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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

«البيئة» تجدد دعوتها للمؤسسات الزراعية للتسجيل في «حصر»عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

«البيئة» تجدد دعوتها للمؤسسات الزراعية للتسجيل في «حصر»
 
 
 

الرياض - سعيد المبارك
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
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
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والحفاظ على الموارد الطبيعية، تحقيًقا لرؤية المملكة 2030 في دعم وتعزيز االستثمارات الزراعية
المتنوعة وتحقيق االكتفاء الذاتي.

 
وكان معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن 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 09-01-1444

جوالت إرشادية للمزارع في العاصمة المقدسةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

11تكرار الرصدالعددالكاتب

جوالت إرشادية للمزارع في العاصمة المقدسة

التحرير-مكة المكرمة
نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة ضمن الخطه االرشاديه حمله توعوية
في احد المزارع بالعاصمة المقدسة. تأتي هذه الورشة والجوالت نتاج تعاون بين ادارة االرشاد الزراعي
ومكاتب الوزارة بمحافظات منطقة مكة المكرمة، حيث يشكل اإلرشاد الزراعي ركنًا هامًا وأساسيًا
لدعم وتطوير العملية الزراعية، ورفع الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية للمنتجات الزراعية، وتوجيه
المزارعين للوصول إلى تحقيق كفاءة اإلنتاج، كما يسهم في تعزيز مساهمتها في عملية التنمية من

خالل الوصول إلى زراعة متطورة تعتمد على أساليب حديثة في اإلنتاج.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس احمد بن عبدالله
القرني أن الجولة اإلرشادية هدفت للتعريف بتطبيق "مرشدك الزراعي” وطريقة استخدامه وشرحة
للمزارعين. حيث يهدف هذا التطبيق إلى توعية المزارعين وتقديم الخدمات اإلرشادية في مختلف
المجاالت الزراعية، كما يوفر هذا التطبيق مجموعة منتقاه من الخبراء والمختصين للرد على
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استفسارات المزارعين على مدار الساعة، إضافة إلى إتاحة اطالع المزارع على أشهر التجارب الناجحة
في القطاع الزراعي من خالل خدمة التجارب الناجحة داخل التطبيق.

وبين انه قد تمت اإلجابة عن جميع استفسارات المزارعين ضمن محاور تلك الورشه والتي تهدف إلى
رفع الكفاءة والجدارة اإلنتاجية للمزارع وتهدف الى نقل التقنيات الحديثة للمزارعين لتحسين كمية

نوعية اإلنتاج وخفض تكلفته وزيادة الدخل مع الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

تعزيز اقتصادات تربية الماشية بتدريب تقني لتأهيل 5000 مرٍب ومربيةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

تعزيز اقتصادات تربية الماشية بتدريب تقني لتأهيل 5000 مرٍب
ومربية

الرياض - عبدالله الفهيد
شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في أولى الخطوات العملية لتنفيذ مشروع تدريب وتأهيل مربي
الماشية، وذلك بإطالق أول برنامج تدريبي يستهدف مساعدة 5000 مربي ومربية على رفع مستوى
إدارة هذه المشاريع، وتعزيز اقتصادات الماشية في المملكة، وفي هذا اإلطار، أعلن فرع وزارة البيئة
والمياه والزراعة بمنطقة الرياض بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلنتاج الحيواني عن محاضرة تدريبية
لمربي األغنام والذين أتموا تسجيلهم عبر الرابط المعد لذلك، وتأتي هذه المحاضرة امتدادًا لدورات

تم عقدها عن ُبعد عبر التطبيقات اإللكترونية.
 

وقال سعادة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض ماجد بن عبدالعزيز الفراج: إن البرنامج يأتي ضمن
إطار إطالق الوزارة لمشروع تدريب وتأهيل مهنة مربي األغنام من الجنسين في مناطق المملكة
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كافة، داعيا عموم المربين لالستفادة من المشروع وذلك لما يحمل من مزايا ستساهم بإذن الله في
زيادة اإلنتاج وتطوير مفهوم الرعاية الصحية لدى المربين.

 
ويهدف المشروع إلى تدريب عدد 5000 مربي بمختلف مناطق المملكة خالل المرحلة األولى
ويتضمن المشروع أربعة محاور هي: إدارة مشاريع تربية األغنام المتوسطة والصغيرة، التسويق
والمبيعات، تشغيل مشاريع تربية األغنام ومنتجاتها، والخدمات المساندة لمشاريع تربية األغنام.
ويتفرع من كل محور عدة موضوعات فرعية تؤهل المربي ليتحول من التربية التقليدية إلى التربية
االحترافية، وكذلك ستكون له األولوية في الممكنات التي سوف تطرحها الوزارة الحقًا مثل الرعاية

الصحية البيطرية ورعاية اإلنتاج، وكذلك التلقيح الصناعي وغيره.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

مشاركات واسعة في مهرجان بريدة للتمورعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

12تكرار الرصدالعددالكاتب

مشاركات واسعة في مهرجان بريدة للتمور

بريدة – البالد
تشارك أكثر من 77 جهة حكومية وخيرية واجتماعية بمهرجان بريدة للتمور المقامة فعالياته بمدينة
التمور ببريدة، من خالل تقديم إرشادات زراعية وثقافية وتوعوية وخدمية تالمس طبقات المجتمع.
حيث يقدم للزائر العديد من المعلومات التي تتعلق بالنخيل وتقديم الخدمات للمزارعين وإرشادهم
بأهمية النخلة والعناية بها وترشيد استهالك المياه، إضافة إلى توزيع المنشورات التوعوية حول

زراعة النخيل وجني المحاصيل واآلفات التي تصيب المحاصيل الزراعية وطرق الوقاية.
 

كما تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المنظم للمهرجان جملة من الخدمات
كالتنظيم وتهيئة ساحة التمور وعدد من الخدمات المساندة، كما يقدم المهرجان مختبر لسالمة
األغذية يقوم برصد و مراقبة حاالت التلوث في منتجات التمور المعروضة وضبط حاالت الغش التي

قد تحدث في ساحة التمور، باإلضافة إلى اإلرشاد والتوعية والتثقيف.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

علي خضران القرني األضاحي وأزمة غالء المواشي!عنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددعلي خضران القرنيالكاتب

علي خضران القرني األضاحي وأزمة غالء المواشي!
 

علي خضران القرني
* كانت أقيام األضاحي إلى وقت قريب ببالدنا ال تزيد قيمة األضحية الواحدة الحري عن مبلغ (800)

ريال، وكانت المواشي متوفرة دون قلة، أو أزمة في ارتفاع أسعارها نتيجة لالهتمام بتربية الماشية
وتوفرها على مستوى مدن وقرى المملكة، وتشجيع ودعم الدولة لذلك.

 
* لقد تعود الشعب السعودي منذ األزل على األضحية اقتداء بالسنة المطهرة، وقلة من ال يضحي،
أما لعدم قدرته المادية، أو أن يضحي عن طريق الجمعيات الخيرية المرخص لها والتي تتولى األضحية

عن الغير خارجيًا أو محليًا، بأقيام تناسب ظروفهم المادية، والتي تكاثر عددها في اآلونة األخيرة.
 

* أذكر فيما مضى أن كثيرًا من أبناء البادية، والمتخصصين في تربية المواشي على اختالف أنواعها،
كانوا يملكون العديد من المواشي ويتنافسون في تربيتها وتكاثرها، والجهات المعنية في وزارة
الزراعة آنذاك، تقوم بجوالت على هؤالء المالك إلحصاء مواشيهم، ومنحهم اإلعانات التشجيعية

السنوية، وغيرها من اإلعانات األخرى التي تشجع على استدامة وتكاثر تلك المواشي.
 

* وفي اآلونة األخيرة، تضاءل تكاثر المواشي وتربيتها ببالدنا وربما لمزاحمة ما يماثلها من االستيراد

الخارجي، وتضاءل اإلعانات التي كانت تمنح لمالكها من قبل الجهات المعنية.
 

* وفي عامنا الحالي 1443هـ وما قبله، قفزت أسعار األضاحي إلى أكثر من ألفي ريال ربما للظروف

العالمية التي أحاطت بالعالم وعدم قدرة بعض المواطنين من تحقيق هذه الّسنة لعدم قدرته
المادية، والدولة -أيدها الله- ممثلة في وزارة البيئة والزراعة والمياه، لم تألو جهدًا في معالجة ذلك،
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حرصًا على مصلحة المواطنين في مجال األضحية واألضاحي، وما يثقل كاهل المواطنين ويزيد على
قدراتهم.

 
* ما نأمله من وزارة البيئة والزراعة والمياه تشجيع تربية المواشي وتكاثرها وفق ما كان جاريًا في

السابق ولن يتأتى ذلك إال بالدعم الفاعل في مجال السبل المؤدية لتحقيق ذلك من أهمها (المادة)
التي هي عصب الحياة في نجاح أي منتج، إضافة إلى حماية المنتج من المنافسة الوافدة، لما يماثله
خارجيًا، وكلنا ثقة في تفهم ومتابعة الوزارة في تشجيع ودعم عملية تربية المواشي ببالدنا تحقيقًا

لالكتفاء الذاتي والحد من منافسة االستيراد الخارجي.
 

* نبض الختام: تحديد أسعار المواشي بما يناسب وشرائح المجتمع سواء في مواسم األضحية أو

خالل األيام العادية وسيلة فاعلة في استقرار أسعارها وتحقيق ذلك يعود لدور الوزارة المشهود لها
بمواجهة مثل هذه األزمات.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

الهدر الغذائي .عنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددصالح العبدالرحمن التويجريالكاتب

الهدر الغذائي
 
 

صالح العبدالرحمن التويجري
 وعن الهدر الغذائي بتاريخ االثنين 12 ذو الحجة 1443هـ 11 يوليو 2022م نشرت صحيفة «الرياض»
حديثًا لمعالي وزير التجارة بعنوان (غالء األسعار تاجر يجازف ومستهلك يهدر)، أشير فيه إلى المؤتمر
الصحفي الذي تحدث فيه معالي وزير التجارة عن جهود الحكومة لضمان توفر السلع الغذائية

بالمخزون الكافي.
 

وهذا ما يقلق الحكومات مشيرًا إلى األمر السامي الكريم بتخصيص مبلغ 10 مليارات لدعم برامج
الضمان االجتماعي لألسر األشد حاجة، وكذلك تعزيز مخصصات ميزانية حساب المواطن، والذي
يستهدف األسر محدودة ومتوسطة الدخل إضافة إلى تخصيص 9.6 مليارات ريال لزيادة المخزونات
االستراتيجية للمواد األساسية واستدامة لألمن الغذائي، إلى أن قال: «من المؤكد أن لدينا نسبة
هدر يجب أن نسعى إلى تقليصها أو إعادة تدويرها، وأن هدر الغذاء في المملكة 40 مليار ريال سنويًا،
وتبلغ نسبة الغذاء المهدر أكثر من 33 % ووفقًا للدراسة التي نشرتها المؤسسة العامة للحبوب..

إلخ»
 

ال شك أن ما تحدث عنه معالي الوزير واقع ومشاهد نراه يوميًا جوار حاويات النظافة وربما جوار
البعض من المساكن ولو أن الناس يقيسوا ما سيأكلونه قبل طبخه أو قبل وضعه على سفرة األكل
لوفروا هذا الهدر واستغلوا قيمته بمشتريات يحتاجونها أشد حتى وإن كان الناس أو المهدرون
يقولون بلسان حالهم هذا للقطط والطيور وهنا نقول: ما هكذا تطعم القطط وال الطيور، ولكن
ومن جانب آخر أقول: ليس الهدر مقتصرًا على بواقي األكل فهناك إهدار متعمد ويمثل ثروات غذائية
هائلة ومهدرة وهي أكثر بكثير من تلك النسبة التي وردت بحديث معاليه أال وهي تلك النخيل
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المنتشرة والتي ترتوي من الماء الزالل وتثمر كل عام بما يكون مئات اآلالف من أطنان التمور
الصالحة لالستهالك حينما تجد العناية الكاملة، وتلك منتشرة بمحيط الوزارات وفروعها ومختلف
اإلدارات الحكومية وفي ساحات المستشفيات حكومية وخاصة بل وفي الحدائق العامة وحتى
بالطرقات داخل المدن، أجزم أن أعدادها ليست بالقليلة بل بمئات اآلالف، فلو تولتها جمعيات خيرية
من حيث التلقيح والصرام بعد االستواء وثم تنظيفها وغسلها وتغليفها ووزعت على المحتاجين
داخل المملكة لفاق ما يوزع ما يعتبر مهدرًا غذائيًا بل ربما يصدر الفائض إلى محتاجي بعض الدول
الفقيرة كما تصدر لحوم األضاحي، وهنا أذكر كًال من وزير المياه والبيئة والزراعة ورئيس مؤسسة
الحبوب ووزارة البلديات لعلهم يتخذون شيئًا من التدابير لالستفادة من تلك الثمار التي تضيع كل
عام تحت جذوع النخيل وفي الطرقات وربما تلحقها اإلهانة من المارة وما لم يكن صالحًا منها
لالستهالك اآلدمي فيحول غذاء حيوانيًا. أتمنى أن أسمع ما يثلج الصدر ويعبر عن الشكر لله سبحانه
من االستفادة من هذا اإلهدار العظيم، قال سبحانه (وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبًا
جنيًا)، والشيء بالشيء، يذكر لم ال نستفيد من سعفها وليفها وننشئ مصانع من أجلها، ال مستحيل
يحول دون ذلك، فلها فوائد عدة نرى بعضها في أسواق الجنوب متعددة األشكال واألغراض وحتى

األلوان.
 

وبالله التوفيق.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

البيئة والتقنية .. قصة نجاحعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددرشود بن محمد الخريفالكاتب

البيئة والتقنية .. قصة نجاح
 

أ. د. رشود بن محمد الخريف
يف|تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تطوير مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، يتمتع
بجودة حياة مرتفعة ويعيش في بيئة مستدامة من خالل زيادة اإليرادات والصادرات غير النفطية،
وتقليل االعتماد على النفط، وتعزيز تنافسية االقتصاد السعودي بزيادة االستثمار األجنبي، وزيادة
إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، إلى جانب خفض البطالة، وتمكين

المرأة، وال يقل عن ذلك أهمية رفع كفاءة الحكومة اإللكترونية.

وال بد أن تكون التقنية والذكاء االصطناعي في مقدمة آليات تحقيق هذه األهداف االستراتيجية
الطموحة، لذلك اهتمت الرؤية بتعزيز البنية التحتية التقنية، وبذلك احتلت المملكة مراكز متقدمة
في هذا المجال، حيث أصبحت مثار إعجاب وتقدير عالمي، ومن ذلك استخدام التقنية في المبادرات

والمشاريع ذات الصلة بالبيئة، الذي يركز عليه مقال اليوم.

في هذا السياق، استطاعت المملكة بجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطار استراتيجيتها
للتحول الرقمي من إحراز تقدم يستحق التقدير، بل الفخر واالعتزاز من خالل االستفادة من التقنيات

الحديثة والصاعدة لزيادة فاعلية الخدمات التي تقدمها، في خدمة البيئة وتنميتها وازدهارها.

وبناء عليه، استحقت المملكة، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة إنجازا عالميا، بحصولها على
جائزة القمة العالمية والمرتبة األولى لمجتمع المعلومات لعام 2022، بمشاركة أكثر من 100 دولة،
وذلك في مجال الزراعة الرقمية والخدمات اإللكترونية المقدمة عبر بوابة "نما"، إلى جانب ذلك
حصلت الوزارة على شهادتي تميز في فئات الحكومة اإللكترونية، والزراعة الرقمية والتطبيقات
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اإللكترونية خالل األعوام الماضية، وذلك تقديرا لبناء هذه المنصة الرقمية الرائعة لمنظومة البيئة
والمياه والزراعة، التي تقدم أكثر من 300 خدمة متنوعة ومتكاملة لمختلف أنواع المستفيدين
"األفراد، الشركات، المستثمرين، الجهات الحكومية، الجمعيات"، إضافة إلى ذلك، أسهمت الوزارة
في تحسين ترتيب المملكة في مؤشر األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية، إذ قامت بتطبيق نحو

99 في المائة من معايير المؤشر ومتطلباته.

وتحقيقا الستراتيجية التحول الرقمي، استخدمت الوزارة تقنيات الذكاء االصطناعي واألنظمة
الجيومكانية واألقمار االصطناعية وتقنيات االستشعار من بعد والطائرات المسيرة عن بعد، بهدف
توفير خدمات وتطبيقات رقمية ذكية وتكاملية للمستفيدين. ومن المشاريع المثيرة لآلمال،
االستمطار الصناعي باستخدام أحدث التقنيات لزيادة معدل الهطول المطري بنحو 20 في المائة
سنويا، ومن ثم تعزيز التنمية المستدامة، ومكافحة التصحر، والحفاظ على البيئة، وتنمية الموارد

المائية في جميع مناطق المملكة.

وال تكتمل المنظومة التقنية إال بتشجيع اإلبداع واالبتكار وبناء قدرات الشباب السعودي، الذي
تحقق من خالل إطالق "هاكاثون البيئة"، وهو منافسة رقمية تهدف إلى تحفيز الشباب والمطورين
على اإلبداع واالبتكار في المجال البيئي، لبناء تقنيات متقدمة ومبتكرة، وإيجاد منصات وتطبيقات
رقمية ذكية لمعالجة التحديات البيئية، إلى جانب دعم مستهدفات مبادرات "السعودية الخضراء"،

وتعزيز االستفادة من التقنيات الحديثة والناشئة في المجال البيئي.

ومن المبادرات الرائعة في مجال التقنيات الحديثة، دعم الزراعة العمودية في بعض مناطق المملكة
من أجل إنتاج الغذاء ذي الجودة العالية الخالي من متبقيات المبيدات مع المحافظة على المياه.

ويعد مشروع ترقيم اإلبل من المشاريع الرائدة أيضا، فقد تم استخدام أكثر من مليوني شريحة
تساعد على معرفة مالك اإلبل والمحافظة على صحتها، إذ يشترط وضع الشريحة اإللكترونية لدخول

المزادات أو المسالخ، ويتوقف عليها أيضا الحصول على اإلعانات.

وال يقتصر األمر على ذلك، بل أطلقت الوزارة مشروع زراعة األعالف باستخدام تقنيات األقمار
االصطناعية واالستشعار من بعد، وكذلك استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في معالجة آفات
النباتات، إلى جانب إطالق عدادات المياه الذكية. وفي ضوء انفتاح الوزارة للشراكات واالتفاقيات
ومذكرات التفاهم في مجال التقنيات الحديثة والناشئة مع شركات وجامعات وطنية كبرى، آمل
ينعكس ذلك على حث الجامعات على تبني برامج علمية وبحثية تركز على قضايا االستدامة البيئية،
ما يؤدي إلى التوصل إلى براءات اختراع تسجل للمملكة وتخدم التنمية المستدامة، وكذلك حث
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القطاع الخاص على دعم البحث والتطوير في المجال البيئي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة
.2030

وأخيرا، هناك حاجة ماسة لتنمية الوعي المجتمعي بما تقدمه الوزارة لتشجيع استخدام التقنيات
الحديثة في الزراعة والتشجير وحماية البيئة، وزيادة اإلرشاد نحو اختيار أنواع معينة من النباتات

تتناسب مع البيئة في المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

حاضنة لبعض األمراض.. وشح الغذاء جعلها تهاجم المزارععنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

حاضنة لبعض األمراض.. وشح الغذاء جعلها تهاجم المزارع
غابت المفترسات فانتشرت القرود!

الطائف - نواف بن خيشوم (عدسة/ محمد المالكي)
تعتبر قرود «البابون» أحد مكونات التنوع األحيائي، وهي حيوانات لها سلوك خاص فيما يتعلق
بأسلوب معيشتها الجماعي، تكون الذكور منها قائدة لمجموعة إناث ويرافقها مواليدها وتتنقل
جماعيًا في مواطنها الطبيعية المختلفة من مناطق جبلية، ويمكن لها أن تعيش في أي مكان تنتقل
إليه وتشكل فيها مجموعاتها الطليقة، وتشير بعض األبحاث أن داخل أجسام البابون تعمل كحاضنة
للعديد من األمراض البكتيرية والفيروسية، وقد تنتقل هذه األمراض إلى اإلنسان في حالة تعرضه

لهجوم منها.
 

عالمات استفهام
وقال د. علي عشقي -خبير البيئة-: إن الوضع البيئي والتطوري لقرود «البابون» في المملكة
والمعروفة علميا باسم Papio hamadryas مازال يشوبه العديد من عالمات االستفهام، حيث تذكر
بعض المصادر العلمية بناًء على تحلية المادة الوراثية DNA لهذه القرود أن أول ظهور لقرود البابون

15



كان في جنوب أفريقيا منذ حوالي 2 مليون عام، والسؤال اآلن إذا كانت جزيرة العرب انفصلت عن
القارة األفريقية منذ حوالي 20 مليون عام فكيف انتقلت هذا القرود من أفريقيا إلى جنوب جزيرة
العرب؟ مبينًا أن قرود البابون لم تشكل خطرًا على اإلنسان في الماضي، لكن غياب المفترس لها وهو
الفهد العربي Arabian Leopard وإطعام عامة الناس لها أدى إلى زيادة أعدادها بشكل مخيف،
وهذا األمر قد يتسبب في تغير في سلوك هذه القرود خاصًة في سلوكها الغذائي، فشح الغذاء في
بعض الفترات قد يدفعها إلى مهاجمة اإلنسان، منوهًا أنه من األسئلة التي يطرحها علماء التوزيع
الجغرافي للحيوانات وهو كيفية انتشار هذه القرود في بيئات تختلف في ظروفها البيئية مثل درجة
الحرارة والرطوبة كالظروف البيئة في مناطق جنوب غرب المملكة، إلى مناطق صحراوية ذات درجات

حراة مرتفعة وتدني في درجات الرطوبة النسبية مثل طريق الهجرة أو منطقة ديراب في الرياض.

وأوضح أن من أضرار قرود البابون مهاجمتها للمزارع والغذاء على ثمار أشجارها، مما يتسبب في
خسائر اقتصادية للمزارعين، مضيفًا أنه تشير بعض األبحاث أن أجسام البابون تعمل كحاضنة للعديد
من األمراض البكتيرية والفيروسية، وقد تنتقل هذه األمراض إلى اإلنسان في حالة تعرضه إلى هجوم
منها، مبينًا أن كيفية التخلص من قرود البابون هو إعادة توطين الفهد العربي واالمتناع عن تغذية

القرود واإلمساك بأعداد كبيرة منها والحد من خصوبتها الذكرية واألنثوية.
 

 
سلوك خاص

وتحدث قتيبة السعدون -مدير عام اإلدارة العامة للتنوع األحيائي- قائًال: إن قرود البابون أحد
مكونات التنوع االحيائي، وهي حيوانات لها سلوك خاص فيما يتعلق بأسلوب معيشتها الجماعي،
تكون الذكور منها قائدة لمجموعة إناث ويرافقها مواليدها وتتنقل جماعيًا في مواطنها الطبيعية
المختلفة من مناطق جبلية، ويمكن لها أن تعيش في أي مكان تنقل إليه وتشكل فيها مجموعاتها
الطليقة، مضيفًا أن قرود البابون لها دورها كجزء من التنوع الحيوي في مواطنها الطبيعية وتعتمد
في غذائها على ما توفره بيئاتها من مصادر غذائية طبيعية نباتية أو حيوانية واحتياجها من الماء، كما
تعتمد في مآويها على الغابات والكهوف وما شابهها ألغراض المأوى والتخفي واالنعزال بعيدًا عن
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مهدداتها، مبينًا أنها تعيش في بيئاتها الطبيعية في اتزان بين مقومات حياتها من غذاء ومأوى وبين
مهدداتها من المفترسات أو األعداء الطبيعيين، تلك هي الصورة االعتيادية لحياة قرود البابون في
الطبيعة، متسائًال: كيف أصبح لقرود البابون أضرار على اإلنسان والبيئة؟ والجواب يتمثل ببساطة في
أن اختالل الصورة الطبيعية لمعيشة تلك القرود في مواطنها الطبيعية أتاح للقرود االنتقال قرب
المدن والتجمعات السكانية وحصول هذه األضرار والمشاكل، كذلك غياب المفترسات أو قلة
أعدادها كالنمور العربية والذئاب وغيرهما من مفترسات تتغذى على القرود جعل أعداد القرود تزداد
باستمرار ودفعها ذلك إلى البحث عن غذائها في مساحات شاسعة أكبر مما كانت في السابق، وبهذا
أصبحت تقترب من القرى والمزارع والمدن والطرق وهي مواقع يتوفر بها الطعام والشراب، فالمزارع
تحوي الفواكه والمحاصيل والماء، وكذلك القرى والمدن والطرق بما فيها من بقايا الطعام، وتوفر
الماء بشكل عرضي أو ما يقدمه رواد الطرق لتلك القرود عند وجودها على حواف الطرق، إضافًة إلى

وجود مراٍم للنفايات البلدية في أطراف الضواحي والمدن بما تحتويها من بقايا طعام.

اختالل التوازن
وذكر قتيبة السعدون أن اقتراب قرود البابون من المزارع والقرى والمدن والطرق وّفر لها األمان من
المفترسات التي غالبًا ما تكون بعيدة عن تلك المواقع، وكذلك نقص الموارد الغذائية والمائية في
مواطن معيشة القرود األساسية نتيجة مواسم الجفاف وارتفاع درجات الحرارة الموسمية، أو تأثر
الغطاء النباتي الطبيعي، أو ازدياد ارتياد الغابات من قبل المتنزهين أو رعاة الماشية أو الصيادين
وغيرهم، مبينًا أن نتيجة لذلك كله وألسباب أخرى برزت ظاهرة تفاقم أعداد القرود في القرى والمدن
وحول بعض الطرق مما أدى إلى ظهور مشكالت بيئية وصحية وأمنية واجتماعية واقتصادية، مضيفًا
أن اختالل التوازن البيئي فيما يخص عالقة قرود البابون ببعضها فاقم أعدادها في غير مواطنها
األصلية البعيدة، مما أدى إلى سلوكيات مختلفة عّما كانت عليه في بيئاتها الطبيعية وهي
سلوكيات يرصدها المختصون من خالل مراقبة السلوك وتسجيل المالحظات، والمجال هنا يضيق
بتفاصيلها، وكذلك اختالل التوازن البيئي في المواقع التي تنتقل إليها وتتكاثر فيها، فعالوًة على
االختالل في اتزان وأمان التنوع الحيواني في تلك المواقع فإن من شأن قرود البابون التعدي على
األشجار البرية - وقد الحظت قيامها بتجريد لحاء بعض األشجار ومضغها - مشيرًا إلى أن ظهور
المشاكل الصحية بما تحمله تلك القرود من أمراض أو طفيليات أو فيروسات أو بكتيريا قابلة
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لالنتقال منها إلى اإلنسان والحيوانات الداجنة، أو بما تلوثه مخلفات تلك القرود من مصادر المياه
والغذاء.

 
حوادث مرورية

وبّين قتيبة السعدون أن هناك مشاكل أمنية تسببها ظاهرة تفاقم أعداد القرود حول المدن والقرى
والطرق، فهي تتسبب في الحوادث المرورية أثناء عبور مجموعات القرود للطرق الرئيسة بين المدن
أو الطرق الجبلية، مما يؤدي إلى ضحايا بشرية ومادية، كما يتسبب تنقل القرود في المناطق الجبلية
إلى تساقط الصخور على السيارات المارة مما يهدد أمن وسالمة المسافرين والمتنقلين، مضيفًا أنه
من ضمن السلوكيات المتطورة الخطيرة أمنيًا قيام القرود بالدخول الى المزارع والمساكن واختطاف
الممتلكات بل وحتى األطفال الرضع والتعرض للسكان باالعتداء وبث الرعب بينهم، الفتًا إلى أن
األضرار االجتماعية التي يسببها تفاقم القرود اإلخالل بالتنزه والترويح في أحضان الطبيعة سواء في
المتنزهات أو الغابات أو المناطق البيئية، ووقع ذلك على المجتمع والخوف على األبناء عالوًة على
اآلثار النفسية والمجتمعية من فقد األرواح بما تسببه سلوكيات القرود من حوادث مختلفة، كاشفًا
أنه من األضرار االقتصادية تدمير المحاصيل الزراعية وتلوث مصادر المياه ونشر النفايات وبعثرتها
والتعرض إلى محطات الطاقة وخطوط النقل والتسبب بحوادث كارثية وتلف المعدات والمركبات،
وما يترتب على ذلك من تكاليف معالجة تلك األضرار، وحساب تكاليف الدراسات المطلوبة الهادفة
إلى عالج مشاكل تزايد أعداد القرود، كما أن من الخسائر االقتصادية تضرر المواسم السياحية
والثقافية والترفيهية واإلضرار بجودة الحياة في بعض المواقع، ولنا أن نتصور لو تم تحويل تلك
الخسائر والتكاليف إلى استثمارات لكانت تدر دخًال وتساهم بتحريك عجلة االقتصاد والتوظيف وزيادة

الدخل.
 

ندوات علمية
وأكد قتيبة السعدون أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يبذل جهودًا طيبة في إجراء الدراسات
العلمية الهادفة لعالج هذه الظاهرة وإعادة التوازن البيئي وتالفي تلك المشكالت التي تسببها هذه
الظاهرة، ويملك المركز متخصصين أكفاء، وله جهود كبيرة في عقد الندوات العلمية بمشاركات
محلية وعالمية للسعي للتوصل إلى الحلول المطلوبة، مضيفًا أن هناك العديد من األدوار التي تناط
بجهات أخرى داعمة للحلول بدءًا من المجتمع الذي ينبغي على أفراده االمتناع عن تقديم الطعام
للقرود على حواف الطرق لجعلها تبحث عنه بعيدًا وفي مواطنها الطبيعية، ُمشددًا على ضرورة
تنظيم مرامي النفايات البلدية لمنعها من أن تكون بؤرًا لتجمع وتكاثر قرود البابون، وقد يكون

لمقترح وضع موانع للحمل في طعام يقدم للقرود أن يحد من أعدادها الموجودة حول المدن.
 

أنظمة وقوانين
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وقالت لمياء البريك -مرشدة سياحية-: إن المشكلة هنا ليست في تواجد قرود البابون، المشكلة
في تفاقم أعدادها قرب المدن والتجمعات السكانية وحصول األضرار والمشاكل، وذلك ألسباب
قديمة المنشأ أدت ببساطة إلى اختالل الصورة الطبيعية لمعيشة تلك القرود، مضيفًة أنه من هذه
األسباب غياب المفترسات أو قلة أعدادها كالنمور العربية والذئاب وغيرهما التي تتغذى على القرود،
والتي كان من أهم أسباب غيابها الصيد الجائر، وبهذا أصبحت القرود تقترب من القرى والمزارع
والمدن والطرق، وهي مواقع يتوفر فيها الطعام والشراب وتجد بها أمانًا من المفترسات، مبينًة أن
السبب اآلخر هو نقص الموارد الغذائية والمائية في مواطن عيشها نتيجة مواسم الجفاف وارتفاع
درجات الحرارة الموسمية وتأثر الغطاء النباتي الطبيعي، وازدياد مرتادي الغابات من المتنزهين أو
رعاة الماشية والصيادين، مشيرًة إلى أنه ليس الحل بالقضاء عليها بل بتقليص أعدادها بالطرق
الدوائية الحديثة مثل (TNR)، وسن أنظمة وقوانين تعاقب من يطعمها سواء في المتنزهات أو
بالطرقات بشكل عشوائي؛ ألن هذا العمل الذي ُأريد به األجر أدى إلى اإلضرار بالبيئة، مشيرًة إلى أنه
أطلقت مؤخرًا الحياة الفطرية حملة «عدم إطعام القرود»، لكنها تحتاج إلى التزام حقيقي وتفعيل
رقابة قوية ومتابعة حتى تصل إلى الحل المنشود، فالجميع معني بالمشاركة في حل هذه المشكلة.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

موسم عنيزة للتمور يستقبل إنتاج أكثر من تسعة ماليين نخلةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

غرفة عنيزة: الموسم يحظى بثقة الجميع بفضل األنظمة المطبقة

موسم عنيزة للتمور يستقبل إنتاج أكثر من تسعة ماليين نخلة

عنيزة - صالح الجهني
تستقبل ساحة المزاد في موسم عنيزة للتمور الذي تنظمة الغرفة التجارية بعنيزة مع شركاء
التنظيم االستراتيجيين بلدية عنيزة ومكتب وزارة الزراعة والبيئة والمياه بعنيزة وبقية شركاء النجاح
من الجهات المشاركة، إنتاج أكثر من 9 ماليين نخلة من داخل محافظة عنيزة ومنطقة القصيم إلى
جانب ثمار نخيل المناطق المجاورة، ويتنافس مزارعو النخيل على جودة المنتج وتنوع األصناف التي

تتجاوز 41 صنفًا.
 

وفي هذا الشأن، أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعنيزة نائب المشرف العام على
الموسم خالد بن محمد الصيخان، أن منطقة القصيم، تشتهر بزراعة أشجار النخيل التي تمد المملكة
والخليج العربي والعالم بأفخر وأجود أنواع التمور وتهيمن ثمرة النخيل من نوع السكري بأنواعه
ودرجات جودته على مبيعات الموسم إذ للسكري نصيب األسد من حجم المبيعات، غير أن المدينة
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الغذائية مقر الفعاليات تشهد يوميا مزادات على أنواع متعددة من التمور ومنها البرحي والشقراء
والروثانة والحلوة وأم الخشب ونبتة راشد والونانة والرشودية وأم الحمام والسكرية الحمراء
والخالص ونبتة علي والعسيلة والمكتومي والصقعي وأم كبار ونبتة سيف والبريمى وحوشانة

والمنيفي والقطارة والسالمية وغيرها العديد من أنواع التمور.
 

وأضاف الصيخان، بأن الموسم يحظى بثقة الجميع بفضل األنظمة المطبقة، وأبرزها الكشف الصحي
على التمور في مختبر البلدية والجوالت الرقابية إضافًة إلى العربات الذكية التي تمكن المشتري من
الكشف على كامل كمية التمور وتفحصها بشكل دقيق ومباشر. قبل دخولها ساحة المزاد إلى جانب

المسارات الموضوعة لكل صنف مما يسهل عملية االختيار.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

الزراعة في تبوك : اهتمام أمير وخصوبة أرض فقطوف دانيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

الزراعة في تبوك : اهتمام أمير وخصوبة أرض فقطوف دانية

يلقى مجال الزراعة بتبوك عناية خاصة من سمو أمير منطقة
تبوك األمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

 تبوك الورد و الفاكهة هذا هو االسم الذي ُعرفت به منطقة تبوك و تردد على مسامع كل من زارها
، و حيث استحقت تبوك هذا اللقب لثمارها و محاصيلها الزراعية التي تميزت بها، حيث تتميز منطقة

تبوك بمنتجاتها الزراعية المتنوعة و المختلفة.

عناية خاصة من سمو أمير منطقة تبوك
ويلقى مجال الزراعة بتبوك عناية خاصة من سمو أمير منطقة تبوك األمير فهد بن سلطان بن
عبدالعزيز حيث أهتم سموه بالمشاريع الزراعية و اتاحة كل سبل التطوير في المنطقة، وتوفير كافة
االمكانيات الالزمة للزراعة، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين وتشجيعهم على الزارعة واالهتمام

بها.
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وأكد األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أهمية الزراعة في حياة الشعوب وارتباط
اإلنسان باألرض وقال "إن الحضارات التي قامت على مر العصور كانت في مواقع ذات نشاط زراعي
وأن األمن الزراعي جزء من أمن المجتمع ككل"، ويقوم كل عام بتدشين حفل جائزته للمزرعة

النموذجية

وأشار أمير منطقة تبوك في كلمته خالل استقباله المدعوين لحضور حفل جائزته للمزرعة النموذجية،
إلى أنه ال تعارض بين الترشيد في استخدام المياه إذا كان ذلك مقترنا بالعلم واستخدام التقنيات
الحديثة بالزراعة وأن توفير األمن الغذائي من أساسيات نجاح الشعوب واعتمادها بعد الله على
مصادرها الداخلية، مستدال بتجربة المملكة التي انطلقت قبل 30 عامًا وحولت أراضي المملكة إلى

مسطحات خضراء.
 

وأكد أمير منطقة تبوك أهمية دور الجائزة في القطاع الزراعي في المنطقة لإلسهام في األمن
الغذائي والعمل على ترشيد المياه واتخاذ األساليب الحديثة في الزراعة لزيادة الرقعة الخضراء.

مواكبة التطور الزراعي
و من جانبه واكب التطور الزراعي في منطقة تبوك الحركة التنموية الشاملة في المملكة ككل ،
وخاصًة في استصالح األراضي الذي حقق نتائج مدهشة، ونشوء المزارع الشاسعة التي تحتوي على
مئات اآلالف من الدونمات المزروعة والمشجرة، مما أوجد مشاريع زراعية حديثة إلنتاج الفاكهة
والخضراوات والزهور، وتربية وتسمين األغنام واألبقار وإنتاج السمان والدجاج اللحم، والبيض وإقامة
صناعات مرتبطة بالزراعة ، مثل وضع الفاكهة والخضروات في وعاء وتصدير الزهور إلى أوروبا وبعض

الدول األخرى.
 

وساهم هذا التطور الزراعي بتبوك في إيجاد شركات زراعية عمالقة، حققت إنجازات كبيرة في مجال
الزراعة واإلنتاج والتصنيع الزراعي والحيواني.

وتشكل منتجات مزارع تبوك باألسواق نسبة كبيرة من المعروض مقارنة بالمستورد، فيما يفضل
الكثير شراء منتجاتها لما تتميز بجودة، وأسعار بمتناول الجميع.

تبوك تغذي اٍالواق وقت جائحة كورونا
وفي األيام التي شهدت جائحة كورونا، تغذي مزارع تبوك األسواق ومحالت التموينات بالخضراوات

والفواكه من إنتاج مزارعها التي تلبي احتياجات المستهلك.
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و ما تميزت به تبوك هو موقعها الجغرافي حيث ،تقع منطقة تبوك في شمال غرب المملكة العربية
السعودية، وتحدها المملكة األردنية الهاشمية من الشمال ومن الشرق منطقة الجوف ومنطقة
حائل ومن الجنوب منطقة المدينة المنورة ومن الغرب خليج العقبة والبحر األحمر، وما يميز المنطقة
أنها تجمع الجغرافيا والتضاريس المتنوعة بين بحر وسهل وجبل وآثار طاعنة منذ القدم، وأجواء رائعة

على مدار العام.

تبوك من أقدم المدن
وتقبع في منطقة تبوك خمس من محافظاتها على ساحل البحر األحمر، وهي محافظة حقل وضباء

والوجه وأملج والبدع، وتعد كثبان النفود الطابع المميز لمحافظة تيماء.
 

وُتعرف مدينة تبوك، بأّنها واحدة من أهم المدن الواقعة في الجهة الشمالّية من السعودية وأكبرها،
وتمتاز هذه المدينة باألصالة والعراقة، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 500 قبل الميالد، وقد تعددت
األسماء التي عرفت بها المدينة منذ القدم، لكنها اشتهرت باسمها الحالي في عصر صدر اإلسالم حتى

وقتنا الراهن، ومن أشهر ألقابها تبوك الورد، وبوابة الشمال.

مصدر المياه
وتشتهر منطقة تبوك بأنها من المناطق الزراعية الكبرى في المملكة، وتتركز الزراعة فيها في مدينة
تبوك بالتحديد، حيث إن 70% من المساحة المزروعة في المنطقة توجد في المدينة وما حولها،
والسبب في هذا هو الوفرة المائية في تبوك، حيث تعّد المدينة المصدر الرئيسي للمياه في

المنطقة، وذلك لطبيعتها الجيولوجية التي تمتاز بقدرتها على تخزين المياه.
 

وتستمد منطقة تبوك مياهها للزراعة من الطبقات الصخرية الرملية الخازنة للمياه في تكوين
الساق، والساق يمتد من جبل غنيم جنوب تيماء وإلى الشعثاء بطن الغول شماال وتبوك المورد
الرئيسي للمياه في المنطقة وتعتبر المنطقة من المناطق الزراعية وبلغت مساحة الرقعة المزروعة
في عام 1420 هـ حوالي 228384 هتكاز، وتركز 70% منها حول مدينة تبوك على طريق المدينة

المنورة.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

رفع صادرات المواشي الصومالية للمملكة إلى 1.5 مليون رأسعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

رفع صادرات المواشي الصومالية للمملكة إلى 1.5 مليون رأس
 

الخبر - إبراهيم الشيبان
كشف رئيس مجلس الشعب الصومالي الشيخ آدم محمد نور لــ»الرياض»، أن الصومال صدرت قرابة
مليون رأس من الغنم لموسم حج هذا العام 1443، وفق خطة تعاون مدروسة بين البلدين
الشقيقين، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداد الصومال زيادة األعداد المواسم المقبلة خدمة لحجاج
بيت الله الحرام، متوقعًا زيادة األعداد من المواشي (أغنامًا وإبًال) العام المقبل إلى نحو 1.5 مليون

رأس.
 

وأوضح أن المملكة ساهمت في تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة عن طريق تقديم العديد من
العوامل المساعدة سواء تقنيًا أو بشريًا، ويستفاد من خبراتها عالميًا في كيفية إدارة الحشود وآلية
التنظيم العالية الدقة، باإلضافة إلى استقبال خادم الحرمين الشريفين ضيوف الرحمن من كافة

الدول العربية واإلسالمية سنويًا ضمن البرنامج المعمول به منذ سنوات.
 

وثمن الشيخ آدم، دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمين
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ألداء فريضة الحج، وقال في ذات السياق:
شهدنا حرص خادم الحرمين الشريفين بمنح االهتمام الكبير لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين
وتوسعة الطاقة االستيعابية داخل المسجد الحرام في كل يوم وليلة، باإلضافة إلى تهيئة جميع
الموظفين والعاملين لخدمة ضيوف الرحمن، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة في المملكة، وسفيرها
لدى الصومال السفير أحمد محمد المولد، الذي قدم كل التسهيالت لضيوف خادم الحرمين

الشريفين، مقدمًا جزيل الشكر لكافة الشعب السعودي المعطاء.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

مواطن يوضح كيفية تخزين مياه األمطار على قمم جبال الجذمعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

مواطن يوضح كيفية تخزين مياه األمطار على قمم جبال الجذم

فريق التحرير
روى المواطن حسين الجذمي، طريقة حفظ مياه األمطار بالخزانات على قمم جبال "الجذم" بمحافظة

العارضة بمنطقة جازان.
 

وأوضح في لقاء مع "العربية"، أنه يتم الحفر داخل الصخور من أجل االستفادة من مياه األمطار
العذبة، لالستفادة منها في أوقات الجفاف للراعي والزراعة.

وأكد أن الخزانات يتم تشكيلها من خالل الصخور من دون استخدام األسمنت، بطريقة تجعلها صالحة
لالستخدام لفترة طويلة من دون أن تتعكر.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

المياه الوطنية: يتم فصل الخدمة حال تجاوز فترة السماح المحدودة لعدم السدادعنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

المياه الوطنية: يتم فصل الخدمة حال تجاوز فترة السماح
المحدودة لعدم السداد

الرياض - التحرير
كشفت شركة المياه الوطنية، متى يتم فصل الخدمة عن المستهلك بسبب عدم السداد.

 
وأوضحت الشركة، أن فصل الخدمة عن المستهلك عند تجاوز فترة السماح المحدودة لعدم السداد

بعد صدور الفاتورة.
 

وأشارت إلى أنه يمكن لمالك العقار طلب إيقاف العداد مؤقتًا من خالل الفرع اإللكتروني في أي
وقت.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

5 انبعاثات كربونية تكافحها المياه المحالةعنوان الخبر

أخبار المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةتصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

5 انبعاثات كربونية تكافحها المياه المحالة

جازان : عبدالله سهل
بلغ حجم كميات االنبعاثات الكربونية خالل العام الماضي، 10.496.314 طن ثاني أكسيد الكربون،
و135.080.19 طن أحادي أكسيد الكربون، و49.644.75 طن أكاسيد الكبريت، و151.996.01 طن
أكاسيد النتروجين، و3.628.20 طن الجسيمات العالقة، في وقت أطلقت المؤسسة العامة للمياه
المحالة مبادرة زراعة 5 ماليين شجرة على مساحة 12 مليون م²، لإلسهام في التخلص من 120 ألف

طن سنويا من االنبعاثات الكربونية، ومواجهة تحديات التغير المناخي.
 

75 مشروعا

كشفت إحصائية المؤسسة العامة لتحلية المياه المحالة للعام الماضي، إجمالي المشروعات
المنجزة، وتحت التنفيذ والمستقبلية، والتي تبلغ 75 مشروعا، وتصدرت مكة المكرمة عدد
المشروعات بـ22 مشروعا منها 5 مشروعات منجزة، و8 مشروعات تحت التنفيذ، و9 مشروعات
مستقبلية، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا بـ16 مشروعا منها مشروعان منجزان، و9 مشروعات تحت
التنفيذ، و5 مشروعات مستقبلية، ومناطق مختلفة ثالثا بـ9 مشروعات منها مشروعا منجزا، و5
مشروعات تحت التنفيذ، و3 مشروعات مستقبلية، وجازان رابعا بـ7 مشروعات منها 3 مشروعات
منجزة، ومثلها تحت التنفيذ، ومشروعا مستقبليا، وعسير خامسا بـ7 مشروعات منها مشروعا منجزا،
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و3 مشاريع تحت التنفيذ ومثلها مستقبلية، والمدينة المنورة سادسا بـ6 مشروعات منها مشروعا
منجزا، ومشروعان تحت التنفيذ، و3 مشروعات مستقبلية، والمنطقة الوسطى سابعا بـ6 مشروعات

منها مشروعان تحت التنفيذ، و4 مشاريع مستقبلية، والباحة ثامنا بمشروعين مستقبلين.
 

8 مبادرات

أطلقت المؤسسة العامة لتحلية المياه المحالة 8 مبادرات لخفض االنبعاثات الكربونية، وتكاليف
استهالك الكهرباء والوقود والمواد الكيميائية إلى مستويات غير مسبوقة، وتمثلت في: رفع
كفاءة الطاقة وتحسين كفاءة األصول في منظومات إنتاج المياه، وإيقاف منظومتي جدة 4 وينبع
1، والتي أدت إلى وقف االنبعاثات الكربونية وتخفيض االنبعاثات بنحو 150 طنًا سنويا، وتطوير تقنية
المتصاص الغازات المنبعثة، واستبدال استخدام الوقود السائل بالغاز الطبيعي، وخفض استهالك
الوقود في منظومة رأس الخير، وااللتزام بزراعة 5 ماليين شجرة، وخفض استهالك المواد الكيميائية

50%، واستخدام وحدات تناضخ عكسي متنقلة وصديقة للبيئة.

 
المحالة

8 مبادرات تتخلص من االنبعاثات الكربونية

75 مشروعا للمحالة

9.5 ماليين إنتاج المحالة يوميا

2.444 مليون كمية المياه المنقولة

19.8 مليونا سعة التخزين

9300 أطوال أنظمة النقل

369 خزانات المياه

7 أنظمة لنقل المحالة
54 % مياه منتجة بالساحل الشرقي

46 % مياه منتجة بالساحل الغربي
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

مؤسسة الحبوب ..عنوان الخبر

أخبار المؤسسة العامة للحبوبتصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مؤسسة الحبوب
 

 
مكة - مكة المكرمة

مؤسسة الحبوب صرفت مستحقات الدفعة الثامنة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الرابعة
من مستحقي العالقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات
المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/1444، وإغالق الحسابات عبر المنصة االلكترونية «محصولي»

على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب.
 

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 90.5 مليون ريال لصافي
كمية 52 ألف طن، لعدد 140 مزارعا.

 
يذكر أن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت 449.4 ألف طن لعدد 1637 مزارعا.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

السحب الجنوبية الغربية واعدة في االستمطارعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لألرصادتصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

السحب الجنوبية الغربية واعدة في االستمطار

المدينة المنورة : سعد الحربي
بدأ المركز الوطني لألرصاد بالعمليات التشغيلية والرحالت الجوية للمرحلة الثانية لبرنامج االستمطار
على مناطق المرتفعات الجنوبية الغربية، حيث تشمل الطائف والباحة وعسير وجازان، إضافة إلى
سواحلها؛ استكماًال ألعمال المرحلة األولى من برنامج استمطار السحب على مناطق الرياض
والقصيم وحائل في حين خلصت بعض الدراسات الخاصة باالستمطار على المملكة العربية السعودية

التي بدأت منذ 2004م بأن سحب المنطقة الجنوبية الغربية واعدة في برنامج االستمطار.
 

بذر السحب
ويعتبر االستمطار الصناعي تقنية حديثة لزيادة كمية ونوعية األمطار ألنواع من السحب، الستغالل
خصائصها وتحفيز وتسريع عملية هطول األمطار على مناطق معينة ومحددة مسبًقا من خالل
طائرات مخصصة لبذر مواد دقيقة ليس لها ضرر على البيئة في أماكن محددة من السحب، مما يغير
العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة نفسها حيث تكون عملية االستمطار الصناعي تتم من
خالل بذر السحب بتقنيات حديثة عن طريق (الطائرات، المولدات األرضية، الدرونز). في حين يكون
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تأثير برنامج االستمطار الصناعي بالبحث عن مصادر مائية جديدة للمساهمة في تخفيف ظواهر
الجفاف وتهيئة الموارد الطبيعية والبيئية للتكيف وتعزيز األداء البيئي وكذلك بناء القدرات البشرية
وتأكيد تأثيرها على البيئة المحيطة وأيًضا زيادة هطول األمطار وتحقيق االستدامة البيئية. وتهدف
مبادرة البرنامج الوطني لالستمطار الصناعي عن زيادة مستويات هطول األمطار وإيجاد مصدر جديد

للماء مع تكثيف التشجير عبر االستمطار وتقليص رقعة التصحر وتأهيل الكوادر الوطنية.
 

تحليل البيانات
وكان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لألرصاد والمشرف العام على أعمال برنامج استمطار السحب
الدكتور أيمن بن سالم غالم، أوضح أن استمطار السحب للمرحلة الثانية تسير وفق المعّد لها، وأن
العمليات األرضية والجوية تحقق نجاًحا حسب التقديرات األولية من المختصين والخبراء من خالل
الجدول الزمني ودقة الطلعات الجوية في استهداف السحب، إضافة إلى ما يقوم به الفريق الفني
للبرنامج من تحليل للبيانات المناخية الفصلية بصورة مستمرة لتحديد المناطق ذات الظروف الجوية
المناسبة لبدء عمليات االستمطار منها في المراحل القادمة؛ بهدف زيادة الهاطل المطري على

مناطق المملكة كافة. أثر إيجابي
 

وأضاف أن التنسيق مستمر مع جميع القطاعات الحكومية وذات العالقة؛ لالستفادة القصوى من
مخرجات برنامج استمطار السحب الذي يعد من الطرق الواعدة واآلمنة وذات كلفة ليست عالية،
متطلعين من خالله بمشيئة الله لزيادة الهطوالت المطرية على المناطق المستهدفة؛ لإلسهام في
تحقيق أهداف المبادرات الوطنية المرتبطة باألمطار وزيادة منسوب المياه، وأن يترك أثًرا إيجابًيا

على قطاعيَة الزراعة والسياحة في المملكة.
 

مصادر جديدة
وتعمل تقنية استمطار السحب على زيادة كمية ونوعية األمطار ألنواع معينة من السحب؛ من أجل
استغالل خصائصها وتحفيز وتسريع عملية هطول األمطار على مناطق محددة مسبًقا، وتتم من خالل
طائرات مخصصة لبذر مواد دقيقة ليس لها ضرر على البيئة في أماكن محددة من السحب. ويهدف
البرنامج إلى زيادة مستويات هطول األمطار إليجاد مصادر جديدة للمياه، وزيادة وتكثيف الغطاء
النباتي؛ لمواجهة التصحر من خالل كوادر وطنية على أعلى جاهزية، ويسهم في تخفيف ظواهر
الجفاف، وتهيئة الموارد الطبيعية للتكيف وتعزيز األداء البيئي لزيادة هطول األمطار وتحقيق
االستدامة البيئية، إضافًة إلى بناء القدرات البشرية لتأمين مصادر مائية جديدة وزيادة مقدرات

المملكة الطبيعية، وزيادة المساحات الخضراء وفق رؤية المملكة 2030.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

مركز تنمية الحياة الفطري: إطالق برنامج تقييم األضرار وإيجاد الحلولعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةتصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

المواطن صاحب الدور األهم في عالج المشكلة.. وفرق ميدانية تباشر مهامها

مركز تنمية الحياة الفطري: إطالق برنامج تقييم األضرار وإيجاد
الحلول

الطائف - نواف بن خيشوم
أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن المواطن هو صاحب الدور األهم في عالج مشكلة تزايد
أعداد قرود البابون، مبينًا أن المركز لن يستطيع حل مشكلة متراكمة منذ أكثر من 40 سنة إّال بتعاون

المواطن ووعيه بدوره.
 

وأوضح المركز أنه ال يبحث عن حلول مؤقتة، لذلك فإنه يعمل على التخلص من األسباب التي أدت
للمشكلة عن طريق التشخيص الدقيق والمعالجة الشاملة والجوهرية، مضيفًا المركز أنه ليس هناك

حل وحيد للمشكلة، بل حزمة حلول يأتي على رأسها إيقاف التغذية البشرية المباشرة وغير المباشرة.
 

تقييم أضرار
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وأطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية «برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون وإيجاد
الحلول»، الذي يهدف إلى تقييم األضرار الناتجة عن تزايد أعدادها في المواقع السكنية والزراعية،
وإيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه األضرار في المناطق المتضررة وهي مكة المكرمة، المدينة
م المركز سلسلة ورش عمل في إطار البرنامج بمشاركة المنورة، الباحة، عسير، جازان ونجران. كما نظَّ
عدد من الجهات، ودّرب فرق المسح الميدانية المشاركة في البرنامج بمشاركة علماء وباحثون
وأطباء بيطريون محليون ودوليون لتدريب الفرق الميدانية على طرق جمع المعلومات والبيانات

وتحليلها، وطرق وتقنيات التعامل مع قرود البابون أثناء إجراء الدراسات.
 

وباشرت الفرق الميدانية التابعة للمركز عملها في مسح المناطق المتضررة من قرود البابون، في
إطار البرنامج وتقوم بإجراء الفرق مسح ميداني عن طريق أخذ العينات، وتحديد مجموعة من العناصر
مثل: (الجنس، الفئة العمرية، الحالة اإلنجابية)، واستخدام أجهزة تحديد المواقع لتوثيق مواقعها،
وإدخال كافة البيانات في خرائط إلكترونية، واالستعانة بتقنيات متقدمة مثل االستشعار عن ُبعد
وطائرات «الدرون» الستكشاف النطاق المكاني، وغيرها من األجهزة إلثراء قاعدة البيانات

والمعلومات.
 

دور ونصح
وقال أحمد بن إبراهيم البوق -مدير عام المحافظة على البيئات البرية في المركز-: «إن المركز لن
يستطيع معالجة المشكلة طالما هناك من يقدم الطعام للقرود»، مضيفًا: «لن نستطيع المساعدة
في إبعاد القرود عن منزلك ومزرعتك ومدينتك ما لم تتعاون معنا وتتوقف تمامًا عن إطعامها»،
مبينًا أنه يتحمل من يطعم القرود بشكل مباشر أو غير مباشر مسؤولية تفاقم هذه المشكلة،
ودورنا التثقيف بالسلوك السليم، مشددًا على أهمية أن يقوم كل فرد بدوره بالتوقف عن إطعام
قرود البابون وأن ينصح غيره بذلك، كما يجب أن تقوم الجهات ذات العالقة بدورها أيًضا كإيجاد حلول
لمكبات النفايات التي تشكل بؤر لتجمع القرود ووضع قوانين تخالف من يقوم بإطعامها، مشيرًا إلى
أن تقديم الغذاء للقرود أو استهالكها لفوائض الغذاء اآلدمي له تأثيرات على سلوك الحيوان

وتغييرات فسيولوجية تسببت بتضخم األعداد.
 

تغّير السلوك
وأوضح البوق أنه على صعيد التغييرات السلوكية، يتسبب إطعام القرود بتغيير التنظيم السلوكي
في األسر، الذي يتكون من ذكر رئيس وعدد من اإلناث والصغار، وفي الوضع الطبيعي ال يوجد في
عائلة البابون إناث ال تقع تحت سلطة ذكر مسيطر ينظم عملية التكاثر، لكن ونتيجة للتغذية الفائضة
نشأت مؤخًرا ظواهر غير طبيعية في السلوك، حيث تشكلت مجموعات من اإلناث المستقالت -إناث
عائمات- تقودها أنثى تلتقي بالذكور العازبة، ما أدى إلى فوضى في التكاثر وارتفاع وتيرة الوالدات،
مضيفًا أنه كانت القرود تجد وفرة في الغذاء والمياه في الجانب الغربي من جبال السروات حيث
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كثافة الغطاء النباتي ووفرة المياه السطحية، وفي األجزاء الشرقية كانت تجد موائل ومواقع آمنة
للنوم في الجروف، لكن مع وفرة الغذاء في مناطق جديدة وبناء سدود شرق جبال السروات توفرت
لها مصادر مياه وتغذية في مناطق جديدة، األمر الذي تسبب في تمدد التوزيع الجغرافي لقطعان
القرود ووصلت إلى مناطق لم تكن موجودة فيها، وبسبب غياب المفترسات حدث تغيير جوهري في
سلوكها وهو استخدام األشجار للنوم وعدم اضطرارها للعودة إلى الجروف وأصبح بإمكانها النوم في

أي مكان.
 

تضاعف المواليد
وأكد البوق على أن التغذية الفائضة تسببت أيًضا بتغييرات فسيولوجية أدت إلى تضخم األعداد
وزيادتها بسبب البلوغ المبكر عند الذكور واإلناث، فبعد أن كان الذكر يصل للبلوغ وسن التزاوج في
عمر سبع سنوات واألنثى أربع سنوات، انخفضت إلى أربع سنوات عند الذكور وثالث سنوات عند
اإلناث، كما أن فترة الحضانة التي كانت تصل إلى سنة تقلصت إلى ستة أشهر، ما يعني استعداد
األنثى للحمل في فترة أقل، وبعد أن كانت األنثى تنجب مولوًدا كل سنتين تقلصت المدة إلى سنة
أو سنة ونصف، األمر الذي ضاعف عدد مرات الوالدات بحيث أن األنثى التي كانت ال تتجاوز أربعة
مواليد، أصبحت تنتج سبعة مواليد في دورتها اإلنتاجية، وهذا التغير الفسيولوجي والسلوكي
انعكس على تضخم األعداد، فبعد أن كانت األعداد الطبيعية للمجموعات في البرية تراوح في
المتوسط بين 90 إلى 120 فرًدا أصبحت األعداد في المجموعات المستأنسة من 300 إلى 400 وقد
تصل إلى 1000 فرد، كل هذه التغييرات العميقة سببها في المقام األول إطعام هذه القرود أو
وصولها إلى مكبات النفايات التي تحتوي فوائض أطعمة بكميات كبيرة، وال يمكن حل مشكلة
انتشار القرود بدون التخلص من هذا النمط السلوكي، الفتًا إلى أن خفض األعداد بأي طريقة قد

يخفف من أثر المشكلة مؤقًتا، لكنها ستعود ألن أسبابها قائمة.
 

وشّدد على أن الحل يبدأ من المواطن والمقيم، وكما أنه جزء من المشكلة هو أيًضا جزء من الحل،
ويجب أن يكون له دور إيجابي ال يقتصر على التوقف عن اإلطعام، ولكن بنشر السلوكيات اإليجابية

ونصح اآلخرين بالتوقف تماًما عن اإلطعام.
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الملف الصحفي لتاريخ 09-01-1444

الغطاء النباتي يطلق مشروًعا إلعادة تأهيل المواقع المتضررة في غابات متنزه الجرةعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرتصنيف الخبر09-01-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

الغطاء النباتي يطلق مشروًعا إلعادة تأهيل المواقع المتضررة
في غابات متنزه الجرة

«الجزيرة» - الرياض:
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إطالق مشروع مدته عامان؛ إلعادة
تأهيل المواقع المتضررة من الحرائق في غابات متنزه الجرة بمنطقة عسير، وذلك عبر زراعة أكثر من

160 ألف شجرة وشجيرة من األنواع النباتية المحلية.

 
ويهدف المركز من إطالق هذا المشروع إلى تعزيز الغطاء النباتي وتكثيفه داخل غابات متنزه الجرة
من خالل زراعة أصناف األشجار والشجيرات المحلية الموجودة في الغابة، وإزالة آثار الحرائق، وفحص
طبيعة التربة، وجيولوجية الموقع؛ الختيار التصور األنسب واآلليات األكثر جدوى إلعادة تأهيل الغطاء
النباتي وفًقا ألفضل األسس العلمية، وإعادة تأهيلها والمحافظة عليها وريها ورعايتها طوال مدة

المشروع.
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يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها وتنميتها والرقابة عليها
وتأهيل المتدهور منها، فضًال عن الكشف عن التعديات عليه، ومكافحة االحتطاب في مختلف
مناطق المملكة، إضافة إلى اإلشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية

واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.
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مواطنون: غياب الصرف الصحي والسفلتة والمدارس أبرز
المشكالت

محمد العويس - األحساء
أبدى عدد من سكان حي الواحة بمدينة الهفوف، استياءهم، الفتقاد الحي للعديد من الخدمات
المهمة والرئيسية، مثل اإلنارة، واستكمال أعمال السفلتة واألرصفة، إضافة إلى عدم وجود قنوات

لتصريف مياه األمطار، وتحول بعض المواقع إلى «مكب للنفايات ومخلفات
البناء» .

 
وأشاروا إلى عدم وجود مشاريع للصرف الصحي، وخطر انتشار الكالب الضالة، على الرغم من أن عمر
الحي يصل إلى ?? سنوات، مطالبين الجهات ذات العالقة بتنفيذ تلك المشاريع التي تخدم الحي، في

أسرع وقت ممكن.
 

وبي نوا أن حي الواحة يعتبر من األحياء الجديدة، الذي يقع في موقع مهم، كونه يعتبر واجهة للقادم
من دول الخليج، إذ يقع بالقرب من الطريق الدولي، ويعد امتدادا ألحياء مخدومة، كحي النسيم، وحي

المزروع.
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مستنقعات «الصرف الصحي» وانقطاع المياه

قال عبدالعزيز الخميس: إنه على الرغم من األهمية الكبيرة التي يشكلها حي الـواحة، الـذي يقع قريبا
من الـطريق الـدولـي الـرابط بين ثالث دول خليجية، فإن يفتقد خدمات الـصرف الـصحي، وإن األهالـي
يعانون طفح «مياه المجاري» ، التي تتشكل على بعض الـشوارع، األمر الـذي يؤرقهم، خاصة

المستنقعات التي تتسبب في الروائح الكريهة، وتدفع األهالي للبقاء في المنازل.
 

وأوضح أن انتشار هـذه المستنقعات، سبب رئيسي في وجود وانتشار الحشرات والـبعوض، مطالـبا
الجهات المختصة بسرعة استكمال مشروع الـصرف الـصحي، والـعمل علـى تطهير ورش مثل هـذه

المواقع بالمبيدات الحشرية.
 

واختتم: نأمل إيجاد الحلول المناسبة والمهمة لمشكلة االنقطاعات المتكررة للمياه، خاصة أننا نمر
بمثل هذه الحاالت رغم الحاجة للمياه، التي تعتبر مطلبا مهما وأساسيا لكل بيت.

 
تجمعات مائية بعد هطول األمطار

أكد عبدالعزيز النجادي أن أهالي الحي اعتادوا تحول الشوارع إلى تجمعات مائية، عند هطول األمطار
القوية، األمر الذي يتسبب في إعاقة الحركة، نظرا ألن الحي غير مخدوم بشبكة تصريف مياه األمطار،

مشددا على حاجة الحي لتنفيذ مثل تلك المشاريع، في أقرب وقت ممكن، إلنهاء مشكالت األهالي.
 

غياب اإلنارة وظالم الشوارع
بّين سامي السند أن الحي يفتقد لإلنارة، التي تعتبر مطلـبا مهما ورئيسيا، خاصة مع زيادة عدد
المباني، والـبناء المستمر، وزيادة عدد السكان سنة تلو األخرى، وكون هذا الحي يتحول إلى ظالم
أثناء فترة الليل، التي معها قد يصعب الخروج، األمر الـذي يتطلب استكمال اإلنارة في جميع

الشوارع.
 

انتشار الحفر العشوائية
طالـب عبدالله الـعصفور، أمانة محافظة األحساء، باإلسراع في استكمال سفلتة شوارع الحي، خاصة
مواقع ومنافذ الدخول والخروج، باإلضافة إلى أهمية استكمال السفلتة في بعض الشوارع الفرعية

للحي، وبعض الشوارع التي تحولت إلى حفر عشوائية، يصعب المرور عليها.
 

وأوضح أن تلك الحفر تعتبر مزعجة، وتسبب إعاقة للحركة، وكذلـك تلف للسيارات الـعابرة عليها،
متابعا أنه كلما زاد إهمال هـذه الـشوارع، زادت بها تلك الحفر العشوائية.
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واختتم: من المهم كذلـك متابعة حال األرصفة الفاصلة بين الـشوارع الرئيسية للحي، وأرصفة
المشاة، التي تحتاج للرصف.

 
تنفيذ مشاريع الحدائق والتشجير

أشار عيسى المعيدي إلـى أن األهالـي يأملـون في تفاعل أمانة محافظة األحساء، وتنفيذ مشاريع
خاصة بالحدائق والـتشجير، الـتي تخدم األهالـي، كون هـذا الحي يعتبر من األحياء الـكبيرة، وأن وجود
الحدائق المطورة التي تحظى بوجود المسطحات الخضراء، وألعاب األطفال، والمالعب المختلفة،
ضرورة. وأكد أهمية وجود الممشى لممارسة الرياضة، وتزويده بدورات المياه، وغيرها من
المتطلبات التي يمكنها خدمة ساكني هـذا الحي، حتى تكون هـذه الحدائق متنفسا للجميع، بدال من

قطع المسافات والـتوجه إلـى حدائق أخرى، بعيدة عن موقع الحي.
 

تحول األراضي لـ «مكب نفايات»
قال بدر الجغيمان: إنه من المؤسف تحويل أجزاء من أراضي الحي، إلى مكب للنفايات ومواقع
لمخلفات البناء بطرق عشوائية، دون أي مراعاة للسكان واألهالـي، وهو ما يسبب التشوه البصري
والتلوث لحي سكني، يشكل موقعا مهما، كون هـذا المخطط يعتبر حاليا واجهة للمنطقة من جهة
الشرق، ويقع وسط المناطق السكنية، ونظرا إلى قربه من الطريق الدولي المؤدي إلى دول الخليج.

 
وأوضح أن هـذه المخلفات تعتبر من أهم العوائق لـلـمواطنين، الـذين يستعدون لـبناء مساكنهم، ما
يضطرهم لدفع مبالغ كبيرة لتنظيف أراضيهم من جديد، مطالبا بإيجاد الحلول المناسبة حيال ذلك،
والـعمل علـى نقل هـذه المخلـفات بعيدا عن الحي، وفرض الـعقوبات علـى َمن يتسبب في مثل هـذه

الممارسات.
 

إنشاء المدارس الستيعاب الطالب
شدد فهد سبيال على أهمية التخطيط والعمل على إنشاء المدارس خالل الـفترة المقبلـة، خاصة مع
زيادة السكان في الحي، مؤكدا أن الطالب والطالبات يستكملون دراستهم في الوقت الحالي في

أحياء مختلفة، وأن وجود المدارس في هذا الحي سيخفف الكثير عليهم.
 

خطر الكالب الضالة
لفت إبراهيم الحمام إلى انتشار وتكاثر الكالب الضالة، التي جعلت من المخطط مأوى لها، تصول
وتجول فيه، وسط مخاوف من الجميع لوجودها المخيف، وما تشكله من ترويع لسكان ومرتادي

الحي، خاصة أن هذه الكالب سجلت في أوقات سابقة، هجوما على بعض األهالي.
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وطالب الجهات المختصة بسرعة التدخل، والعمل على إبعاد تلك الكالب، حفاظا على سالمة األهالـي،
خاصة األطفال الصغار، وخوفا مما قد تسببه في حال اعتدائها على أحد، خاصة في ظل أعدادها

الكبيرة، متابعا: تقدمنا بعدد من البالغات بهذا الشأن، وال تزال المشكلة قائمة.
 

وطالب الحمام بأهمية االهتمام بهذا الحي، الذي ال يبعد إال مسافة قليلة عن جامعة الملك فيصل،
ومدينة األمير عبدالله بن جلـوي الـرياضية، وبعض األندية الرياضية، ومركز المتاحف واآلثار.
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