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لتاريخ الصحفي 14/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التعذيبعنوان وثّقت خاصة"البيئة.."إحداهن بحديقة بالحيوان رفقًا مخالفات تباشر

الخبر الخبرالسبت-24/07/2021-14/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

التعذيب وّثقت خاصة"البيئة.."إحداهن بحديقة بالحيوان رفقًا مخالفات  تباشر

رقبته وربطت أمه من ُحرم وقرد مكسور غزال "الغامدي.."قرن
و  توضح"بندقجي"يؤكد

 

الراجحي  الطائف-عبدهللا

م مخي ي ف الحيوان ب ق للرف ات لمخالف ًا بالغ ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رت باش
ي ف ورد لما تنفيًذا وذلك المخالفات؛ بمعالجة بالمسارعة مطالبة بالطائف٬ خاص سياحي

الخليجي التعاون مجلس لدول بالحيوان الرفق  .نظام
 

دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير وأوضح
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ؤذي ي ن م راهقين والم ال األطف ن م اك هن أن وحظ ل ه أن دي٬ الغام هللا ار ج ن ب عيد س
من ير كث ق ينطل ث حي والصيف؛ اد األعي موسم ي ف هد المش ذا ه ى ويتجل ات٬ الحيوان
زارع والم ة الطبيعي ات والمحمي ات والمتنزه ات الحيوان دائق ح ى إل رحالت ب الي األه

الحيوانات تتواجد  .حيث
 

الحيوان٬ ب ق الرف ال مج ي ف التطوعي ل العم ودعم تشجيع على تعمل الوزارة أن وأكد
مجال ي ف التطوعي العمل دعم إلى واألفراد والشركات الحكومية الجهات وداعياً مثمناً
ع م ل والتعام رف التص ة كيفي شء الن م تعلي الي األه ى عل دداً مش الحيوان٬ ب ق الرف
ة وأهمي ات الحيوان ع م والسوي الصحيح السلوك وتعليمهم أنواعها٬ بمختلف الحيوانات
ى إل ال األطف معظم ينجذب حيث عليها؛ والعطف بالحيوانات االهتمام على الطفل تربية
ي ف اً مهم عنصراً الحيوانات مع وتعاملهم فعلهم رّد يشكل وقد فطري٬ بشكل الحيوانات
عن النظر بغض وان الحي ذاء إي عن ه لنهي الوالدين دور يأتي هنا من شخصيتهم٬ بناء
ن بم اء واالعتن اآلخرين ة محب ه لدي رز يغ ات؛ الحيوان ى عل العطف ف كله٬ ش أو حجمه

 .حوله
 

ن أن"الغامدي"وبي مضيفاً دة٬ متعم ون تك أن بالضرورة ليست وان للحي اءة اإلس أن
د ق ا مم ه توجي أو رقابة دون األطفال مع تركه أو تغذيته أو الحيوان رعاية في اإلهمال
الحيوان ب ق للرف مخالفات أي عن اإلبالغ وسائل أن مفيداً مخالفة٬ يعتبر لألذى يعرضه

اني المج اتف اله ق طري ن ع ي ال8002470000ه وإرس اعة٬ الس دار م ى عل
ي اإللكترون د البري ى إل ة الداعم ائق والوث اطع والمق ور :الص

Refq@mewa.gov.sa. 
 

أعربت جهتها دقجي"من بن ة"مياسر جمعي معي"مؤسسة ايش الحيوان"تع ب ق للرف
ت وقال ات٬ المخالف ك تل ديوهات والفي بالصور وثقت التي الشجاعة لإلنسانة شكرها عن
زال الغ رن ق وال ط٬ الب ا فيه ش يعي تي ال السوداء اه المي منظر من أسوأ هو ما يوجد ال
ال لألطف والسماح ه رقبت ط ورب ه أم ن م ه حرمان م ت الذي الصغير القرد وال المكسور٬
عن ة الحديق ومسوؤلي م ذويه على اللوم ولكن أطفال ألنهم أبداً األطفال نلوم لن بأذيته٬
أوال٬ً ه والدي ن م م التعلّ دأ يب ل فالطف ا٬ ألطفالن دوةً ق ون نك أن يجب ا كم ة٬ الرقاب غياب
ي ف ذرين ح ون نك أن ب يج ذا ل لوكهم٬ س د ويقّل ه٬ حول ن م ار الكب رفات تص ب يراق
ن رحيمي األطفال لجعل طريقة أفضل فهي الحيوانات٬ مع تعاملنا أثناء أمامهم التّصّرف

معها واللعب مداعبتها وكيفية الحيوانات٬ مع  .وعطوفين
 

افت "وأض ع: م ه تعامل د عن ل للطف راء حم ا وخطوًط ة حازم د قواع ع نض أن ب يج
ي أذن يسحب أال هي ك لطفل ا تلقينه ب يج تي ال والنصائح د القواع ذه ه ن وم وان٬ الحي
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ون يك دما عن وان الحي ن م تراب االق دم وع وان٬ الحي رب يض وال ه٬ ذيل أو وان الحي
 ".غاضبًا

 

"وتابعت مباشر٬: بشكل ات الحيوان ع م ه احتكاك اء أثن طفلك على اإلشراف يجب كما
ي وأمل د بالتهدي وان الحي يشعر أو الطفل عن يصدر قد خاطئ سلوك أي لتصحيح وذلك
د عن الصحيح لوك الس على الطفل تشجيع يجب كما بهدوء٬ التصرف كيفية الطفل على
يمنحهم وس ديهم ل ابي اإليج لوك الس سيعزز حيث الحيوانات٬ تجاه اللطيف السلوك إبداء

بأنفسهم أكبر  ".ثقة

 
األمر ذيب للتع وتتعرض ام اهتم أي ى تلق ال ات لحيوان اطع مق ت وثق د ق مغردة وكانت

البيئة بوزارة المختصة الجهات تحرك إلى أدى  .الذي
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لتاريخ الصحفي 14/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والشفا»البابون«قردةعنوان الهدا مصطافي تهدد

الخبر الخبرالسبت-24/07/2021-14/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21276العددالكاتب 1تكرار

والشفا»البابون«قردة الهدا مصطافي  تهدد

 

 

القرني  الطائف-علي
 

دا اله ات مرتفع ى ف خاصة البابون قردة أعداد تزايد من الطائف في المصطافون يعاني
بسرعة ا لقفزه الخوف ب يشعرون اء والنس ال األطف خاصة البعض جعل مما والشفاء٬
و ٬ طافين والمص ارة الم ن م ا مرتاديه ى عل ا حقيقي خطرا كل يش ا مم يارات الس وق ف
ابرو وع ياح الس ا فيه ف يتوق تي ال المواقع في القردة من كبيرة مجموعات تواجد لوحظ
اهدة مش ل مقاب المصطافين قبل من لها المقدم الغذاء على لتعودها ذلك ويرجع الطريق٬

قرب عن لصغارها حملها وطريقة البهلوانية  .حركاتها
 

مالمسة خالل من اإلنسان إلى األمراض نقلها في القردة مع االحتكاك خطورة وتكمن
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المصطافين بعض أن ا كم ار٬ واألحج انية الخرس الحواجز ى عل تتركها التي مخلفاتها
أطفاله تعرض وبالتالي داخلها٬ الغذاء تشاهد عندما سيارته داخل القردة لهجوم يتعرض
ة الحرك ل تعطي ي ف رق الط انبي ج ى عل يارات الس دس تك بب يس ا كم ا٬ لمخاطره

فيها تتواجد التي المناطق في  .المرورية
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لتاريخ الصحفي 14/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العامعنوان هذا حج موسم في الماشية من رأس مليون من أكثر فسح يرصد المكرمة مكة بمنطقة البيئة وزارة فرع

الخبر الخبرالسبت-24/07/2021-14/12/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 10تكرار

مليون من أكثر فسح يرصد المكرمة مكة بمنطقة البيئة وزارة فرع
العام هذا حج موسم في الماشية من  رأس

 

 واس-جدة
ي حوال ح فس ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف د رص

٬إْذ1.251.481 اإلسالمي جدة ميناء طريق عن للمملكة الواردة الماشية من رأس
بين و1234747توزعت ٬ األغنام من 9993٬رأساً ال الجم ا6741ًمن رأس

هِ ب وم تق ذي ال تمر والمس الحيوي الدور وسط ٬ العام هذا حج لموسم وذلك ٬ األبقار من
ات احتياج س يالم ا بم ا قطاعاته دمات خ ع جمي ير توف ى عل ل للعم عيها وس وزارة ال

المقدسة المشاعر وقاصدي  .الحجاج
 

دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير وأوضح
فسح جرى أنه الغامدي هللا جار بن ي259555سعيد مرب ائر حظ ي ف ية ماش رأس

ن م ثر أك وفسح ٬ المقدسة العاصمة ذ مناف ى إل ا دخوله قبل الماشية 6536وموردي
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عرج ٬ تنفسية أعراض منها أسباب لعدة البيطرية الميدانية الفرق من الماشية من رأسا
ر عب المفسوحة المحلية الحيوانات إجمالي أن مفيداً ٬ وأخرى بروسيال اشتباه ٬ هزال ٬

اريخ ت ن م المقدسة العاصمة ذ بمناف ة البيطري الحج غ13فرق بل م الموس ة نهاي تى ح
الماشية370704حوالي من  .رؤوس

 
هللا بيت لحجاج ة المقدم الخدمات سقف لرفع المبذول العمل أن الغامدي المهندس وأكد
م ث الى تع هللا من بفضل ان ك ام الع ذا ه حج موسم ي ف تحقق ما أن إلى مشيراً الحرام٬
سالمة على وحرصها الرشيدة القيادة من المستمرة والتوجيهات الكريمة الرعاية بفضل
ام واالهتم ٬ م وراحته رحمن ال ضيوف ة لخدم اإلمكانات جميع بتوفير الحجيج وصحة
عبدالمحسن ن ب دالرحمن عب دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي معالي من البالغ

المشيطي هالل بن منصور المهندس نائبه ومعالي  .الفضلي٬
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لتاريخ الصحفي 14/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصرف20عنوان بمياه الجوفية المياه حقن غرامة مليونا

الخبر الخبرالسبت-24/07/2021-14/12/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7603العددالكاتب 1تكرار

الصرف20 بمياه الجوفية المياه حقن غرامة  مليونا

 

نور:أبها  محمد

اط األوس ة لحماي ة التنفيذي ة الالئح ق تطبي ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة دأت ب ا بينم
ن بي تراوح ت ة غرام الالئحة رت أق ة٬ المملك اطق من ع جمي في التلوث من 10المائية

إلى لایر ر20آالف غي ائلة س ات مكون أي أو الصرف مياه إللقاء كغرامة لایر مليون
حسب ك وذل ئي٬ بي وسط أي ي ف أو ة الجوفي اه المي ي ف ا حقنه أو تصريفها أو معالجة
اف بإيق الف المخ زام إل ع م المتأثرة٬ والمنطقة والمدة التلوث ومقدار الصرف مياه كمية
ة النياب ى إل البيئية الجرائم مخالفات وإحالة التعويضات ودفع الضرر ومعالجة الصرف

 .العامة
 

والعقوبات المخالفات  أبرز
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تصريفها قبل المعالجة الصرف مياه بمقاييس التقيد إلى10عدم  .ألف500آالف
الصرف مياه معالجة بتقنيات المتعلقة بالمعايير التقيد إلى50عدم  .ماليين5ألفا

بالمصبات المتعلقة بالضوابط التقيد إلى50عدم  .ماليين5ألفا
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لتاريخ الصحفي 14/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياهعنوان منسوب لتخفيض جازان وادي سد فتح

الخبر الخبرالسبت-24/07/2021-14/12/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المياه منسوب لتخفيض جازان وادي سد  فتح

 
 

سهل:جازان  عبدهللا

غ بل دفق بت ازان٬ ج وادي د س ح فت ازان ج ة بمنطق ة البيئ وزارة رع ف ر ر10باش مت
الشمالي الوادي بمجرى السد في المياه منسوب لتخفيض وذلك الثانية٬ في  .مكعب

 
جازان لسد التخزينية السعة ن54.200.000وتبلغ التخزي غ يبل ا فيم ب٬ مكع تر م

للسد بنسبة36.719.500الحالي مكعب٬ من%76.75متر الوارد حجم وبلغ ٬
المطرية الحالة بداية من مكعب٬10.689.500"تروية"السيول  .متر
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الخبر تفاصيل

الخبر دورعنوان أهمية الرحمن"الزراعة"أكد ضيوف خدمة في

الخبر الخبرالسبت-24/07/2021-14/12/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

دور أهمية الرحمن"الزراعة"أكد ضيوف خدمة  في

العام"الغامدي" هذا حج موسم بنجاح القيادة  يهنئ

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

عيد س المهندس المكرمة مكة بمنطقة والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع عام مدير رفع
سعود آل عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم لمقام التهنئة –الغامدي٬

هللا ن-حفظه ب لمان س ن ب محمد األمير الملكي السمو صاحب األمين عهده ولي ولسمو
ة لجن س رئي ة المكرم ة مك ة منطق أمير الشريفين الحرمين خادم ولمستشار عبدالعزيز٬
ن ب ايف ن ن ب عود س ن ب دالعزيز عب ير واألم ل٬ الفيص د خال ير األم ة المركزي ج الح
ة المكرم ة مك ة منطق ير أم ب ونائ للحج٬ ا العلي اللجنة رئيس الداخلية وزير عبدالعزيز

دالعزيز عب ن ب لطان س ن ب در ب ير هللا-األم م ام–حفظه الع ذا ه ج ح م موس اح بنج
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 .هـ1442
 

بفضل م ث الى تع هللا من بفضل ان ك ام الع ذا ه حج موسم ي ف ق تحق ا م أن إلى وأشار
المة س ى عل ها وحرص يدة الرش ادة القي ن م تمرة المس ات والتوجيه ة الكريم ة الرعاي
ام واالهتم م٬ وراحته رحمن ال ضيوف ة لخدم ات اإلمكان ع جمي بتوفير الحجيج وصحة

ونائبه والزراعة والمياه البيئة وزير من  .البالغ
 

ر توفي ى عل ل للعم عيها وس وزارة ال ه ب وم تق الذي والمستمر الحيوي الدور أهمية وأكد
ا قطاعاته دمات خ ة ة"كاف والزراع اه٬ والمي ة٬ اج"البيئ الحج ات احتياج س يالم ا بم

دؤوب ال م عمله ى عل الفرع في القائمين جهود بذلك ومثمًنا المقدسة٬ المشاعر وقاصدي
المحلي وللسوق الحرام٬ هللا بيت لحجاج المقدمة الخدمات سقف لرفع  .وتفانيهم

 

من ثر أك فسحت ام الع ذا له الحج م موس خالل والزراعة والمياه البيئة وزارة إن وقال
دة ج ميناء طريق عن للمملكة والواردة المفسوحة الماشية من رأس مليون وربع مليون

بين توزعت غنم1234747٬اإلسالمي٬ ًال9993٬رأس ن6741جم م ا رأًس
حوالي المفسوحة الحيوانية اإلرساليات بلغت حيث ن1.251.481األبقار٬ م ا رأًس

 .الماشية
 

فسح تم ا259555كما دخوله ل قب ية الماش وردي وم ي مرب حظائر في ماشية رأس
ن م ثر أك فسح دم ع م وت المقدسة٬ العاصمة منافذ ن6536إلى م ية الماش ن م رأًسا

تباه اش زال٬ ه رج٬ ع ية٬ تنفس راض أع ا منه باب أس دة لع ة البيطري ة الميداني رق الف
وأخرى  .بروسيال

 

العاصمة ذ بمناف ة البيطري ج الح رق ف بر ع المفسوحة ة المحلي ات الحيوان إجمالي وبلغ
تاريخ من حوالي13المقدسة الموسم نهاية الماشية370704حتى من  .رؤوس
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لتاريخ الصحفي 14/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لحجعنوان والفنية التشغيلية خطتها نجاح تعلن الوطنية المياه هـ1442شركة

الخبر الخبرالسبت-24/07/2021-14/12/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 21تكرار

لحج والفنية التشغيلية خطتها نجاح تعلن الوطنية المياه شركة
 هـ1442

 

 واس-الرياض
دادات إم وإدارة ير توف ي ف ة والفني غيلية التش ا خطته نجاح الوطنية المياه شركة أعلنت

ام الع ذا ه حج لموسم الشريفين1442المياه الحرمين ادم لخ اني الته ت رفع ا كم ٬ هـ
ن األمي ده عه ولي وسمو سعود٬ آل العزيز عبد بن سلمان هللا-الملك ذه-حفظهما به

 .المناسبة

الرشيدة القيادة وتوجيهات بدعم الحج لموسم خطتها نفذت أنها هللا-وأوضحت دها -أي
أن ة مبين المرسومة٬ الخطة ق وتحقي الجهود٬ مضاعفة في الكبير األثر لها كان التي ٬
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اءة الكف ق وف الحرام هللا ت بي اج لحج ة الالزم اه المي كميات توفير على تركزت خطتها
الالزمة  .التشغيلية

ن م م الموس الل خ خها ض رى ج تي ال اه المي ة كمي ت ى1وبلغ ة13إل الحج (ذي
ى)7.5 إل يصل ضخ دل بمع مكعب٬ متر ة24ماليين المقدس اعر المش ي ف اعة س

ة لتحلي العامة المؤسسة مع والمستمر االستباقي بالتنسيق ذلك جاء حيث المكي٬ والحرم
ن م ى المثل تفادة واالس ة٬ العالق ذات ات الجه ع م يقات التنس ى إل إضافة المالحة٬ المياه

األداء معايير أفضل حقق بما والفنية والمادية البشرية  .الموارد

تسجل م ول يابية٬ بانس اتسمت ة والفني التشغيلية الخطة تطبيق آلية أن الشركة وأضافت
بة المناس ات الكمي ر توف مع المقدسة والمشاعر المكرمة بمكة أعمالها إدارة في معوقات
ة المخصص بكات والش اه المي ودورات ة العام بكات الش ى عل ت وُزع تي ال اه المي ن م
ة الخاص ق الحري اء إطف ات وخزان بكات ش ى إل نى٬ م عر بمش ام الخي ف تكيي زة ألجه

المدني الدفاع  .باستعماالت
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لتاريخ الصحفي 14/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تبحث200عنوان األرض"دولة نقطة"..مصير من "الالعودة"ومخاوف

الخبر الخبرالسبت-24/07/2021-14/12/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد19388العددالكاتب 1تكرار

تبحث200 األرض"دولة نقطة"..مصير من ومخاوف
 "الالعودة"

حقيقة..2021 أضحت المرعبة المناخ  نظريات

 

مسبوقة غير فيضانات شهدت ب«الصين ف  »أ
ب-باريس ف   أ

نحو ع تجتم اّرات٬ ق الث ث الفيضانات اح واجتي الحرارة درجات في شديد ارتفاع عقب
ة200 مئ قبل المناخ علوم بشأن المتحدة لألمم مهم تقرير على للمصادقة االثنين دولة

للحياة قابل ككوكب األرض على للمحافظة تهدف سياسية قمة من  .يوم
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في عليه كان عمّا مختلفاً العالم ة2014وبات الدولي ة الحكومي الهيئة أصدرت عندما ٬
ي الماض ي ف المي الع ترار االح أن بش امس الخ امل الش ا تقييمه اخ المن ير بتغ ة المعني

تقبل اف٬.والمس الجف ات وموج ات الغاب ق وحرائ ية القياس الحرارة ات درج ظل ي وف
المصدر أن ي ف أو ارع يتس ترار االح أن ي ف حينذاك سائدة كانت التي الشكوك تبخرت
داعيات ت أن ب ة زائف ات تطمين يعطي ذي ال وم المفه ى إل إضافة ا٬ً تقريب ل بالكام بشري

د الغ كالت مش ي ه اخ بوقة.المن المس ير وغ ة القاتل س الطق ل عوام ان بإمك ل٬ وبالفع
والفيضانات كندا غرب في للغاية المرتفعة الحرارة درجات غرار على الحالي الصيف
ي ف ترو م ات عرب غمرت يول س ّراء ج أشخاص وغرق ا أوروب غرب اجتاحت التي

تجعل أن الصين ة2021وسط حقيق اخ بالمن الخاصة التوقعات فيه تصبح الذي العام
تجاهلها يمكن ر.ال بتغي ة المعني ة الدولي ة الحكومي ة الهيئ ر تقري ذ من أخرى عتبة وفي

حرارة درجة ن م بالحد يقضي اً جماعي دفاً ه دد ح ذي ال اريس ب اق اتف تبني تم المناخ٬
بـ عشر التاسع القرن أواخر مستويات يتجاوز مستوى عند لتكون ير"األرض بكث ل "أق

ويتين مئ ن درجتي ن وري.م األحف ود الوق إحراق ن ع اجم الن ي الكربون وث التل ع ورف
بـ رارة الح ة والزراع ان الميث ّرب اآلن1,1وتس تى ح ة مئوي ة عت.درج وض ا كم

بلغ2015معاهدة طموحاً ات1,5حداً الجه ن م العديد افترضت فيما مئوية٬ درجة
السهل ن م يكون س الي وبالت وح طم هدف ّرد مج يبقى س ه بأن ات المحادث ي ف المشاركة

جانباً ان.تنحيته ك ذي وال دا إيرلن ي ف اينوث م ة جامع ن م ثورن بيتر المناخ عالم وقال
المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية الهيئة تقرير صاغت التي الشخصيات أبرز :من

داد" إع اخ المن ير بتغ ة المعني ة الدولي ة الحكومي ة الهيئ ن م ت وطلب ادت ع دول ال ن لك
اً تمام اإلطار ّدل ب أمر وهو المسألة٬ بشأن خاص عن".تقرير اتج الن ل التحلي وكشف

نة س ك ة2018ذل درج ف بنص ترار االح ه ب بب يتس أن ن يمك ذي ال دمار ال دى م
لتصبح اليوم1,5إضافية المطروح الوحيد الرقم مئوية  .درجة

 

الخطر  تقليل

بر ع رس ب رانس ف معه أجرتها مقابلة في ثورن ة1,5إن":زوم"وقال مئوي ة درج
ع" الواق ر األم م بحك الهدف ة"باتت المعني ة الدولي ة الحكومي ة الهيئ أثير ت ى عل ل ودلي

الصدد هذا في العالمية السياسة تشكيل على المناخ  .بتغير
 

األخيرة السبع السنوات في تغييرات شهد نفسه العلم أن  .كما
 

ة الحكومي ة الهيئ ر لتقري ًا أيض ارز الب ف المؤل ارد٬ فاوت رت روب اخ المن ير خب ال وق
ار بي د معه دير وم اخ المن ير بتغ ة المعني ة البالس-الدولي يمون "س اذج: نم وم الي دينا ل

ر التغي ى عل ير بكث أوضح مؤشر ع م أطول رصد وعمليات المناخية للتوقعات أفضل
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 ".المناخي
 

اء للعلم رة م ألول تسمح تي ال ناد اإلس بدراسات يعرف ا م و ه بر األك االختراق ولعل
حصوله ان إمك أو س الطق ي ف ديداً ش دثاً ح اخي المن ير التغ تكثيف لمدى سريع .بتحديد

تجّمع تمكّن المثال٬ سبيل العالمية"وعلى الجوية األحوال من"إسناد ام أي غضون ي ف
ن م الماضي الشهر دة المتح ات الوالي وغرب دا كن اجتاحت تي ال ديدة الش الحر موجة
ه ب تسبب ذي ال االحترار لوال تقريباً مستحيالً أمراً كان حدوثها أن إلى حسابياً التوصل

 .اإلنسان
 

ة الحكومي ة الهيئ تعّرضت ا فيم بقة المس ات التوقع عن مختلف الوقائع بعد التحليل لكن
ام ع أسست تي ال اخ المن ير بتغ المعنية الضرورية1988الدولية ات المعلوم ير لتوف

ات الجه بعض ل قب ن م ادات انتق ى إل دة٬ المتح م األم في بالمناخ المرتبطة للمفاوضات
ة جامع ي ف العلوم مؤرخة اعتبرت نمط وهو الخطر٬ أهمية من قللت أنها اعتبرت التي

الجانب في للبقاء يهدف أنه أوريسكيس نعومي دراماتيكية"هارفارد  .لألحداث"األقل
 

برس فرانس لوكالة "وقالت د: يع ام٬ ع بشكل م العل ه يتبع ذي ال المحافظ االتجاه هناك
كثيرة نواٍح من جيّداً أمراً  ".ذلك

 

"وتابعت سياسي: ضغط مع التعامل اء العلم على كان المناخي٬ التغير مجال في لكن
د التهدي ي ف ة المبالغ دم لع ل هائ افي ة".وثق الدولي ة الحكومي ة الهيئ ى عل أن افت وأض

مها باس ل تعم تي ال ات الحكوم ن م ر المباش دخل الت ه تواج أن اخ المن ير بتغ ة .المعني
ل٬"وأفادت بالمجم الخارجي٬ الضغط أثير ت أن في الشك من الكثير يوجد ال أنه أعتقد

اً قلق ثر األك ن م دالً ب اً قلق ل األق ب الجان اه باتّج ا بياناته ع دف ه هدف من".كان اراً واعتب
ممثلو سينقّح علماء195االثنين٬ بمساعدة القرارات"بلداً لصناع من"ملّخصاً مكونًا

كلمة30إلى20حوالي وكلمة سطراً سطراً  .صفحة
 

كبير  خطر

األول للجزء المخصص االفتراضي االجتماع ة(سيستغرق الفيزيائي العلوم ب ني )المع
ا فيم ادة٬ الع جرت ا كم بوع أس ن م دالً ب بوعين أس أجزاء ثالثة من المكون التقرير من

أغسطس من التاسع في الوثيقة نشر  .يتوقع
 

فبراير في نشره سيتم والذي التقرير من الثاني الجزء داعيات2022أما الت فيغطي ٬.
يعيد س اخي المن ير التغ أن ن م رس ب فرانس عليها واطلعت تسريبها تم مسودة وحّذرت
ي الكربون ّوث التل ى عل السيطرة تمّت وإن المقبلة العقود في األرض على الحياة تشكيل

إلى ودعت لالحترار٬ جذري"المسبب وضع"تغيير ة مواجه ة المقبل ال األجي لتجنيب

18



بكثير لخفض.أسوأ الحلول فيدرس التالي٬ الشهر عنه سيكشف الذي الثالث٬ الجزء أما
نة.االنبعاثات س تى ح ة العالمي الحرارة ات درج األول الجزء ق2100وسيتوقع وف

س باري اق اتف داف أه ع م بعضها ق يتواف ات٬ باالنبعاث المرتبطة السيناريوهات مختلف
ا م تويات مس وق ف يرة٬ كب بدرجة مريح غير عالم في اليوم بأطفال ستزج التي وغيرها

درجات أربع أو بثالث الصناعية الثورة  .قبل
 

ع يتوق د ق منشورة٬ أبحاث على ة(وبناء المتفائل يناريوهات الس ق وف "حتى اوزاً) "تج
لهدف اع1,5موقتًا الرتف ى أعل ام بأرق لتكون مراجعتها تمّت وتقديرات مئوية٬ درجة

د البعي دى الم ى عل ار البح وب ذا.منس ه ة للطاق ة الدولي ة الوكال ات توقع حّت ص وإذا
العام بحلول قياسي كربوني بتلّوث هذا2023األسبوع من للحد كبير تجاوز فبإمكان ٬

طويالً يستمر أن  .النوع
 

بـ أحداث على تركيز هناك سيكون كبير"كما وخطر ضئيل  ".احتمال
 

ون لنت م تي تر إكس ة جامع ي ف ة العالمي ة األنظم د معه مدير ي"إن:وقال الت اعالت التف
ما تحول نقطة من نقترب ولربما اعتقدنا مما أقوى التغيير  ".تضّخم

 

من أجزاء تتجاوز قد تحديدها٬ يتوجب يزال ال التي الحرارة درجات عتبات عن وبعيداً
منسوب اع ارتف تضبط تي ال ة الجليدي الصفائح ذلك في بما الالعودة٬ نقطة المناخ نظام
ودة الموج ك تل ّرتين بم اوز تتج ة دفيئ ازات بغ ة المحمّل الصقيعية والتربة بأمتار البحار

الجو  .في
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لتاريخ الصحفي 14/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الغذاءعنوان والتخزين..سوق الهدر

الخبر الخبرالسبت-24/07/2021-14/12/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10148العددالكاتب 1تكرار

الغذاء والتخزين..سوق  الهدر
 

 

االقتصادية  كلمة

ا وهاجس خطرا تشكل أصبحت التي والملحة المهمة القضايا من الطعام هدر قضية تعد
م عال ي ف ة فلكي ام أرق جيل تس ل ظ ي ف ا إلحاح ائل المس ثر أك ن وم الم٬ الع دول زعج ي

ة والزراع ة األغذي ة منظم تراقب ولذلك او"الهدر٬ ع"ف وتتاب الم٬ الع ي ف ذاء الغ ة حال
ة الغذائي لع الس ن م لعة لس هري الش ير التغ س وتقي عار األس رات مؤش توى مس ا أيض

ى إل ة األغذي عار ألس ة المنظم ر مؤش ط متوس ارتفع ف ية٬ ي124.6األساس ف ة نقط
بـ2021)يونيو(حزيران أعلى المائة33.9"نقطة٬31.5 ي"في ف تواه مس من

الماضي العام من ذاتها  .الفترة
 

وب الحب عار ألس والزراعة ة األغذي منظمة مؤشر متوسط بلغ ي129.4كما ف نقطة
بمقدار)يونيو(حزيران أعلى أنه أي ة33.8"نقطة٬32.7 المائ ي ه"ف قيمت ن ع

ران حزي ي ف جلة و(المس ى2020)يوني أعل ذروة لل ة الدولي عار األس بلغت ا حينم ٬
أيار في الثاني)مايو(مستوياتها كانون  .2013)يناير(منذ

 

خاصة ذاء٬ الغ عار أس اع ارتف أن بش ة ومزعج ة مقلق االقتصادية الناحية تبدو هنا ومن
ر الكبي اإلغالق نتيجة المزارعين واجهت كبيرة مشكالت هناك بأن تقارير أفادت بعدما
ر التدابي إن حيث العاملة٬ األيدي عدد وانخفاض كورونا فيروس انتشار فيه تسبب الذي
ف لوق ة العالمي الصحة ة منظم ن م ات بتوجيه الم الع دول معظم اتخذتها التي الوقائية٬
زارعين٬ الم صغار واجهت ة جم صعوبات ى إل أدى ا م ل٬ التنق منعت الوباء٬ انتشار

رزقهم مصادر من وحرمتهم األسواق٬ في منتجاتهم بيع على قدرتهم من  .وحدت
 

ي يعن ا م وين٬ التم في مشكالت هناك أن إلى دولية٬ تقارير تشير المدن٬ مستوى وعلى
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ترتفع كانت األسعار اع.أن ارتف سبب ير لتفس اقتصادية اوالت مح توجد ه أن شك وال
تقارير لكن الوضع٬ هذا إلى يعود اإلمدادات في نقص وهناك واألغذية٬ الحبوب أسعار
ذه ه باب أس م أه د أح ذاء الغ ي ف در اله ع وتض ا٬ تمام ة مختلف ورة ص م ترس رى أخ

المتصاعدة اتجاهاتها واستمرار  .االرتفاعات
 

دره ق ا م أن ب يرا أخ نشر تقرير أفاد ي2.5فقد ف ه تناول م يت ال ام الطع ن م طن ار ملي
نحو اك هن أن كما السابق٬ الرقم ضعف يعادل وهو العالم٬ أنحاء ة40جميع المائ ي ف

ى عل تهلكين المس أو ة٬ التجزئ ار تج ل قب ن م أو زارع٬ الم ي ف دره ه م يت اج اإلنت ن م
حيث وآخر٬ عام بين كبير بشكل ترتفع فاألسعار جدا٬ مزعج خبر وهذا العالم٬ مستوى

بنحو زداد32زادت ت در اله تويات مس إن ف ك٬ ذل ع وم الماضي٬ ام الع ذ من المائة في
تثناء اس دون ع والجمي تهلكين٬ المس تى ح زارعين الم ن م ة٬ كاف داد اإلم سالسل وعلى

الهدر بهذا  .متهمون
 

إن ف ذا ه ع وم الظاهرة٬ ضد السماوية الشرائع جميع وقفت السلبي٬ الوضع هذا وإزاء
ام ع ن م امى تتن التي السيئة الظاهرة هذه من للحد إنجازه يتم الذي العمل من جدا القليل

عام ى.إلى أعل رقم ال أن ن تبي ذاء٬ الغ في الهدر هذا مستويات عن أبحاث نتائج وبشأن
بنحو السابقة التقديرات ي1.2من ف ذاء الغ ن م يرة كب نسبة إهدار يتم فيما طن٬ مليار
ثراء األكثر الدول  .مزارع

 

ن المزارعي ه تواج تي ال الصعوبات خاصة كلة٬ المش من كورونا فيروس انتشار وفاقم
األسواق إلى المناسب الوقت في المحاصيل ونقل الحصاد ومعوقات ذا.الصغار ه ن لك

كالت٬ المش بر أك ن م زين التخ وء س أن ت تثب تي ال ة٬ العام كلة المش ن م يط بس زء ج
نحو فقدان إلى التبريد سوء ونحو9ويؤدي ة٬ الغني دان البل ي ف ة األغذي ن م المائة في

دول23 ال ن م أتي ي رئيس ال الدرس أن تبين النتيجة هذه النامية٬ البلدان في المائة في
د تعه م رغ در٬ اله ذا ه ن م الحد أن بش دا ج ل القلي إال ينجز فلم ذلك ومع ثراء٬ األكثر

من والمسؤولين70أكثر وزراء لل نوي الس اع االجتم وخالل الماضي٬ العام في دولة
ر تطوي أن بش ا روم ي ف دة المتح م لألم ة والزراع ة األغذي ة منظم ر مق ي ف براء والخ
ن وم در اله ن م د للح ه ونقل ه تخزين اء أثن ام الطع رودة ب ى عل للمحافظة أفضل أساليب

حذرت بعدما خاصة النفايات٬ كوفيد"فاو"تكوين جائحة آثار أن األمن19-من في
ن الذي األشخاص دد ع ادة زي ي ف أسهمت ا وأنه د٬ األم ة طويل تكون س المي الع ذائي الغ

الجوع  .واجهوا
 

ا فبينم س٬ النف منها تقشعر إنسانية صورة في الجوع بأزمة الهدر ظاهرة ترتبط وهكذا٬
م تفاق د تؤك تقارير تظهر النفايات٬ حجم وزيادة التحزين لسوء األثرياء من الهدر يتزايد
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ارتفعت التي العالم٬ في الجوع ذ18ظاهرة من ادة زي كأكبر عام٬ خالل المائة 15في
ن.عاما بي ا م أن ى إل العالمية المنظمة تقارير شخص811و720وأشارت ون ملي

و ا٬ إفريقي ي ف ث والثل آسيا٬ في يعيشون نصفهم من أكثر العالم٬ في الجوع 8يواجهون
الالتينية أمريكا في المائة ذاء.في غ ى عل يحصلون ال ذين ال األشخاص عدد بلغ بينما

ارب يق ا م ذاء٬ الغ أمين ت ي ف صعوبة يواجهون أو العام مدار على ار2.37كاف ملي
قدرها2020في عام320بزيادة عن  .2019مليونا

 

في صعوبات بسبب اإلمداد سالسل في مشكالت العالمي٬ الغذاء سوق حالة صورة هذه
ي الت زارع والم الحراري٬ االحتباس وظاهرة الجوية األحوال تقلبات إلى نظرا اإلنتاج٬
ه نقل ي ف اح النج م يت ال د ق ده حص م ت ا وم اد٬ للحص ديات تح ه تواج ت وأنتج ت نج
يجري ه بيع م يت ا وم ه٬ بيع تى ح للتخزين بة مناس أجهزة يجد لم ذلك تم وإذا لألسواق٬

االستهالك بسوء  .إهداره
 

الحصول ي ف وصعوبة ا جوع البشرية ث ثل ن م ثر أك ه يواج ذي ال الوقت في ذلك كل
ة٬ المختلف ه أنواع ع جمي ي ف والنقص األسعار٬ اع الرتف ام٬ الع طوال اف ك طعام على
ن م رغم ال ى عل وارد٬ للم ه إدارت وسوء اإلنسان ببه س ومخيفا مفزعا تناقضا يعد وهذا

الماضي القرن في البشرية أحرزته الذي والمعرفي الصناعي التقدم الوضع.كل ذا وه
واألزمات األخطار إلى العالم غذاء مائدة  .يعرض
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لتاريخ الصحفي 14/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر لـعنوان سليمة":المدينة"مصدر الطير غدير األسماك..مياه تشريح انتظار وفي

الخبر الخبرالسبت-24/07/2021-14/12/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد21276العددالكاتب 1تكرار

لـ سليمة":المدينة"مصدر الطير غدير تشريح..مياه انتظار وفي
 األسماك

نشرته ما مع  "..المدينة"تفاعالً

 

الرشيدي المنورة–أحمد  المدينة

تغريدة مع في"المدينة"تفاعالً األسماك من كبيرة أعداد نفوق حول أمس نشرتها التي
لـ در مص ح أوض بر٬ خي ة بمحافظ ير الط دير ة"غ ر"المدين األم ت أول ة المحافظ أن
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ليمة٬ س ا وأنه ات ملوث أي ن م ا خلوه ثبت حيث الغدير٬ لمياه تحليالً وأجرت اهتمامها٬
ذات ات الجه أن ى إل يًرا مش ماك٬ األس وق نف وراء بب الس ون تك أن ذلك ب تبعًدا مس
بشكل السبب دد لتح ة٬ النافق ماك األس تشريح ة نتيج تنتظر المحافظة في االختصاص
ة قل ع م رارة الح درجات اع ارتف ون يك أن ة إمكاني ى إل ح الم ه أن ير غ ليم٬ وس ي علم

األسماك نفوق في المباشر السبب هما المياه  .منسوب
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