من أمتار بضعة قبل
الطعام»البوري«إلى لتلقي األرض إلى بالهبوط الحمام ليبدأ الخاصة النغمة  .ذي

 

التقت جدة مدينة وسط المواقع أحد الحمام٬»الرياض«في إلطعام توقفه أثناء أحمد أبا
قائالً وأجاب الموقع٬ ذلك في يوم كل وجوده عن د42منذ«:وسألته متعه وأنا عاما٬ً

عبر جدة مدينة في الحمام ا62بإطعام فيه ام الحم ينتشر ث حي ا٬ً ى»موقع إل يراً مش ٬
كورونا جائحة فترة سوى الماضية األعوام طوال يتوقف لم  .أنه

 

ابع وم«:وت وأق ام٬ بالحم ة الخاص ة األطعم راء لش راج الح ى إل بوع أس ل ك ب أذه
ن بي اعات س دة ع تغرقاً مس ا توزيعه ي ف دء الب م ث ن وم ة٬ الناري الدراجة على بتحميلها

فيها المتعهد  .»المواقع
 

أحمد أبو يرة«:وأضاف كب تويات مس ى إل ام الحم آالف ع م ة العالق وصلت هللا بفضل
ماع س رد وبمج ه٬ أن ى إل ر األم ل ووص ه٬ مع ة رائع ة وعالق ق٬ وثي اط ارتب ون وتك

األرض»منبه« إلى والهبوط التوافد٬ في الحمام يبدأ النارية٬  .»الدراجة
 

م«:وقال ول الى٬ تع هللا لوجه ل عم وهو ة٬ طويل نوات لس ام الحم ام إطع ى عل تعودت
رة م ون لتك دمها أق تي ال ات الوجب خفضت أنني سوى اإلطعام٬ برنامج عن يوماً أتوقف
متواصل بشكل مساجد أربعة في الصائمين إطعام إلى إضافة مرتين٬ من بدالً  .»واحدة
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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إلى..األحساءعنوان السف سعر يرفع النخيل تلقيح لایر100موسم

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17383العددالكاتب 1تكرار

إلى..األحساء السف سعر يرفع النخيل تلقيح  لایر100موسم
مثمر إلنتاج هام مطلب موثوقة مصادر من البذور  شراء

 

الفحول بيع مصادر السقوفي:تصوير(تنوع  )ابراهيم

العويس  األحساء-محمد

م موس ة بداي ع م ا ملحوظ ا ارتفاع اح اللق ع ببي المختصة اء األحس محافظة أسواق تشهد
ى إل د الواح السف سعر ويصل ن100التلقيح٬ المزارعي ن م ير كب ب طل وسط لایر٬

اللقاح ل»النبات«على األق ا أم زارع٬ الم ال فح ن م ه جلب يتم ما إنتاجا األفضل ويعد ٬
الصحراء فحال من جمعه يتم ما  .قيمة

 
البواكير  طلع

ة بغرف ة الزراعي ة اللجن وعضو والزراعة والمياه البيئة بوزارة الزراعي الخبير وقال
بي الحلي عبدالحميد ار:األحساء والطي ر الغ ل مث النخل ن م ير البواك ع طل ا حالي نشهد

و ه ذا وه النخل٬ من تبكر التي الفحول وهي النخل٬ من الفحل طلع يبدو كما والمجناز٬
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لها الطبيعي  .الوقت
 

النخل  تهيئة
يسمى:وأضاف ا م أو م التقلي م موس ق ينطل ر فبراي شهر ة بداي ي الشوك«ف م »تجني

واع األن ع طل دأ يب هر الش ة نهاي ي وف اح٬ للق ه وتهيئت ل النخ ف تنظي ة بعملي روف المع
الشهل مثل واالثايل والحاتمي والشبيبي والشيشي اإلخالص وهي األحساء في األساسية
يزي الخن ل مث النخل ي بواق ر يظه ا كم والخصاب٬ البرحي وأيضا والزاملي رحيم وأم
ى إل إضافة الشهر ة نهاي في اللقاح ذروة ويكون المتعددة٬ األخرى واألنواع والوصيلي

بالكامل نخيلهم تلقيح من المزارعون ينتهي أبريل وبشهر بالكامل٬ مارس  .شهر
 

وجودة  انتقاء
اء انتق ة أهمي ى عل ددا مش يز٬ والمم ليم الس اح اللق اء انتق رورة ض ى عل بي الحلي د وأك
اح اللق ن بي ا فرق اك هن أن ا مبين ابات٬ اإلص ن م الي والخ امي الن ع الطل ذات ول الفح
ليم الس الفحل اء انتق ة أهمي ى إل ا الفت ة٬ البري والفحول المزارع ب الفحول ن م الموجود

مميزا اللقاح وجودة مستوى يكون حتى المزرعة في الموجود  .البلدي
 

سائبة  عمالة
الوطن:وتابع باب ش وأنصح وائي٬ عش بشكل اح اللق ع تبي تي ال ة العمال ود وج نالحظ

ن والمهتمي زارعين الم أنصح ا كم ة٬ مربح تجارة كونها اللقاح٬ بيع تجارة إلى بالتوجه
ال٬ اإلهم دم وع ا ومراقبته ل النخي ح تلقي د عن ة العمال ة متابع رورة بض ور التم اج بإنت

اإلهمال بسبب تلقيحها فسد الثمار بأن نتفاجأ ال حتى بنجاح تم التلقيح أن من  .والتأكد
 

اإلنتاج  جودة
م اء باألحس ور للتم دهللا عب ك المل ة مدين مدير الحرص.وأكد ة أهمي ماعيل٬ الس د محم

الحصول أجل من المذكرة؛ األزهار من الجيدة األصناف ومعرفة الفحول اختيار خالل
ة معين مواصفات ى عل والحصول ور التم إنتاج جودة في تساهم جيدة لقاح حبوب على

تكون وأن المذكرة«للثمرة٬ تحديد»األزهار ضرورة إلى مشيرا موثوقة٬ مصادر من
وأخرى يرة كب ات كمي ى إل اج تحت األصناف بعض وأن خصوصا اللقاح٬ حبوب كمية

أصغر  .لكمية
 

زراعية  مشاريع
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جودة ذي ج منت على للحصول الهامة؛ الزراعية األعمال أهم من النخيل تلقيح أن يذكر
ت وكان ابق٬ الس ي ف ت كان ا مم أسهل ح التلقي طريقة أصبحت التطور ومع التمور٬ من

ة اليدوي ة التقليدي ي ه اء األحس ي ف المتبعة الح»بياض«الطريقة الف د ي ى عل د وتعتم ٬
بوضع النبات«مباشرة ا»شماريخ أم السعف٬ بخوص يربطها ثم مباشرة العذوق في ٬

الطرق ى إل أت فلج ل النخي ن م يرة كب داد أع ا فيه يوجد التي الزراعية المشاريع بعض
 .الحديثة

 
مختلفة  طرق

ة العملي يسمى ذا وه المزرعة في فينتشر التلقيح حبيبات نقل عملية في الرياح وتساعد
ها رش م ث اء الم ع م اح اللق ودرة ب بخلط فهي األخرى والعملية الرياح٬ بطريقة الطبيعية

بواسطة مباشرة العذوق رش«على ودرة»ماتور ب ط بخل أخرى طريقة هناك وأيضا ٬
تخدام اس ثم الطحين مع ي«اللقاح هوائ اتور ة»م النخل ارة جم حول ودرة الب ع .لتوزي

اح الري ة حرك ع م اح اللق ق لتفري المصمم ات النب س كي تخدام اس هي األحدث والطريقة
د الجه رت وف تي ال ة الحديث الطرق ن م وهي دة واح رة لم النخلة قلب في يوضع الذي

النخيل زراعة في التوسع في وساعدت والوقت  .والعمالة

مربحة اللقاحات بيع  تجارة
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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالمنطقةعنوان الزراعية االرشادية القافلة فعاليات اقامة يناقش عسير بيئة فرع عام مدير

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد1810العددالكاتب 1تكرار

االرشادية القافلة فعاليات اقامة يناقش عسير بيئة فرع عام مدير
بالمنطقة  الزراعية

 

بللسمر–متابعات  صحيفة

دهللا عب دس المهن ير عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م د عق
تحضيريا ا اجتماع وم الي لطان س علي المهندس الزراعة ادارة مدير وبحضور الويمني

الزراعية االرشادية القافلة وأعضاء رئيس  .مع
 

القافلة فعالية إقامة موعد مقدمتها في يأتي الهامة المواضيع من عددا المجتمعون وناقش
الي الح الشهر ة نهاي ل محاي محافظة ي ف ام تق ان ا له دد ح تي وال ة الزراعي ,االرشادية

ة بالمنطق وزارة ال لمنسوبي دورات د وعق زارعين للم ل عم ورش تشمل,وتشمل ا كم
ة كاف لمناقشة يومية ديوانية اقامة الى اضافة للمشاركة الحكومية الجهات من عدد دعوة

ة الزراعي ب الجوان ص تخ تي ال ة المقترح يع ات,المواض الجمعي وة دع رر تق ا كم
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المنتجة واألسر للمزارعين وأركان مواقع وإقامة الزراعية  .التعاونية
 

ة المملك ومحافظات اطق من وتجوب انطلقت والتي الزراعية االرشادية القافلة ان يذكر
ات الممارس أفضل ق وتطبي زارعين٬ للم ارات والمه ة المعرف توى مس ع رف ى ال تهدف
ة٬ بالزراع ن والمهتمي زارعين للم ي المعيش توى المس ع ورف اج اإلنت ادة لزي ة الزراعي
خالل من ي٬ الزراع القطاع ي ف ة الحديث ات بالتقني زارعين الم ف تعري ى إل باإلضافة
ن المزارعي ات ممارس ير وتغي ة٬ منطق ل لك بية النس يزة الم ب حس ادية اإلرش برامج ال

الزراعية اآلفات ومكافحة الوقاية في  .السلبية
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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للنخيلعنوان عمالقة شركة "إنشاء مع"البيئة.. حائل"تبحث منتجاتهم"غرفة وتسويق المزارعين لخدمة مقترحات

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

للنخيل عمالقة شركة "إنشاء مع"البيئة.. حائل"تبحث "غرفة
منتجاتهم وتسويق المزارعين لخدمة  مقترحات

 

الشمال-متابعات  :نبض
ة الزراعي ة اللجن ع م اً اجتماع ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي ن م ف المكل ق الفري عقد
ة بمنطق زارعين الم ترض تع تي ال عوبات والص ديات التح رز أب ة لمناقش ل٬ حائ ة بغرف

 .حائل
 

بتصنيع نى تُع ل؛ للنخي ة عمالق ة زراعي شركة بإنشاء مقترح بحث االجتماع خالل وتم
ع رف ب جان ى إل ة٬ المملك ارج خ ويقها تس ى عل والعمل النخيل٬ منتجات وجميع التمور

إلى القمح من المملكة ى1.7إنتاج إل راء الش عر س ع رف خالل ن م طن 200مليون
للطن  .لایر
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ون ليك نويا٬ً س اه المي تهالك اس يد بترش المزارع يلتزم أن ضرورة على االجتماع وشدد
حدود أو5500في ح القم بعد صيفي محصول أي زراعة وعدم للهكتار٬ مكعب متر

األعالف حساب على ليكون  .الشعير
 

ة الزراعي المنتجات تصدير لتسهيل حائل بمطار زراعي محجر إنشاء إلمكانية وتطرق
اء وإنش ة٬ الزراعي ات المهرجان م لتنظي ر مق ير توف ى إل باإلضافة ا٬ وغيره ور تم ن م

المزارعين منتجات لتسويق  .شركات
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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر في12تعالج”البيئة“عنوان الصحراوي الجراد من هكتارًا مناطق7ألف

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

في12تعالج”البيئة“ الصحراوي الجراد من هكتاًرا 7ألف
 مناطق

 

 :الرياض–صراحة

ات واآلف الجراد ة مكافح ي ف تباقية االس جهودها والزراعة والمياه البيئة وزارة تواصل
تها دراس م يت مية وموس نوية س خطط ق وف ك وذل ة٬ المملك اطق من ع جمي ي ف المهاجرة
ح المس ات بعملي ام والقي ر المبك ذار اإلن ز مراك ى عل ذها تنفي ي ف د تعتم ة٬ بعناي
داخل المختصة ات الجه ن م دد ع ع م بالتعاون الخطيرة٬ اآلفات لمكافحة واالستكشاف

المملكة  .وخارج
 

ترة الف الل خ ت أكمل ة٬ الميداني رق الف أن وزارة ال فت ة10-1وكش معالج اير ين
في12.440 الصحراوي الجراد من  .مناطق7هكتاًرا
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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المنورةعنوان المدينة في الجراد مكافحة أعمال يتفقد الشمراني

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

المنورة المدينة في الجراد مكافحة أعمال يتفقد  الشمراني

 
 

الدين نظام المنورة:منصور  -:المدينة
ين حس ن ب د محم دس المهن اجرة المه ات واالف راد الج ة مكافح ز مرك ام ع دير م د تفق
ا ومراكزه در ب محافظة شملت المنورة المدينة بمنطقة الجراد مكافحة أعمال الشمراني
ورة المن المدينة بمنطقة الوزارة بفرع الجراد مكافحة اتصال ضابط يرافقة النخل وينبع
د وق ة المدين ة بمنطق ة المكافح ود لجه ة تفقدي ة جول إطار في ٬وذلك الغيث طه المهندس
ي والت ة بالمنطق ة المكافح فرق من المبذولة والجهود االعمال سير على الشمراني اطلع

الماضية ترة الف وخالل امس ليوم الحمد و جيدة بنتائج وابطالتسير املين الع وحث
ة المنطق ة لخدم ودهم جه أقصى ذل وب ل العم اءة وكف مستوى رفع على ويدعوالميدان

أي اهدة مش ال ح ي ف ورة٬ المن ة المدين ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف
د الموح ات البالغ ام نظ بر ع ا٬ عنه الغ اإلب سرعة إلى للجراد غ“تجمعات من”بل أو

المخصص الرقم  .0530233560:خالل
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جراء ان اإلنس صحة ى عل ضرر من يشكله لما الجراد٬ تناول من الوزارة تحذر فيما
 .المبيدات
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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األحساءعنوان لكرنفال إعدادات

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7415العددالكاتب 1تكرار

األحساء لكرنفال  إعدادات

 

الغزال:الدمام  عدنان

م إبراهي دس المهن اء٬ األحس ي ف والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت ام ع دير م د أك
النسخة إلطالق المبكر داد اإلع إدارته٬ في االختصاص جهات بدء ة«الخليل٬ »الثالث

مناطق»2الزهور«لكرنفال ف مختل من مشاتل بمشاركة وتوسعته المقبل٬ الشتاء في
الخليج ودول المملكة  .ومحافظات

29



 

لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الفطرية“عنوان الحياة المستدام:”تنمية للصيد ضوابط إعداد على نعمل

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

الفطرية“ الحياة المستدام:”تنمية للصيد ضوابط إعداد على  نعمل

 

 التحرير-متابعات

ة آلي م بتنظي ه اختصاص ن م ًا انطالق ه إن ة الفطري اة الحي ة لتنمي ني الوط ز المرك ال ق
وابط ض إعداد ى عل يعكف ه فإن ة٬ بالمملك ة الفطري ات للكائن يد الص ات وأوق اطق ومن

المستدام  .الصيد
 

ل أفض ى ال ول للوص ن ومهتمي براء خ اركة بمش تُعد س وابط الض ك تل أن ح وأوض
بالمملكة الصيد رياضة واستدامة تنظيم تضمن التي  .الممارسات

 

الصيد ي ف اإلسالمية اآلداب أن إال ة٬ اإلباح الصيد في األصل أن أكد قد المركز وكان
الموارد ب األجيال انتفاع وتحقيق البيئة على المحافظة يكفل ما الحاجة٬ قدر للصيد توجه

 .الطبيعية
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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تنفذعنوان الباحة تتجاوز5مياه بقيمة بالمنطقة البيئية والخدمات للمياه لایر88مشروعات مليون

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 15تكرار

تنفذ الباحة بقيمة5مياه بالمنطقة البيئية والخدمات للمياه مشروعات
لایر88تتجاوز  مليون

 

 واس-الباحة
ذ تنفي الباحة بمنطقة المياه لخِْدمات العامة اإلدارة والخدمات5بدأت اه للمي مشروعات

حوالى اإلجمالية قيمتها بلغت اريع88.653.859البيئية المش محفظة لتصل رياالً
إلى تنفيذها من33الجاري أكثر قيمتها اجمالي يبلغ 1.196.641.850مشروعاً

ة الباح ي ف ة المقدم ة والبيئي ة المائي دمات الخ ودة ج ى عل اً إيجاب ينعكس س ا مم اال٬ً ري
المنطقة محافظات  .ومختلف

 
ة منطق ير أم دالعزيز عب بن سعود بن حسام الدكتور األمير الملكي السمو صاحب وشّدد
ة متابع م يحت ذي ال ر األم تمرة٬ والمس يرة الكب ات والطموح ات التطلع حجم على الباحة
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ذها٬ تنفي ي ف ودة الج ات درج ى أقص ق تحق مان لض روعات٬ المش ع جمي ال أعم ير س
ة المملك ة رؤي تهدفات لمس اً وفق م٬ والمقي واطن للم ة مثالي دمات خ ر يوف ذي ال كل بالش

الخدمات2030 أفضل لتقديم الدائم واهتمامها حرصها الرشيدة للقيادة وشاكراً مثمناً ٬
مكان كل في والمقيم  .للمواطن

 
عبدالرحمن دس المهن والزراعة اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ود جه ى عل موه س نى وأث
ة ومائي ة بيئي مشروعات ن م ة المنطق الي أه دم يخ ما بكل واهتمامه وحرصه الفضلي٬
ة العام ة المديري رع ف ن م ذول والمب دم المق ل بالعم ياق الس ذا ه ي ف اً ومنوه ة٬ وزراعي
محافظات ع جمي ي ف ة الميداني األعمال في والمالحظ الملموس بالمنطقة٬ المياه لخدمات

 .الباحة
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لتاريخ الصحفي 04/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لزمنعنوان المعتاد«وداعاً »الطقس

الخبر الخبراألحد-17/01/2021-04/06/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد15391العددالكاتب 1تكرار

لزمن المعتاد«وداعًا  »الطقس
 
 

 
 

صعب  نجيب

ة والتنمي ة للبيئ ي العرب دى للمنت ام الع ن د(األمي ة)أف مجل ر تحري س ة«ورئي البيئ
 »والتنمية

 

ة بدرج وم الي المسجلة رارة الح ة درج ارن يق الطقس رة نش ذيع م اآلن د بع نسمع ن ل
ى»الطبيعية«أو»المعتادة«الحرارة إل اً وطبيعي معتاداً يعتبر كان ما كل تغير بعدما ٬

ة رجع ير يروس.غ ف فرض ا ا«وكم ة»كورون واجتماعي شخصية ادات ع المستجد
الوضع تشكل د«أصبحت الجدي ي تجد«أو»الطبيع ى»المس إل اخي المن ير التغ أدى ٬

ل يجع ا مم تمرار٬ باس يتبدل ألنه بسهولة٬ غيره مع مقارنته يمكن ال طقسي واقع نشوء
مستحيلة شبه مهمة والطبيعي االعتيادي صفات  .تحديد

 
ام ع ى انته ذي ال د العق ق ة2020حق العالمي رارة الح دالت مع ي ف ي القياس رقم .ال

التسجيل دأ ب ذ من اإلطالق٬ ى عل حرارة ى األعل ه من يرة األخ الست السنوات .وكانت
كل ياً قياس اً رقم تسجل العالمية الحرارة معدالت كانت عامي13.5وبينما ن بي نة س

إلى1980و1900 المدة قصرت ام٬3 ع من ابتداء ذا.1981سنوات ه ود ويع
اد ازدي ي ف تتسبب تي ال انية اإلنس اطات النش ى إل الحرارة في والكبير السريع االرتفاع

الكربونية  .االنبعاثات
 

ر الكبي االرتفاع عن الناجمة الكوارث أضخم بعض األخيرة العشر السنوات شهدت وقد
اف والجف ات الغاب ق حرائ ى إل ير األعاص ن م رارة٬ الح دالت مع ي ف ارع والمتس
ي ف دة جدي راض أم ار انتش ة بداي ى إل وصوالً ة٬ المتطرف الحر وموجات والفيضانات
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سابقًا إليها تصل تكن لم  .مناطق
 

دول ال ن م ير كث في جديدة وممارسات عادات نشوء إلى الحرارة ارتفاع أدى ي.وقد فف
ا٬ً عام ن ثالثي ل قب ة األوروبي يارات الس ي ف ادرة ن واء اله د تبري ات مكيف ت كان ن حي
ة المبيع للسيارات االعتيادية التجهيزات من جزءاً األخيرة العشر السنوات في أصبحت

أوروبا دول أسواق  .في
 

من ضرباً يعتبر يعد ولم أوروبا٬ في ينتشر أخيراً بدأ فقد المنازل٬ في الهواء تبريد أما
السن كبار يسكنها التي المنازل في خاصًة عادية٬ حاجة بل نتيجة.الرفاهية٬ هذا وكان

الصيف فصل شهور خارج وتمددها المرتفعة الحرارة ذات األيام عدد  .الزدياد
 

نوات الس ي ف ي األوروب تاء الش فصل سمات ن م الحرارة ات درج اع ارتف أصبح وقد
البلدان بعض في النصف إلى الجليد أيام تراجع مع ي.األخيرة٬ ف الحرارة كانت فبينما

داد امت ى عل الصفر تحت ا م إلى تنخفض مثال٬ً ل80هولندا٬ قب نة الس ي ف اً 50يوم
ن بي ا م ى إل يرة األخ العشر نوات الس خالل الجليد انحصر أو50-40عاما٬ً اً يوم

ة متقطع ترات ف ى وعل ل٬ ال.أق الجب ى عل وج الثل ول هط ي ف اض االنخف تمر يس وإذ
ا بمنتجعاته ة معروف بلدان تتحضر الحرارة٬ ارتفاع بسبب بقائها مدة وتقصر األوروبية
ر تطوي ى عل ل بالعم ر٬ أقص زلج ت م لمواس ا٬ والنمس ا وإيطالي را سويس ل مث توية٬ الش

ة بديل ورياضية سياحية اج.نشاطات إنت ات تقني برى الك تزلج ال ات منتجع تخدم تس ا كم
الموسم لتطويل المدارج على ونشره االصطناعي  .الثلج

 
أثيرات والت رارة الح درجات اع ارتف ي ف زان األح ة خاتم مضى ذي ال د العق ون يك ن ل

عنه الناجمة نوات.الكارثية الس ي ف ل األق ى عل وأ٬ األس نحو التغير في مستمر فالمناخ
المقبلة ى.الخمسين عل يتوقف س ذا فه الحرارة٬ درجات ل األقصى د الح يبلغ س م ك ا أم

ة الكربوني ات االنبعاث ض لخف راءات اإلج رعة د.س العق و ه ذا ه ون يك ن ل الي٬ وبالت
مثل عبارات فيه نسمع الذي مسبوق«األخير ى«و»غير األول رة ى«و»للم »األعل

 .»األدنى«و
 

ن فل اخ٬ المن ير تغ ن م د للح ة المطلوب اإلجراءات ع جمي ذ تنفي ي ف الم الع ح نج لو حتى
وم الي ه إلي وصلت ا عم د٬ بالتأكي الحرارة٬ ات درج ى.تنخفض عل اً مكتوب س لي ن ولك

ة الكربوني ات االنبعاث ادة زي ي ف اهمة المس أو الحر ن م وت الم ن بي ار االختي .البشرية
والعمل السكن اكن أم ي ف الحرارة ديل تع ى إل ؤدي ت دابير وت ات تقني اد اعتم ي ف الحل
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اً كلي ا إلغائه أو ة الكربوني ات االنبعاث تخفيض ع م التوازي ب ل٬ النق ان.ووسائل ك ا ولم
ة٬ الكربوني ات االنبعاث اد ازدي ى إل ؤدي ي ة التقليدي واء اله ات مكيف ى عل ام الت اد االعتم

بديلة حلول من بد فال مفرغة٬ حلقة في والدوران الحرارة ارتفاع استمرار  .وبالتالي
 

ة الحراري المواصفات ين تحس ن م دأ يب ة المرتفع الحرارة مع التأقلم على السليم العمل
الشمس ى إل بة بالنس نى للمب م المالئ اه االتج د وتحدي ة٬ عازل واد م تخدام باس المباني في

اح ي.والري الميكانيك د التبري ن ع تغناء االس االت الح م معظ ي ف اً متاح ون يك ن ل وإذ
المضخة ة تقني د تعتم بأخرى التقليدية المكيفات استبدال يمكن الحرارة٬ درجات لخفض

 .الحرارية
 

الحراري التبادل مبدأ على يقوم المضخات من النوع يستفيد.هذا األبنية–وهو لتبريد
دفئتها ت األرض-أو وف ج رارة وح ة والخارجي ة الداخلي رارة الح ن بي رق الف ن .م

تستخدم ن حي خاصًة ة٬ معدوم به ش زة األجه ذه ه عن ة الناجم ة الكربوني ات واالنبعاث
متجددة أو نظيفة مصادر من  .كهرباء

 
ة٬ الكربوني ات االنبعاث ن م ًا أيض د يزي ة التقليدي ات بالتقني يارات الس د تبري ان ك ا ولم
يارات الس ى إل ال االنتق ريع تس ي ف و ه ا هن ل فالح رارة٬ الح ات درج ن م الي وبالت
ل يقل ا بم دن الم ط وتخطي ام الع ل النق ز تعزي ع م التوازي ب أولى٬ مرحلة في الكهربائية

الخاصة السيارات استخدام إلى  .الحاجة
 

هناك يكون معتاد«لن المقبلة»طقس السنوات ع.في م أقلم للت تعداد االس ن م بد ال لذا
األساليب بأفضل حدته وتخفيف االعتيادي٬ غير  .الجديد
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الصحي الصرف تكلفة تدخالن المنزلية والتحلية  الحدائق

 
 

الغزال:الدمام  عدنان

ركة الش درها تص تي ال اه٬ المي تهالك اس ير فوات عار أس اع ارتف ن م ررون متض دى أب
ن م ير الكث ل تحم التي المياه٬ فواتير حساب طريقة إزاء الشديد تحفظهم للمياه٬ الوطنية

لـ مؤكدين التقديرية٬ ي»الوطن«األرقام ف اه المي ة تحلي ة وأنظم ة٬ المنزلي دائق الح أن
ر فواتي ضمن بالخطأ الصحي الصرف ة تكلف ضمن دخل ت والمنشآت٬ ازل المن داخل

للمياه  .السداد
 

األرض  جوف
أة٬ ومنش نزل م ل ك ي ف آخر عداد تركيب ضرورة إلى المياه٬ شركة المتضررون دعا
وة أس آت٬ والمنش ازل المن ن م ة الخارج حي الص رف الص اه مي ات كمي اب الحتس

واردة ال اه المي ات كمي تحتسب تي ال اً حالي الموجودة ة«بالعدادات نزل»الداخل الم ى إل
وف ج ى إل ولها ووص دات٬ التمدي ض بع ي ف ات كمي رب تس ى إل ن ملمحي أة٬ والمنش
ي ف وتسهم ة٬ التكلف ي ف دخل ت ك ذل م ورغ الصحي٬ الصرف ى إل تصل ولم األرض٬

الفاتورة  .ارتفاع
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حسابية  طريقة
ا هم جزأين٬ عن ارة عب اه٬ المي اتورة ف أن الدوسري٬ لمان س ان اء٬«:أب م تهالك اس

حي الص رف الص دمات لخ ل ن»ومقاب ع ارة عب حي الص رف الص دمات خ ة وتكلف ٬
ث«33.33% ابية٬»الثل الحس ة الطريق ذه ه أن د بي اء٬ الم استهالك الي إجم ن م

بكات بش ة مخدوم غير اء األحي بعض أن موضحاً الخطأ٬ ويشوبها تقديرية ألنها جائرة
متسائالً صحي٬ صحي٬:صرف صرف بكة ش ه في ر تتواف ال حي ي ف يسكن كان إذا

ي ف اه المي اتورة ف تهالك اس اع ارتف تغرابه اس دياً مب ة؟٬ الخدم ذه ه ى عل يحاسب فكيف
لـ تغيير10منزله دون والمرافق األسرة٬ أفراد عدد ثبات رغم  .أضعاف٬

 
إنصافا تحمل  ال

داً وتحدي والمنشآت٬ المنازل داخل المستهلكة المياه من كمية أن الصالح٬ حسين أضاف
الشرب ة«مياه المنزلي ة التحلي ة أنظم بواسطة المحالة ن»المياه م ير كث ي ف رة متواف

المجاري لشبكة تذهب ال االستهالك من الكميات وهذه الصحي«المنازل٬ ٬»الصرف
إنصافاً تحمل ال الفواتير أن إلى الفتاً التكلفة٬ ضمن تدخل فهي ذلك  .ورغم

 
االستهالك  دراسة

نزل م ل لك ديري التق تهالك االس توضح مستفيضة٬ دراسة داد إع د٬ الزي ناصر اقترح
ن ليتمك اتورة٬ الف ضمن الدراسة ك لتل ديري التق تهالك االس إدراج م ويت دورية٬ بصفة

الفاتورة وقيمة التقديري٬ االستهالك بين المقارنة من  .المستفيد
 

نقلت دورها وطن«ب ركة»ال الش ي ف مسؤولين ى إل واطنين الم ات ومطالب مالحظات
رد أي تتلق ولم الماضي االثنين منذ المستهلك حماية وجمعية للمياه٬  .الوطنية
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