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الملف الصحفي لتاريخ 08-01-1444

“البيئة” تجدد دعوتها للشركات والمؤسسات الزراعية للتسجيل في السجل المطور “حصر”عنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

“البيئة” تجدد دعوتها للشركات والمؤسسات الزراعية للتسجيل
في السجل المطور “حصر”

متابعات - التحرير
جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعوتها للشركات والمؤسسات الزراعية للتسجيل في السجل
الزراعي المطور “حصر”، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء تاريخ تنفيذ القرار في األول من سبتمبر

2022م، لشراء مستلزمات اإلنتاج.

 
وأوضحت الوزارة أن السجل الزراعي المطور مطلب أساسي للمزارعين، ولن يتم السماح لمن ال
يصدره بشراء مستلزمات اإلنتاج، حيث يعمل “السجل” على تسجيل وتحديث بيانات األنشطة الزراعية
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والحيوانية والسمكية والحيازات الزراعية بالقطاع الزراعي في المملكة؛ عبر استخدام أحدث التقنيات
في مجال االستشعار عن بعد والصور الفضائية والذكاء االصطناعي.

 
ويهدف “السجل” إلى حماية ودعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي، وحصر
األنشطة الزراعية والحيوانية في جميع مناطق المملكة، وبناء قواعد بيانات جيومكانية، وتنفيذ
أعمال المسح الميداني لألنشطة الزراعية والحيوانية، وجمع المعلومات وحفظها وتحليلها باستخدام

أحدث التقنيات.
 

كما يسهم “حصر” في تنظيم القطاع الزراعي وإدارته وفًقا ألفضل الممارسات، وتعزيز دوره في
تحقيق األمن الغذائي بما يتماشى مع االستراتيجية الوطنية للزراعة، والقضاء على التستر التجاري
في القطاع، والمنتجات مجهولة المصدر في األسواق؛ للوصول للتنمية المستدامة في القطاع
والحفاظ على الموارد الطبيعية، تحقيًقا لرؤية المملكة 2030 في دعم وتعزيز االستثمارات الزراعية

المتنوعة وتحقيق االكتفاء الذاتي.
 

وكان معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي قد دشن
مؤخًرا مشروع السجل الزراعي المطور “حصر”، الذي يستهدف القطاع الزراعي في المملكة بجميع
أنشطته الزراعية والحيوانية، وجميع الحيازات الزراعية من خالل قواعد بيانات جيومكانية ويشمل
المشروع 11 نشاًطا مختلًفا، وقد وفرت الوزارة أكثر من 655 موظًفا موزعين في 13 منطقة و151

محافظة ووحدة ومكتب تابع للوزارة يعملون على إصدار سجالت زراعية.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-01-1444

“البيئة” تعتزم إنشاء مؤسسة للمحافظة على الشعب المرجانية والسالحف في البحر األحمرعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

“البيئة” تعتزم إنشاء مؤسسة للمحافظة على الشعب المرجانية والسالحف في البحر األحمر

متابعات - التحرير
تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة إنشاء مؤسسة عامة للمحافظة على الشعب المرجانية
والسالحف في البحر األحمر، وأعدت في سبيل ذلك تنظيما طرحته على منصة “استطالع” الستطالع
آراء المهتمين حياله. وتهدف الوزارة من خالل هذه المؤسسة إلى اإلشراف على الشعب المرجانية
والسالحف البحرية في البحر األحمر والمحافظة عليها وإنمائها، وفيما يلي أبرز تفاصيل هذا التنظيم:-

 
تأسيس المؤسسة

نص التنظيم على أن يتم تأسيس المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسالحف في
البحر األحمر، وسيكون مقرها في جدة، ونطاق عمل المؤسسة الجغرافي سواحل ومياه البحر األحمر

التابعة للمملكة.
 

ومن المقرر أن ترتبط المؤسسة تنظيميًا بـالوزير، وتكون لها الشخصية االعتبارية، ويتمتع باالستقالل
المالي واإلداري، ويحق للمؤسسة إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة بموجب قرار

من مجلس إدارتها.
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أهداف المؤسسة
تهدف المؤسسة إلى اإلشراف على الشعب المرجانية والسالحف البحرية في البحر األحمر ومحيطها
الحيوي والمحافظة عليها، وإنمائها، وإستدامتها، والعمل على إعادة تأهيل الشعب المرجانية
المتدهورة والموائل الطبيعية للسالحف البحرية وإكثارها، و تنظيم األنشطة التي تؤثر عليها، وذلك

وفق األنظمة واللوائح ذوات العالقة.
 

مهام المؤسسة
تتولى المؤسسة العديد من االختصاصات من أجل تحقيق أهدافها، ومن أبرز هذه االختصاصات إعداد
وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع، التي تهدف إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسالحف في
البحر األحمر ونطاقها الحيوي، وإعادة تأهيلها، وتنميتها، وضمان إستدامتها، وإجراء الدراسات
والبحوث والمسوحات الميدانية واالستطالعات وجمع البيانات وبناء قواعد المعلومات الخاصة
بالشعب المرجانية والسالحف البحرية، وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة لزيادة

الوعي بالمحافظة على هذه الشعب.
 

مجلس المؤسسة ومهامه
نص التنظيم على أن يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من ممثل من وزارة
البيئة والمياه والزراعة، وممثل من الهيئة السعودية للبحر األحمر، وممثل من المديرية العامة لحرس
الحدود، وممثل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وممثل من شركة نيوم، وممثل من

شركة أماال، وممثل من شركة البحر األحمر.

ويتولى المجلس عددا من المهام منها اإلشراف على أعمال المؤسسة ومتابعة تنفيذها، وتصريف
أمورها، وإقرار خططها وبرامجها ومشاريعها واإلشراف على االدارة التنفيذية.

 
ميزانية المؤسسة ومواردها

نص التنظيم أيضا على أن تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي، وتتكون
موارد المؤسسة من عدة مصادر منها ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، واألصول الثابتة
والمنقولة التي تحت تصرفها، واإليرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها، وريع أمالكها وما ينتج

من استثماراتها.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-01-1444

“الويمني” يستقبل مدير عام المراجعة الداخليةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

“الويمني” يستقبل مدير عام المراجعة الداخلية

عسير – وسام حمدي :
إستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن
الويمني ونائبه المهندس محمد محسن مدير عام اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة حمدان آل
حمدان وتم خالل الزيارة مناقشة النقاط التي ترتقي بمستوى العمل وخدمة المواطن وعقد الغامدي
إجتماعًا عمليًا مع مسؤولي المراجعة الداخلية في الفرع ، حيث إّتسم بالمهنية وتذليل العقبات في
سبيل تسهيل سير العمل وسالسته، ويتميز فرع عسير بتطبيق كافة تعاليم الوزارة بمتابعة يومية

من مدير عام الفرع ونائبه .
 

من جانٍب آخر تلقى مدير عام الفرع المهندس عبدالله الويمني وفريق عمله شهادة شكر وتقدير من
سعادة وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم بن حامد جذعان لما بذله

الفرع من جهوٍد كبيرة لخدمة المستفيدين في أسواق النفع العام خالل عيد األضحى الماضي.
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وقّدم الويمني شكره لسعادة الوكيل على التقدير ولمدير عام اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية على
الزيارة.

 
كما أشار إلى أن تعليمات الوزير ونائبه والوكيل تؤكد بإستمرار على اإلرتقاء بمستوى العمل وتطبيق

التعليمات وتنفيذ مشاريع الوزارة التي تصب في خدمة المواطن الكريم.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-01-1444

تعيين "الخليف" نائًبا لمدير عام فرع بيئة مكةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

7تكرار الرصدالعددالكاتب

تعيين "الخليف" نائًبا لمدير عام فرع بيئة مكة

المهندس ماجد الغامدي
أصدر مدير عام اإلدارة العامة للموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، قراًرا بتكليف المهندس
ماجد بن عبدالله محمد الخليف الغامدي، نائًبا لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة

مكة المكرمة.
 

وقال "الخليف": إن هذا التكليف سيكون حافًزا له لبذل المزيد من العطاء ومضاعفة الجهد.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-01-1444

“وزارة البيئة والمياه والزراعة ” تطلق مهرجان التمور بالخرجعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

“وزارة البيئة والمياه والزراعة ” تطلق مهرجان التمور بالخرج

الرياض - متابعات
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مهرجان التمور بمحافظة الخرج، والذي يستمر حتى 1444/2/29
، وذلك استكماال لجهودها في االرتقاء بالخدمات المقدمة للمزارع، وتحقيقًا للمنافسة الشريفة في
سوق العمل الحر بروح الفريق الواحد بشكل متكامل ومتجانس وفعال، واإلسهام في التنمية

المجتمعية.
 

وأوضح المهندس خالد ين مبارك الدوسري مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة
الخرج ، أن الهدف من إطالق مهرجان التمور رفع كفاءة األداء المتميز باألفكار والمعطيات التي تخدم
المستفيدين على مستوى محافظة الخرج، وتكون الخدمات المقدمة لهم بتعاون الجميع تلبي احتياج

كل زائر بالجودة المطلوبة.
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وذكر “الدوسري” أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة المشاركة الفعالة في مهرجان التمور لدى أفراد
المجتمع، وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي من التمور، باإلضافة إلى
االهتمام بصحة المواطن، حيث تكون جميع التمور خالية من المبيدات ، والسعي إلى رفع مستوى

الخدمات الزراعية، والتكامل مع جميع الجهات ذات العالقة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
.

واختتم “الدوسري”
بتقديم خالص شكره وتقديره لجميع المشاركين والحضور، وجميع منسوبي ومنسوبات الوزارة ، وكل
عة ومهمة تخدم الوطن المنظمين، وكل من يساهم في نجاح مشروعات وبرامج وأنشطة متنوِّ
والمواطن والمقيم، ونتطلع من الجميع زيارة المهرجان، وعلى دروب العطاء نلتقي بكم جميعا- بإذن

الله تعالى.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-01-1444

المظالت الشجريةعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددمحمد الياميالكاتب

  المظالت الشجرية
 

محمد اليامي
أمام كل منزل مستقل سيارات تصل قيمتها أحيانا إلى ربع قيمة المنزل، هي جزء من األصول
المملوكة ألي أسرة، ومن حق الفرد أن يحافظ على ممتلكاته دون التعدي على ممتلكات وحقوق

وحريات اآلخرين، ودون اإلخالل بجمال الفضاء العام خارج منزله.

منذ العام الماضي أنتظر وأحسب أن معي كثيرين ينتظرون ما ستسفر عنه مباحثات المجلس البلدي
في الرياض وأمانة مدينة الرياض حول "المظالت الشجرية"، إذ أعلن المجلس أنه تقدم بمبادرة تتيح

لألفراد إنشاء مظالت مصنعة باألشجار خاصة للسيارات للوقاية من أشعة الشمس الحارقة.

ما جعلني أتفاءل بالمشروع ـ في حينه ـ أن التصريح اإلعالمي جاء فيه أن "المناقشات مع أمانة
منطقة الرياض أفرزت فكرة تطويرها لتتوافق مع رؤية الرياض الخضراء وفق ضوابط معينة تراعي

إبراز المظهر الحضاري والطبيعي الذي يلغي التشوه البصري الذي تحدثه المظالت الصناعية".

المبادرة كانت واضحة ووضعت مواصفات تحقق أهداف الناس وأهداف األمانات من بينها أال يتجاوز
طولها ثالثة أمتار، وال تضر بالمظهر الجمالي لألحياء، وال تعيق الحركة المرورية، وتنفذ في شوارع ال
يقل عرضها عن 15 مترا، وأن تكون طولية ومالصقة لجدار السكن. تنفيذ هذه المبادرة سينهي قصة
عمرها عشرات األعوام، وستقضي على عشوائية تركيب المظالت أمام المنازل التي لم تتم فيها
مراعاة عدم تأثير هذه المظالت في المنظر العام للحي، أو التأثير في سالمة المشاة من عابري

الطريق، إلى جانب أن هذه المظالت تسبب أيضا حدوث بعض الخالفات الشخصية بين الجيران.
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سكان المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة يتعرضون لتلف بعض أجزاء سياراتهم بسبب لهيب
الشمس، ويحتاجون إلى آلية واضحة فيما يتعلق بتركيب مظالت مواقف السيارات أمام المنازل،

آلية حددتها المبادرة أعاله، وأضافت عليها تحقيق جزء من اخضرار العاصمة المنشود.
تسمية المظالت بالشجرية يعطي انطباعا بيئيا وإنسانيا جميال، وربما إذا أصدرت األمانات
المواصفات الخاصة بها، تجتهد شركات المظالت، ومعها المشاتل كما أتوقع في الخروج بنموذج
يحقق هدف الناس من المظلة، ويسهم في تحقيق هدف الرياض الخضراء، أحد أجمل أهدافنا البيئية

وأحد أهم مالمح جودة الحياة في الرياض الحبيبة.

أيضا هذا األمر قد يسهم في تقليص الناس لزراعة أشجار غير مناسبة للبيئة، ومؤذية لمبانيهم
ومباني جيرانهم بحثا عن الظل، فضال عن هدفه األول وهو إزالة المظالت من مختلف الخامات التي
قد يكون بعضها خطرا على سالمة أصحابها وسالمة جيرانهم. لعل أمانة الرياض تباشر هذا الملف

وتنقل األحياء السكنية في الرياض نقلة جديدة وجميلة.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-01-1444

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط مخالَفين لنظام البيئة لقطعهما شجرتين في منطقة الرياضعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

22تكرار الرصدالعددالكاتب

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط مخالَفين لنظام البيئة
لقطعهما شجرتين في منطقة الرياض

الرياض - واس
ضبطت القوات الخاصة لألمن البيئي مخالَفين لنظام البيئة، مواطن، ومقيم من الجنسية

الصومالية، لقطعهما شجرتين دون ترخيص بمنطقة الرياض.

وأوضحت أنه جرى تطبيق اإلجراءات النظامية بحق المخالَفين، مؤكدة أن عقوبة قطع األشجار من
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أراضي الغطاء النباتي أو اقتالعها أو نقلها أو جرفها أو االتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20)
ألف ريال لكل شجرة.

وحثت القوات الخاصة لألمن البيئي على اإلبالغ عن أي حاالت تمثل اعتداًء على البيئة أو الحياة
الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق

المملكة.
 

 

13



الملف الصحفي لتاريخ 08-01-1444

الهدر الغذائي ينخر في الموارد ويستنزف الجهد والمالعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

الهدر الغذائي ينخر في الموارد ويستنزف الجهد والمال

الرياض - حازم بن حسين
أكد الخبير في الفقد والهدر الغذائي زيد الشبانات، الى أن الهدر الغذائي يشكل تحديا إمام جميع
كيانات المجتمع في جميع الدول ومنها المملكة العربية السعودية، مما يتطلب وقفة جادة من
الجميع ألنه سلوك ال يرضي الله وينخر في موارد البلد ويستنزف الجهد والمال، مشيرا، الحد من هدر
الغذاء واجب ديني ومسؤولية وطنية، وعليه ال بد من غرس الترشيد االستهالكي في المجتمع
بتكثيف التوعية عبر وسائل اإلعالم المختلفة، وأيضا تعديل العادات الغذائية في المنازل، وغرس

ثقافة االستفادة من الزائد لليوم التالي في المجتمع والمطاعم والفنادق وأثناء المناسبات.
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وعن ما اذا كانت نسبة الهدر تشكل هاجسا، أجاب الشبانات، بالفعل ولعلك تقصد نسبة الفقد والهدر
مجتمعة وتبلغ 33.1 %، وحتى لو كانت منخفضة فهي تشكل خطرا على المجتمع واالقتصاد في

المملكة فما بالك بهذه النسبة التي تمثل ثلت الغذاء.
 

وواصل الشبانات، أن تكاتف جميع الجهات خصوصا التعليم في منشآته واإلعالم بوسائله مجتمعة
ومنابر صالة الجمعة، سيجعل من ثقافة احترام النعم وعدم الهدر جزء من حياتنا وسلوكنا اليومي،
وأن يستشعروا خطورة الهدر الغذائي الدينية والدنيوية، وكذلك ال نغفل دور أصحاب المنشآت
الغذائية ودورها في توعية الزبائن، وأعني بها كل منشأة تقدم وجبات، وقال الشبانات، إن نسبة

الفقد والهدر في الدقيق والخبز تصل إلى 30 %.
 

وأطلقت المملكة عدة مبادرات للحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغاللها ومنها البرنامج
الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، وذلك في إطار توجهات رؤية المملكة 2030، وبرامج
التحول الوطني والتي تسعى إلى استثمار الموارد الطبيعية بفعالية عالية ورفع كفاءة التشغيل،
وتحقيقًا ألحد أهدافها والتي تنص على أننا "سنعمل مع المستهلكين ومصنعي األغذية والتجار
للتقليل من كميات الهدر، لذا تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة "البرنامج الوطني للحد من
الفقد والهدر في الغذاء" القائم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة، وأسندت
الوزارة تنفيذه إلى المؤسسة العامة للحبوب، ويهدف الى نشر الوعي بأهمية التنويع الغذائي
والمشاركة في التوعية بأهمية التنويع الغذائي والمساهمة في زيادة مصادر البروتين، والوعي
بخصوص استخدام الموارد الطبيعية الزراعية بكفاءة، والوعي باألمراض الناتجة عن الهدر الغذائي
وكيفية التعامل مع النفايات، وتشجيع الحد من الفقد والهدر الغذائي، واعادة استخدام األغذية
وتدويرها في المملكة، تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمطاعم

ومتاجر التجزئة.
 

ويشكل الفقد والهدر في الغذاء هاجسًا عالميا لما له من آثار وخيمة على المستوي االقتصادي
واالجتماعي والبيئي مما يؤدي إلى خسارة وهدر في الموارد النادرة التي تمثل جزءًا ال يتجزأ من
عملية إنتاج الغذاء على غرار المياه واألراضي والطاقة والموارد البشرية وغيرها، فيتسبب ذلك في
انخفاض العائد االقتصادي من األعمال الزراعية، والصناعية، ويزيد أثر هذه الظاهرة من انعدام األمن
الغذائي في البلدان ذات الموارد الضئيلة التي تكافح لتحّمل تكاليف اإلمدادات المستوردة لتلبية

االحتياجات األساسية من الغذاء، كما أن هذه الظاهرة تسهم أيضا في تدهور البيئة.
 

جدير بالذكر، إن قيمة الهدر الغذائي في المملكة بلغت 40 مليار ريال سنوًيا، أن بدائية وسائل الزراعة
عند البعض أحد أسباب الفقد في الغذاء، إضافة إلى ما يحدث خالل مراحل التخزين والنقل وما يترتب
عليها من زيادة في كميات الفقد، وأن الهدر ينتج عن سلوك األفراد والمبالغة في المناسبات
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االجتماعية، فضًال عن سلوك المتسوقين وشراء كميات من الغذاء زائدة عن الحاجة، ما ينعكس
بالسلب على اقتصاد البالد وأمنه الغذائي، وأن الهدر في الدقيق والخبز يصل إلى 917 ألف طن
سنويًا، فيما يهدر 557 ألف طن من األرز، و22 ألف طن من اللحوم، إلى جانب إهدار 13 ألف من لحوم
اإلبل، و41 ألف طن من لحوم األبقار، و444 ألف طن من لحوم الدواجن، فيما تبلغ نسبة الهدر في

األسماك 69 ألف طن سنويًا.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-01-1444

مهرجان بريدة للتمور يستعرض أجود أنواع التمورعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مهرجان بريدة للتمور يستعرض أجود أنواع التمور

بريدة – البالد
يحرص التجار والمتسوقون بمهرجان بريدة للتمور ، للحصول على أجود أنواع التمور في موسم يعد
األوفر في اإلنتاج ألكثر من 45 نوعا من التمور ، كما أن ارتفاع درجة الحرارة التي شهدتها منطقة
القصيم خالل األيام الماضية جعلت العديد من اصناف التمور تبدو أكثر نضوجا ، بينما ظلت أسعار
التمور معتدلة حيث تراوحت أسعارها من 50 إلى 120 رياًال للتمر السكري “المفتل” للعبوة الواحدة

التي تزن 3 كيلوغرامات ، نتيجة وفرة المعروض من التمور.

يذكر أن محصول التمور لهذا العام بمزارع منطقة القصيم، متوفر وبجودة عالية، وذلك بسبب معرفة
المزارعين بالطرق الزراعية السليمة والجيدة ، التي جعلتهم يهتمون جيدًا بالنخيل كي تكون نظرة
وحسنة أمام التجار والمتسوقين ، كما أن حركة العرض والطلب على أنواع التمور عامة تشهد إقباًال

وخصوصًا من أصحاب الشركات والمصانع المختصة بالتمور وتصنيعها.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-01-1444

الطاقة الشمسية وإستراتيجية احتجاز الكربون يعززان تحول الطاقةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

الطاقة الشمسية وإستراتيجية احتجاز الكربون يعززان تحول
الطاقة

ترجمة: د. نورهان عباس
ألقى موقع معهد ماكنزي العالمي الـضوء علـى الـطموح الـسعودي في الـوصول إلـى هـدف
االنبعاثات الـصفرية بحلـول 2060 ، مؤكدا أن المملـكة لـديها إمكانات كبيرة تدعم مسيرة تحول
الـطاقة في الـبالد، ال سيما قدرتها علـى إنتاج الـطاقة الـشمسية بكميات هـائلـة، وتقدمها علـى
طريق إستراتيجيات احتجاز الـكربون، باإلضافة إلـى مساعيها لتأسيس مصنع للهيدروجين األخضر
بهدف إنتاجه وتصديره علـى المدى القريب. وقال المعهد، في الـتقرير الـذي ترجمت صحيفة «اليوم»
أبرز ما جاء فيه : «جميع الـبلـدان لـديها فرص لالستفادة من إمكانات تحول الطاقة من خالل االعتماد
علـى مواردهم الطبيعية مثل أشعة الشمس والرياح، وعبر توافر الـتكنولـوجيا الحديثة، باإلضافة إلـى

رأس المال الـبشري والمادي» .
 

وأضاف : «بشكل عام، لـدى العديد من البلدان النامية الموارد الطبيعية الـالزمة لـذلـك. فعلـى سبيل
المثال، تمتلـك الـسعودية وأسترالـيا موارد شمسية واسعة النطاق، بينما تحظى األرجنتين
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والمملكة المتحدة بإمكانات طاقة رياح عالـية، وتشيلـي والـصين لديهما احتياطيات كبيرة من
المعادن» .

 
ولـفت الـتقرير إلـى أن أسواق الهيدروجين - التي تركز عليها المملكة والوقود الحيوي على وجه

الخصوص ستتوسع مستقبال، جنبا إلـى جنب مع سوق للكهرباء عديمة االنبعاثات.
 

وقال : «هذه التطورات يمكن أن تخلق احتماالت كبيرة للتنمية االقتصادية في مناطق جغرافية
مختلفة» .

 
ولفت المعهد العالمي في تقريره إلى أن بعضا من أكثر الدول إنتاجا للوقود األحفوري بأشكاله
ستتمتع بفرصة أكبر إلجراء تحول الـطاقة، حيث تكون حريصة علـى الـوصول لـهدف االنبعاثات الصفرية

بسبب التركيز العالمي عليها، كما أن لديها ما يكفي من الـقدرات المالـية الـالزمة لـذلـك التحول.
 

واستطرد الـتقرير : «الـعديد من المناطق المنتجة لموارد الـوقود األحفوري الـرائدة في الـعالـم، بما
في ذلك السعودية واإلمارات وعمان لديها إمكانيات عالية من الطاقة الشمسية، وهو ما سيساهم

بقوة في الوصول إلى اقتصاد خاٍل من االنبعاثات في هذه الدول» .
 

وبالنسبة إلى صناعة الهيدروجين أيضا، يمكن أن يسمح االنتقال إلى طاقة أولية منخفضة الكربون
بتعزيز إمكانات الـنمو لـلـشركات الـتي تزود هذه الصناعات بالمعدات والخدمات. ومن المتوقع أيضا
أن تشهد الـدول الـتي تركز علـى إنتاج هـذا الـنوع النظيف من الطاقة زيادة في الطلب على منتجاتهم،

نظرا إلـى دورها في سلسلة تحول الطاقة.
 

لـيس هـذا وحسب، حيث يمكن أن تلبي الـقدرة على إنتاج الهيدروجين األخضر كال من االستهالك
المحلي والـتصدير، باإلضافة إلـى توفير كميات هـائلـة من الـطاقة منخفضة االنبعاثات، ويظهر ذلـك
بوضوح في الـسعودية أسترالـيا ومصر وكينيا وعمان وقطر والـسنغال واإلمارات حسبما أشار التقرير.

 
أيضا، قد تسعى شركات الـوقود األحفوري إلى االستثمار بصورة أكبر في الـصناعات منخفضة
الـكربون، التي بمقدورها أن تعزز النمو. وقال التقرير : «كشفت المملكة عن خطط لـتشييد واحد من
أكبر مصانع الهيدروجين األخضر في العالم ضمن طموحها لتحقيق التنوع االقتصادي، وتوفر اآلن

العناصر الـالزمة إلنجاح هذا المشروع» .
 

ويرى تقرير معهد ماكنزي العالمي أن برامج الـتنويع االقتصادي قد تتطلـب دعما أكبر من الحكومات
أو المؤسسات متعددة األطراف، مع الـتركيز علـى استخدام الـطاقة الـنظيفة، وتشكيل مهارات
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الـعمال بما يتواءم وهذه الـبرامج، باإلضافة إلى إعادة توزيعهم جغرافيا، الفتا إلى أن الـدول الـتي
تتبع برامج للتنويع االقتصادي في منطقة الشرق األوسط تشمل كال من الـسعودية واإلمارات

وقطر.
 

ختاما، وبالنسبة إلـى الـقدرة على عزل الكربون، يمكن أن يؤدي التقاط وتخزين ثاني أكسيد الـكربون
إلـى تمكين الـصناعات كثيفة االنبعاثات من مواصلـة الـعمل باستخدام هـذه التقنية المستحدثة في

تنظيف المناخ.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-01-1444

طالئع الروبيان.. تغزو أسواق الشرقية مع وصول «اللنشات»عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

طالئع الروبيان.. تغزو أسواق الشرقية مع وصول «اللنشات»

40 % زيادة في الكميات المتوافرة.. وتوقعات بهبوط األسعار

% 20

أحمد المسري-القطيف
بدأت طالئع الروبيان تظهر في األسواق الفرعية بالمنطقة الشرقية، بعد عودة عدد من المراكب
الكبيرة «اللنشات» للفرضات، وتواجدت كميات من الروبيان «متوسط الحجم» في سوق صفوى،
أمس األول، ألول مرة منذ بدء الموسم، وبيع بسعر 550 رياًال للثالجة، أو البانة التي تزن بين 32 و35

كيلو جراما.

أسواق فرعية
وقال المتداول في سوق السمك والروبيان بصفوى أحمد الشرفا: إن سوق صفوى بدأت تستقبل
الروبيان، كما هي األسواق الفرعية في المنطقة، وذلك بعد عودة عدد من «اللنشات»، وإن عودة
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هذه اللنشات رفعت الكميات في األسواق بنسبة تصل إلى 40 % عما كانت عليه في الثالثة األيام
الماضية من بدء الموسم.

خفض األسعار
وبّين أن ذلك أسهم في خفض األسعار قليًال عما كانت عليه، فأصبح سعر الصندوق أو الثالجة
للروبيان متوسط الحجم 550 رياًال، بدال من 650، وأن عودة اللنشات أوجدت حراًكا في تداول وبيع

وشراء الروبيان للباعة بالتجزئة.

تنافس كبيروأشار إلى التنافس الكبير الذي شهده سوق صفوى، على 25 ثالجة من الروبيان، في ظل
ارتفاع الطلب، وقلة الكميات المتوافرة، األمر الذي تسبب في ارتفاع األسعار، متوقًعا انخفاضها في
األيام القليلة المقبلة، مع عودة كل المراكب الكبيرة «اللنشات» للفرضات، وتنزيل حموالتها في

أسواق المنطقة.

سيناريو متكرر
ولفت بائع التجزئة عادل الحزام إلى أن كميات الروبيان في األسواق ال تزال خجولة -بحسب وصفه-،
وأسعارها مرتفعة، فيبلغ «المن» الواحد من الروبيان الوسط «16 كيلو» 275 رياًال، وأن سعر الروبيان
الكبير «الجامبو» يصل حاليا إلى 1000 ريال، متوقًعا انخفاض األسعار خالل الثالثة األيام المقبلة،

بنسبة 20 %، عندما تأتي جميع اللنشات، خاصًة أن هذا هو السيناريو الذي يتكرر سنويا.

األسماك المحلية
وأشار إلى أن أسعار األسماك المحلية ارتفعت قليًال، نتيجة لتوجه المراكب لصيد الروبيان، فسمك
البالول بسعر 60 رياًال للكيلو، والهامور الكبير بـ40 رياًال، وسمك الصافي بـ25 رياًال للكيلو، والشعري
بـ25 رياًال، وسمك العندق بـ25 رياًال، موضًحا أن أكثر سمكة تتواجد هذه األيام هي «العندق»،

وأصبحت مطلوبة لدى الزبائن.

معاقل قريبة
من جهته، أكد صياد فرضة الجبيل يوسف الخالدي أن القوارب الكبيرة والصغيرة انطلقت من فرضة
الجبيل، واتجهت القوارب الصغيرة كما المعتاد إلى الخوارير «الخلجان الصغيرة»، وهي األماكن
والمصائد القريبة من الساحل، والمعاقل القريبة منها، أما المراكب الكبيرة فانتشرت على نطاق
أوسع، فلجأت إلى جزيرة أبوعلي جنوًبا، ومنطقة الخفجي شماًال، وهذه المساحة تغطي 110 أميال

بحرية تقريًبا.

كميات منخفضة
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وقال: تعتبر الكميات في سوق الجبيل منخفضة، وتكاد ال تذكر في اليومين األول والثاني، ووصلت
الكمية تقريًبا إلى 40 ثالجة فقط، وفي اليوم الثالث ارتفعت بأكثر من الضعف، وأصبحت نحو 100

ثالجة، وذلك من القوارب الصغيرة، في حين جاءت المراكب الكبيرة بـ20 ثالجة.

تحوالت الرياح
وبّين الخالدي أنه ال يمكن التكهن بالكميات المتواجدة من الروبيان في المباحر خالل األسبوع
والجولة األولى، وال حتى بعد 10 أيام، وأنه يجب انتظار تحوالت الرياح حتى تكون شمالية، مضيًفا:
الكميات التي وردت إلى السوق المركزي بالجبيل خالل 3 أيام قليلة، وهي من الحجم الصغير
والمتوسط، وتم بيع ثالجة الروبيان الصغير «40 كيلو» بسعر 650 رياًال، أما متوسط الحجم تم بيعها

بسعر 1100 ريال.

نقص العمالة
وأشار إلى أن عدد المراكب التي استعدت للروبيان في الجبيل من المراكب الكبيرة ودخلت البحر، نحو
35 %، وعددها نحو 250 مركًبا كبيًرا «لنش»، و35 % من المراكب لم تبحر بسبب نقص العمالة، و30

% لم تبحر بسبب عدم االنتهاء من التجهيز، األمر الذي يؤثر على الكميات التي تتواجد في السوق.

واختتم: من المراكب الصغيرة «الطرادات»، أبحر 50 قارًبا من مرفأ الجبيل، و130 قارًبا من مرفأ
الفريع، وهي التي تمد األسواق بالروبيان في األيام األولى من بدء الموسم.
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مجسم لواقع البيئة الريفية في جازان قديما للفنان التشكيلي حجاب البراقعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

 مجسم لواقع البيئة الريفية في جازان قديما للفنان التشكيلي
حجاب البراق

أوضح الفنان التشكيلي االستاذ حجاب البراق أحد ابرز الفنانين التشكيليين في منطقة جازان أن
هذاالمجسم عبارة عن تجسيد لواقع البيئة الريفية في المنطقة في الزمن الماضي حتى يعرفها الجيل

الحاضر ويتعرف على حياة اآلباء واالجداد قديما.
 

والمجسم يعبر عن البيئة وطبيعة الحياة في الزمن الماضي بمنطقة جازان بشكل مصغر للمنازل
وكراسي الجلوس ‘الُقعد’ أو الشباري كمايطلق عليها في المنطقةوجرة الماء والشجر والبئر وشكل

القرية بأشكال مصغرة، مع مراعاة النسب بين عناصر العمل والدقة في إظهار التفاصيل.
وأردف قائًال لقد استخدمت مواد وخامات من البيئة لهذا العمل مثل عجينة السيراميك (الطين)
واغصان الشجر والورق المقوى، حتى يكون أقرب للطبيعة وأوضح ‘البراق’ أن مقاس المجسم صغير

تقريبا60سم/50سمحتى يسهل حمله وعرضه على الجمهور في الفعاليات الثقافية والتراثية.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-01-1444

حتى ال تموت أحالم المزارعين.. المالكي يطالب بإنشاء سدود ومضخات مياه لجبال جازانعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

حتى ال تموت أحالم المزارعين.. المالكي يطالب بإنشاء سدود ومضخات مياه لجبال جازان
قال: ال نلمس وجود مشاريع استراتيجية لحصاد المياه

محمد المواسي
ست مدرجات جبال جازان الزراعية الصعداء، وبدأت الحياة تدب في جذور الُبن وأوراقه، وذلك بعدما تنفَّ
ر األمطار. وطالب مهتم بالمبادرات شهد عدد من المزارع نقًصا في إمدادات المياه، تزامن مع تأخُّ
البيئية والمجتمعية بإنشاء سدود في مناطق قريبة من جبال جازان، وإنشاء مضخات منها لقمم

الجبال.
 

وأوضح لـ"سبق" جابر بن علي المالكي، وهو مهتم بالمبادرات والبرامج التطويرية والبيئية، أن موجة
الجفاف هذا العام خلفت خسائر لبعض مزارعي الُبن؛ وهو ما جعل مبادرات الجهات الحكومية والخاصة
ا أمام موجة الجفاف، التي لم تحد من السابقة على المحك، مواجهة تحدًيا كبيًرا واختباًرا حقيقي�

تأثيرها.
 

ن أن من أهم األسباب الرئيسية التي فاقمت المشكلة عدم وجود مشاريع استراتيجية لحصاد وبيَّ
مياه األمطار، كالسدود وغيرها؛ لدعم المزارعين؛ إذ إن المزارعين بالمناطق الجبلية يعتمدون بشكل
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ا في عملية كامل على مياه األمطار؛ ما يجعل عملية االحتفاظ بها واستخدامها بكفاءة أمًرا أساسي�
دعم زراعة الُبن.

ذة، وتقييمها، ودعا "المالكي" وزارة البيئة والمياه والزراعة إلعادة النظر بمراجعة المبادرات المنفَّ
ودراسة مخرجاتها، وتطويرها، واستحداث برنامج متكامل وشامل لزراعة الُبن، يضم جميع المبادرات

السابقة، ويتعمد على استراتيجية متكاملة وشاملة.
وأضاف المالكي بأن المحافظات الجبلية بحاجة ماسة لبناء السدود لدعم زراعة الُبن، واإلسهام في
إمداد مياه الشرب، وكذلك حماية الممتلكات، وتغذية الخزانات الجوفية لدعم المزارعين، وتلبية

احتياجاتهم؛ حتى ال ُيفاَجأ المزارعون بموجة جفاف أخرى خالل األعوام القادمة، تقضي على أحالمهم.
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المياه الوطنية: يمكن لمالك العقار طلب إيقاف العداد في تلك الحالةعنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

المياه الوطنية: يمكن لمالك العقار طلب إيقاف العداد في تلك
الحالة

الرياض(صدى):
أوضحت شركة المياه الوطنية، أنه يتم فصل الخدمة عن المستهلك عند تجاوز فترة السماح

المحدودة لعدم السداد بعد صدور الفاتورة.
 

وجاء ذلك ردا من الشركة على استفسار من أحد األشخاص حول مدى إمكانية وضع حد ائتماني الكل
مشترك، حتى ال تتراكم المبالغ ويصعب سدادها.

 
وأشارت الشركة، إلى أنه يمكن لمالك العقار طلب إيقاف العداد مؤقًتا من خالل الفرع اإللكتروني في

أي وقت.
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الملف الصحفي لتاريخ 08-01-1444

أسماك األحمر تهاجر للمتوسطعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

أسماك األحمر تهاجر للمتوسط

أبها :الوطن
ارتفعت درجات حرارة البحر األبيض المتوسط هذا الصيف بحوالي 5 درجات مئوية فوق المتوسط،

مقارنة بالسنوات الماضية، مما أدى إلى تغيير األنظمة البحرية وجلب أنواع جديدة من األسماك.
 

وجلبت المياه الدافئة في المتوسط جنوب فرنسا أنواًعا غير معتادة من األسماك مثل البراكودا،
وهو نوع من األسماك القاضمة التي تعيش عادة في المياه االستوائية، والطحالب البحرية وسمك

الزناد بألوانه الزاهية، والسالحف التي تتواجد بشكل طبيعي في البحر األحمر.
 

تهديد غذائي
يخشى الخبراء من تغيير األنظمة البيئية والتي يمكن أن تهدد إمدادات الغذاء أو تفترس الحياة
البحرية المحلية، إضافة إلى الطحالب البحرية التي تعمل بدورها على تقليل نسبة األكسجين في

الماء.
 

تقول ساندرين رويتون، الباحثة في معهد البحر األبيض المتوسط لعلوم المحيطات «يمكن أن تأتي
أسماك عاشبة ال تشبع، أو أسماك الحمة تلتهم أعداًدا كبيرة من األسماك أو طحالب غازية ستغير
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نظامنا البيئي بشكل كبير».
 

وتضيف «قد تهاجر أنواع األسماك الموجودة في البيئة الطبيعية إلى مياه أكثر برودة».
 

تفاصيل الرحلة
يتم إدخال األنواع غير األصلية من األسماك إلى بيئات جديدة بطرق مختلفة أهمها النشاط البحري،
حيث تلتصق الكائنات الحية الصغيرة بالسفن التجارية، وبهذا تعبر من البحر األحمر عبر قناة السويس

إلى البحر المتوسط.
 

في السابق وقبل عام 2015، كانت نسبة الملوحة العالية في البحر المتوسط بمثابة حاجز طبيعي
يمنع انتقال الكائنات البحرية بين البحرين.

 
شواطئ البحر المحترقة

في وقت كان العلماء يأملون أن يقود ارتفاع درجات الحرارة ببساطة إلى أن تحل األسماك التي
تعيش في بيئات المياه المدارية محل الكائنات البحرية التي تعيش في المياه المعتدلة، لكنهم
فوجئوا أن النظام البيئي برمته قد تحطم، حيث انمحت غابات عشب البحر ومصائد األسماك
الصدفية من مناطق كانت ذات مياه معتدلة في اليابان، فيما وصف بأنه «شواطئ البحر المحترقة».

 
وتعجز غالبية األسماك عن البقاء على قيد الحياة عند ارتفاع درجة الحرارة، وحين تتوافق الحرارة مع
ارتفاع حموضة المياه فإنها تلتهم بالمعنى الحرفي للكلمة الموائل التي تحتاج إليها األسماك لالختباء

والتغذية والتكاثر، وتقلص مواطن مكّوناتها الغنية التي تهيمن عليها األعشاب البحرية الصغيرة.
 

خسائر فادحة
تواجه المياه المعتدلة حالًيا تغيًرا في طبيعتها، إذ تصبح (مدارية)، وتهيمن عليها فئات من الكائنات
البحرية التي تعيش في المياه الدافئة كأنواع من الشعاب المرجانية واألسماك واألعشاب البحرية،

لكن تزايد انبعاثات غازات االحتباس الحراري يقود إلى تحمض البحار ويفاقم األمور تعقيًدا.
 

ويخّفض التحمض نسبة الكربونات في المحيط، التي تحتاج إليها الشعاب المرجانية في بناء هياكلها.
 

وتتعرض غابات عشب البحر، وموائل الكركند واألسماك والدالفين لالختفاء على مستوى العالم
نتيجة ارتفاع درجات حرارة سطح البحر وموجات الحر.
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ويرى الخبراء أن كائنات المرجان التي تعيش في المياه الدافئة، باتت تتحول شماًال صوب الشعاب
المرجانية التي تنمو في المياه المعتدلة، ويمكن أن تحل محل األنواع الموجودة في المياه الباردة.

 
تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة على البحار:

تغيير األنظمة البيئية للبحار
جلب أنواع جديدة من األسماك تهديد إمدادات الغذاء للمخلوقات البحرية

هجرة األسماك لمياه أكثر اعتداال
محو غابات عشب البحر ومصائد األسماك الصدفية من المناطق المعتدلة

ظهور ما يعرف بـ«شواطئ البحر المحترقة
تحمض البحار وتخفيض نسبة الكربونات

تعرض غابات عشب البحر وموائل الكركند واألسماك والدالفين لالختفاء
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منظمة األغذية والزراعة تفيد بانخفاض ملحوظ في األسعار العالمية للسلع الغذائية خالل الشهر الماضيعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر08-01-1444تاريخ الخبر

13تكرار الرصدالعددالكاتب

 منظمة األغذية والزراعة تفيد بانخفاض ملحوظ في األسعار
العالمية للسلع الغذائية خالل الشهر الماضي

األمم المتحدة -واس
نشرت منظمة األغذية والزراعة (الفاو) اليوم أحدث مؤشر ألسعار الغذاء، وهو المقياس الذي يتتبع
التغيرات الشهرية في األسعار الدولية لخمس سلع غذائية هي: (الحبوب، والزيوت النباتية، ومنتجات

األلبان، واللحوم، والسكر).

وأفادت منظمة (الفاو) خالل مؤشرها بحدوث انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية في شهر
يوليو، مبينة أن مؤشر أسعار الغذاء المرصود عن كثب بلغ 140.9 نقطة في يوليو، بانخفاض قدره
8.6 % عن يونيو، مسجًال االنخفاض الشهري الرابع على التوالي منذ أن بلغ أعلى مستوياته على

اإلطالق في وقت سابق من العام. وأشارت إلى أنه رغم ذلك بقي هذا المؤشر أعلى مما كان عليه
في يوليو 2021 بنسبة 13.1 %.
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